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1 Inledning 
I svensk rätt har det sedan 1800-talet funnits bestämmelser som reglerat offentlig 

upphandling.1 Offentlig upphandling handlar i grunden om tilldelning av offentliga 

kontrakt (s.k. upphandlingskontrakt). 2  Det sammanlagda värdet av offentlig 

upphandling i Sverige uppskattas av Konkurrensverket (KKV) till ca 600 miljarder 

kronor varje år. 3 Europeiska kommissionen uppskattar i sin tur att den offentliga 

upphandlingen står för sammanlagt 17 % av Europeiska unionens (EU) sammanlagda 

BNP.4 Idag gäller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) för statliga och 

kommunala myndigheter samt andra i lagen angivna upphandlande enheter, när dessa 

upphandlar byggentreprenader, byggkoncessioner, varor, tjänster eller anordnar 

projekttävlingar inom den klassiska sektorn.5 Med offentlig upphandling avses enligt 2 

kap. 13 § LOU de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela 

ett kontrakt eller ingå ett ramavtal. Syftet med dagens reglering, som till största del 

bygger på EU-rättslig lagstiftning, är att genom konkurrens skapa förutsättningar för en 

rationell hushållning med offentliga medel.6 Medlemsstaterna ska eftersträva att skapa 

största möjliga konkurrens om offentliga kontrakt på den inre marknaden och 

målsättningen är att de offentliga medlen ska användas på ett hållbart, långsiktigt och 

effektivt sätt. 7 

 Ramavtal är, och har länge varit, ett vanligt förekommande instrument vid offentlig 

upphandling.8 I 2 kap. 15 § LOU definieras ramavtal som ett avtal som ingås mellan en 

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

villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. På så sätt fungerar 

ramavtal som ett instrument för att effektivisera de statliga inköpen.9 Ramavtal gör det 

möjligt för upphandlande myndigheter att genom samordning sinsemellan få bättre 

                                                
1 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 39. 
2 Falk & Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s. 110. 2 Falk & Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s. 110. 
3 KKV, Upphandlingsreglerna – en introduktion, s. 6. 
4 Fakta hämtad från Europeiska Kommissionens hemsida: www.ec.europa.eu/news/business/110128_sv.htm, 
publicerad: 28-01-2011, senast uppdaterad: 18-08-2014, senast kontrollerad: 30-01-2015 
5 Begreppet ”upphandling” jämställs med vad som i direktiven benämns ”tilldelning av kontrakt”. Begreppet ”den 
klassiska sektorn” definieras i avsnitt 1.2, fotnot 15. 
6 Grönbok, Offentlig upphandling inom Europeiska unionen: överväganden inför framtiden, Meddelande antaget av 
kommissionen den 27 november 1996 på förslag av Herr Monti, s. I-III samt Grönbok om en modernisering av EU:s 
politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad, Bryssel den 27.1.2011 
KOM(2011) 15 slutlig, s. 3-4. 
7 Grönbok 1996, s. I-III samt Grönbok 2011, s. 3-4. 
8 Prop 2006/07:128 s 159 och 166. 
9 Grönbok 1996, s. I. 
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priser och service.10 De administrativa kostnaderna minskar och myndigheters löpande 

specifika behov kan bättre tillgodoses genom snabba avrop11 från ramavtalet.12 Allt för 

stora ramavtal, som ofta upphandlas genom inköpscentraler13, riskerar emellertid att 

förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen genom att små och medelstora företag 

slås ut av större, dvs. mer köpkraftiga, företag. Av artikel 32.2 stycke 5 i direktiv 

2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster14 (vidare kallat ”det klassiska direktivet”) följer 

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

konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. Trots det faktum att ett flertal 

remissinstanser varnade för riskerna avseende de konkurrenssnedvridande effekter som 

exempelvis allt för stora ramavtal kan ge upphov till, valde regeringen att inte 

uttryckligen implementera artikel 32.2 stycke 5 i 5 kap. LOU. Syftet med denna uppsats 

är att analysera svensk rätts förenlighet med EU-rätten i detta avseende.  

 

1.2 Bakgrund 
Fram till 1 juli 2008 saknades det i princip, i såväl de äldre direktiven för offentlig 

upphandling som i svensk lagstiftning, bestämmelser om ramavtal avseende den 

klassiska sektorn15. Försörjningsdirektivet16 som ligger till grund för lagstiftningen 

avseende försörjningssektorerna17 har emellertid sedan länge innehållit bestämmelser 

avseende ramavtal. I förarbetena till den nuvarande lagen sägs anledningen till att det 

saknats bestämmelser avseende ramavtal för den klassiska sektorn vara att ramavtal 

ansågs vara upphandling, så till vida att användningen av de täcktes inom ramen för de 

                                                
10 Prop 2006/07:128 s 167. 
11 Begreppet ”avrop” förekommer varken i LOU eller i det klassiska direktivet. Det används emellertid inom den 
offentliga upphandlingen för att benämna de köp eller beställningar som görs av den upphandlande myndigheten till 
en eller flera leverantörer av en vara eller en tjänst från ett ramavtal. Den upphandlande myndigheten måste således 
avropa för att leverans i enlighet med ramavtalet ska komma stånd. När det är fråga om ett ramavtal enligt 5 kap. 7 § 
LOU används begreppet även som en benämning på förnyad konkurrensutsättning. 
12 SOU 2010:73 s 122 samt KKV, Samordnade ramavtal – en empirisk undersökning, s. 7-8. 
13 Begreppet ”inköpscentral” definieras i LOU 2 kap. 9 a § som en upphandlande myndighet som ingår ramavtal som 
är avsedda för andra upphandlande myndigheter eller enheter eller som medverkar vid en offentlig upphandling i 
egenskap av ombud åt flera upphandlande myndigheter eller enheter. I lagens mening är det endast upphandlande 
myndigheter som kan utgöra inköpscentraler. 
14 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (det klassiska direktivet).  
15 Begreppet ”den klassiska sektorn” omfattar statliga och kommunala myndigheter samt offentligt styrda organ som 
inte bedriver verksamhet som hör till försörjningssektorerna (se fotnot 17). Den klassiska sektorn regleras av LOU 
samt av det klassiska direktivet.  
16 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 (försörjningsdirektivet). 
17 Begreppet ”försörjningssektorerna” avser sådan verksamhet inom områdena vatten, energi-, transport- och 
posttjänster som omfattas av lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster (LUF). 
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befintliga reglerna i LOU. Det ansågs därmed inte finnas behov av specifika regler för 

användningen av ramavtal. 

 Vid tillkomsten av det klassiska direktivet, infördes emellertid regler om ramavtal i 

artikel 32. Av artikel 288 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) 

följer att ett direktiv är bindande för medlemsstaterna med avseende på det resultat som 

ska uppnås, men att det ankommer på de nationella myndigheterna att bestämma form 

och tillvägagångssätt för genomförandet av bestämmelserna i nationell lagstiftning. I 

Sverige ansågs det således påkallat att, med hänsyn till den redan utbredda användingen 

av ramavtal inom den klassiska sektorn samt dess omfattande praktiska betydelse, 

införa en mer omfattande och explicit reglering av ramavtal för den klassiska sektorn.18 

Regeringen valde dock att avstå från att implementera samtliga direktivsbestämmelser, 

däribland artikel 32.2 stycke 5 om förbud mot att ramavtal används på ett 

konkurrensbegränsande sätt. Bestämmelsen lyder enligt följande: 

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

eller på ett sådant sätt att konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids.” 

 

Det var på Lagrådets inrådan som artikel 32.2 stycke 5 inte uttryckligen 

implementerades i 5 kap. LOU om ramavtal.19 Lagrådet menade i sitt yttrande att ett 

införande av bestämmelsen skulle innebära en upprepning av vad som redan anses följa 

av de grundläggande EU-rättsliga principer som gäller för all offentlig upphandling och 

som stadgas i 1 kap. 9 § LOU. Lagrådet anförde vidare att det skulle bli missledande att 

införa artikel 32.2 stycke 5 i 5 kap. LOU eftersom någon sådan bestämmelse inte införts 

i samband med regler för övriga upphandlingsförfaranden.20 Direktivsbestämmelsen 

ansågs enligt Lagrådet gälla trots att den inte uttryckligen implementerades eftersom 

dess innebörd måste anses följa av 1 kap. 9 § LOU.  

 Redan under denna lagstiftningsprocess varnade olika remissinstanser för de 

negativa konsekvenser på konkurrensen som stora centrala ramavtal kan leda till, då de 

riskerar att slå ut små och medelstora företag från marknaden.21 Falk menar att mindre 

och medelstora leverantörer med all säkerhet utesluts från att delta i upphandling när 

upphandlingen av ramavtal omfattar flera upphandlande myndigheter samtidigt.22 Trots 

                                                
18 Prop. 2006/07:128 s 159, 166, 167, 169. 
19 Prop. 2006/07:128 s 333 och 614. 
20 Lagrådet yttrande, 2007-02-07, s. 34. 
21 Prop. 2006/07:128 s 166 och 168. 
22 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 209. 
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detta valde regeringen att avstå från att implementera ordalydelsen av artikel 32.2 

stycke 5, som innebär ett skydd för att ramavtal inte får användas på ett otillbörligt eller 

konkurrensbegränsande sätt. I efterhand har regleringen, intet förvånande, fått utstå en 

del kritik av just denna anledning. 23  Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) anser 

exempelvis att lagstiftningen medfört ”strukturella förändringar” på marknader där stora 

samordnade ramavtal används. 24 Något som i sin tur anses leda till att konkurrensen 

försämras eftersom den här sortens ramavtal dels brukar omfatta stora delar av 

marknaden och dels eftersom de tenderar att styra mot de största leverantörerna.25 

 Underlåtelsen att implementera artikel 32.2 stycke 5 har i efterhand gett upphov till 

meningsskiljaktigheter och huvudbry avseende bestämmelsens ställning i svensk rätt. 

KKV har bland annat i ett yttrande från 2012 uttalat att det inte delar Lagrådets och 

Regeringens bedömning att bestämmelsen endast omfattar vad som redan följer av de 

grundläggande principerna för offentlig upphandling enligt 1 kap. 9 § LOU. Falk och 

Pedersen menar i sin tur att detta i och för sig är att se som en brist vid 

implementeringen av direktivet, men att det trots detta inte påverkar regelns giltighet i 

svensk rätt.26 Det är vidare olika lösningar som presenteras av regeringen, av KKV och i 

doktrin, avseende vilken ställning artikel 32.2 stycke 5 ska anses ha i svensk rätt. 

Därutöver har även vissa aspekter av stora (dvs. geografiskt omfattande) ramavtal, som 

riskerar att snedvrida konkurrensen, diskuterats i svensk rättspraxis. Frågan har 

emellertid varken prövats på nationell eller på EU-rättslig nivå, vilket innebär att något 

klart svar ännu inte föreligger. 

 

1.3 Syfte, metod och material 
Syftet med denna uppsats är att analysera svensk rätts förenlighet med artikel 32.2 

stycke 5 i direktiv 2004/18/EG om förbud mot konkurrensbegränsning vid användning 

av ramavtal, och att klargöra rättsläget avseende vilken betydelse artikel 32.2 stycke 5 

har i svensk rätt.  

 Den primära frågeställningen är huruvida innebörden av artikel 32.2 stycke 5, som 

alltså inte uttryckligen implementerats i LOU, omfattas av nationell lagstiftning 

avseende ramavtal enligt 1 kap. 9 § LOU eller i övrigt av 5 kap. LOU. I uppsatsen 

ifrågasätter författaren om svensk rätt i tillräcklig grad kan anses ha uppnått det resultat 
                                                
23 SOU 2011:73 s 114 f. 
24 SOU 2011:73 s 114 f. 
25 SOU 2011:73 s 114 f. 
26 Falk & Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s. 23. 
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som artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet har för avsikt att reglera i varje 

medlemsland, i enlighet med vad som följer av artikel 288 FEUF.  

 Den metod som används är traditionellt rättsdogmatisk, vilket innebär att gällande 

rätt fastställs med utgångspunkt i rättskällorna. För analysen av gällande svensk rätt har 

därför främst lagtext, förarbeten och rättspraxis legat till grund. Därutöver har den 

rättsvetenskapliga doktrinen inklusive vägledande material och yttranden från KKV 

bidragit till förståelsen av den konkurrensrättsliga problematik som användning av 

ramavtal medför. Eftersom själva syftet med framställningen har varit att undersöka 

svensk rätts förenlighet med EU-rätten avseende artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska 

direktivet och eftersom regelverket för offentlig upphandling i stor utsträckning präglas 

av EU-rättslig lagstiftning, har även EU-rättsliga källor använts. Dessa innefattar 

fördragsartiklar, avgöranden från EU-domstolen, direktiv och tillhörande ”Explanatory 

note” samt Kommissionens grönböcker använts vid författandet. Det är samspelet 

mellan svensk rätt och EU-rätt som ligger till grund för besvarandet av 

frågeställningarna. 

 Uppsatsen inleds med en redogörelse för de generella bestämmelserna avseende 

offentlig upphandling, i synnerhet avseende ramavtal. Därefter redovisas samspelet 

mellan konkurrensrätt och lagstiftningen om offentlig upphandling i syfte att utröna 

vilka konkurrensbegränsande situationer som är förbjudna enligt konkurrensrätten och i 

vilken utsträckning dessa uppfyller de krav som åligger svensk lagstiftning vad gäller 

implementeringen av artikel 32.2 stycke 5. Vidare fastställs innebörden av de allmänna 

principer som kommer till uttryck i 1 kap. 9 § LOU utifrån rättspraxis, i syfte att avgöra 

huruvida dessa principer innefattar ett förbud mot att ramavtal används på ett otillbörligt 

sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. 

Situationer som täcks inom ramen för svensk lagstiftning kan således inte läggas till 

grund för en prövning om direkt effekt av artikel 32.2 stycke 5, eftersom resultatet av 

förbudet mot att ramavtal används på ett konkurrensbegränsande sätt i sådana fall 

uppnåtts genom nationell lagstiftning. 

 Om svensk rätt inte kan anses uppnå det resultat som artikeln har för avsikt att 

reglera, blir följdfrågan huruvida nationell lagstiftning ändå genom s.k. direktivkonform 

tolkning kan sägas uppfylla det resultat som EU-lagstiftaren avsett. Direktivkonform 

tolkning innebär att svensk rätt ska ses i ljuset av den EU-rättsliga regleringen på 

området. Frågan som uppkommer i det här fallet är således om det går att tolka LOU på 

ett sådant sätt att alla tänkbara konkurrensbegränsande situationer som skulle kunna 
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falla in under artikel 32.2 stycke 5, även omfattas av svensk lagstiftning. Om det är 

möjligt att tolka de nationella bestämmelserna i ljuset av direktivet och därigenom få till 

stånd samma resultat som om ordalydelsen i artikel 32.2 stycke 5 hade implementerats, 

kan problemet till stor del anses löst. Det är emellertid inte säkert att en direktivkonform 

tolkning på ett tillfredsställande sätt uppfyller de krav på resultat som skulle följa av en 

explicit implementering av artikel 32.2 stycke 5. I sådana fall uppkommer istället frågan 

om huruvida, och i vilka situationer, direktivsbestämmelsen kan få direkt effekt vid en 

prövning i nationell domstol. Artikel 32.2 stycke 5 analyseras i ljuset av såväl en 

direktivkonform tolkning som en eventuell möjlighet att kunna tillmäta bestämmelsen 

direkt effekt. Slutligen ställs slutsatserna som analysen ger upphov till i dessa delar mot 

det nya direktivet för offentlig upphandling 2014/24/EU27, i syfte att undersöka vilken 

betydelse dessa nya bestämmelser får samt huruvida den centrala frågeställningen för 

den här uppsatsen fortsättningsvis kommer att vara relevant.  

 

1.4 Avgränsning 
Den här framställningen avgränsas till besvarandet av syftet som är att undersöka 

svensk rätts förenlighet med artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet, samt hur 

slutsatserna för detta kommer att påverkas av det nya klassiska direktivet om offentlig 

upphandling.28 I framställningen har författaren vidare valt att fokusera på offentlig 

upphandling inom den klassiska sektorn, vilken i svensk rätt regleras av LOU. 

Frågeställningarna har således inte inrymt någon jämförelse med vad som gäller för 

försörjningssektorerna och enligt LUF i fråga om konkurrensbegränsande användning 

ramavtal. Uppsatsens fokus ligger på samspelet mellan svensk rätt och EU-rätt avseende 

offentlig upphandling. I synnerhet myndigheters användning av ramavtal ur ett 

konkurrensrättsligt och konkurrensbegränsande perspektiv.  

 

 

 

 

 

                                                
27 Direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och upphävande av direktiv 2004/18/EG. 
Direktiv 2004/18/EG upphör att gälla den 18 april 2016 (det nya klassiska direktivet). 
28 Europaparlamentet och Rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och 
upphävande av direktiv 2004/18/EG (det nya klassiska direktivet). 
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2 Offentlig upphandling  
2.1 Inledning 
Likt många andra rättsområden är det svenska regelverket för offentlig upphandling 

starkt präglat av EU-rätten.29 Upphandlingsregleringarna skiljer sig från medlemsland 

till medlemsland, trots att alla härstammar från samma EU-rättsliga direktiv. 

Unionsrätten utgör ramverket för den offentliga upphandlingen, av vilket följer att de 

unionsrättsliga bestämmelserna ska genomföras och utvecklas inom ramen för vår 

nationella rättsordning och dess villkor. Under förutsättning att de unionsrättsliga 

ändamålen med regleringen tillgodoses har den svenska lagstiftaren och de nationella 

myndigheterna fritt spelrum till tolkning och utveckling av den nationella regleringen. 

Medlemsstaterna har endast ansvar för att de unionsrättsliga direktivsbestämmelserna 

får den effekt som åsyftats från EU:s sida. Detta följer av artikel 288 FEUF och gäller 

för implementering av EU-rättsliga direktiv. 

 Följande kapitel syftar till att ge läsaren en helhetsbild av hur det svenska regelverket 

för offentlig upphandling är uppbyggt och vilka ramar som offentlig upphandling har att 

förhålla sig till. Det inleds med en kortare historisk bakgrund, varpå följer en 

genomgång av regleringen avseende den klassiska sektorn och hur offentlig 

upphandling reglerats inom EU och i Sverige. Slutligen följer en genomgång av de 

grundläggande EU-rättsliga principer som gäller på området, samt hur dessa kommer 

till uttryck i nationell lagstiftning.  

 

2.2 Historisk bakgrund 
Under hela 1900-talet har det i Sverige funnits regelverk för de statliga myndigheternas 

upphandling.30 Vid reglernas tillkomst handlade det i första hand om att reglera statliga 

upphandlingar avseende materiel för militären.31 Upphandlingsreglerna fanns till för att 

tillgodose den tidens krav på affärsmässighet och syftade till att garantera offentlighet 

och rättssäkerhet.32 År 1920 trädde den första upphandlingsförordningen i kraft, i vilken 

                                                
29 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (det klassiska direktivet) samt 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 (försörjningsdirektivet) är de två viktigaste direktiven inom 
upphandlingsrätten, som Sverige är skyldiga att implementera i enlighet med artikel 288 FEUF. 
30 Prop. 1992/93:88 s 34.  
31 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 39. 
32 Prop. 1992/93:88 s 34. 
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nya regler gjorde det möjligt för upphandlande myndigheter att börja ta hänsyn till 

kvalitét i tilldelningsprocessen.33 Det var den statliga upphandlingen som reglerades och 

reglerna var tvingande, däremot saknades ett sanktionssystem och beslut i statliga 

upphandlingar fick inte överklagas.34 I motsats till dagens reglering, som utgår från den 

EU-rättsliga icke-diskrimineringsprincipen35 , var huvudregeln på den tiden att en 

svensk vara skulle äga företräde framför en utländsk vara om den svenska varan var av 

”erforderlig beskaffenhet”.36 Upphandlingen var detaljreglerad och myndigheterna blev 

därför osjälvständiga. Bland annat skulle myndigheterna särskilt beakta betydelsen av 

den inhemska produktionen samt ta särskild hänsyn till behovet av att bevara viss 

näring inom landet eller av att förhindra arbetslöshet.37  

 Kravet på affärsmässighet skärptes genom 1952 års upphandlingskungörelse genom 

att preferensen för svenska varor bröts samt att situationen på arbetsmarknaden inte 

längre fick vara av betydelse för myndigheternas beslut.38 Mot slutet av 1900-talet 

framlades ett förslag på en ny upphandlingskungörelse i vilken frågan om att tilldela 

myndigheterna en ökad grad av självständighet var central.39 De nya reglerna kom bland 

annat att omfatta upphandling av tjänst och det lagfästes att myndigheter vid varje 

upphandling skulle välja den upphandlingsform som bedöms lämplig med hänsyn till 

kravet på affärsmässighet.40 Rekvisitet affärsmässighet ersattes 2007 genom nya LOU 

av bestämmelsen i 1 kap 9 § där de grundläggande EU-rättsliga principerna för offentlig 

upphandling infördes. 41  Denna nya lydelse innefattar emellertid alltjämt krav på 

affärsmässighet, trots att själva begreppet inte längre återfinns i lagtexten. 42 

Myndigheters ökade självständighet har med tiden även medfört ett större ansvar att 

säkerställa tillräcklig konkurrensutsättning.43 

 I samband och med anledning av Sveriges medlemskap i EES och senare i EU 

infördes den 1 januari 1994 lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU). 

ÄLOU var implementeringen av de tidigaste upphandlingsdirektiven.44 Dessa direktiv 

                                                
33 Prop. 1992/93:88 s 34. 
34 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 39. 
35 Se definition nedan, avsnitt 2.4. 
36 Prop. 1992/93:88 s 34. 
37 Prop. 1992/93:88 s 34. 
38 SOU 2005:22 s 179. 
39 SOU 1971:88. 
40 Prop. 1992/93:88. 
41 Prop. 2006/07:128 s 151, 156-157. 
42 Prop. 2006/07:128 s 151. 
43 Prop. 2006/07:128 s 152-156 samt uttryckliga exempel som framgår av bl.a. 1 kap. 9 §, 4 kap. 4 och 7 §§, 11 kap. 
4 §, 15 kap. 4 och 6 §§ LOU. 
44 Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 
tjänster, Rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av 
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innehöll – liksom de idag gällande direktiven – detaljerade bestämmelser för hur 

upphandlingar över vissa fastställda tröskelvärden samt vissa typer av tjänster, så 

kallade A-tjänster, skulle genomföras. 

 Till en början hade regler för användning av ramavtal endast införts i det förra 

försörjningsdirektivet45 medan tidigare upphandlingsdirektiv för den klassiska sektorn 

saknade bestämmelser om ramavtal. Begreppet ramavtal fanns bland definitionerna till 

ÄLOU samt i 4 kap. som alltså endast var tillämpligt på försörjningssektorerna. 

Bestämmelserna om ramavtal i 4 kap. gav enheter inom dessa sektorer möjligheten att 

använda sig av ett förhandlat förfarande med stöd av ett gällande ramavtal, utan att detta 

behövde föregås av annonsering.46 Någon liknande ordning gällde dock inte för den 

klassiska sektorn. 47  Lagstiftaren menar att en förklaring till detta kan vara att 

användningen av ramavtal tidigare definierades inom ramen för de vanliga 

upphandlingsreglerna, varmed det befintliga regelverket avseende upphandling ansågs 

tillämpligt och därmed även tillräckligt.48  

 Den 1 januari 2008 ersattes ÄLOU genom implementeringen av EU:s nya klassiska 

upphandlingsdirektiv 2004/18/EG och försörjningsdirektivet 2004/17/EG, av LOU och 

LUF.49 För den klassiska sektorn återfinns sedan 1 juli 2008 bestämmelser avseende 

ramavtal i 5 kap. LOU. Ramavtal har dock använts flitigt inom EU:s medlemsländer, 

även inom den klassiska sektorn, utan stöd i de tidigare upphandlingsdirektiven.50 

 

2.3 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
Det följer av 1 kap. 1 § LOU att denna lag ska tillämpas vid offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster samt byggkoncessioner. LOU gäller även när 

upphandlande myndigheter anordnar projekttävlingar. Definitionen av offentlig 

upphandling återfinns i 2 kap. 13 § LOU. Med offentlig upphandling avses de åtgärder 

som vidtas av upphandlande myndigheter i syfte att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal 

avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Begreppet upphandlande myndighet 

                                                                                                                                          
varor, Rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1992 om samordning av förfarandet vid tilldelning av offentliga 
upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten samt Rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om 
samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport-, och 
telekommunikationssektorerna. 
45 Rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har 
verksamhet inom vatten-, energi-, transport och telekommunikationssektorerna. 
46 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 206. 
47 Mål 84/03, Kommissionen mot Spanien, p. 37-40. 
48 Prop. 2006/07:128 s 159. 
49 SOU 2005:22, SOU 2006:28 och prop. 2006/07:128. 
50 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 206. 
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omfattar alla statliga och kommunala myndigheter, sammanslutningar av sådana 

myndigheter samt offentligt styrda organ – varmed bland annat förstås allmännyttiga 

statliga och kommunala företag, föreningar eller stiftelser. Det följer av 1 kap. 2 § LOU 

att upphandlande myndigheter är skyldiga att följa LOU när de av en juridisk person 

anskaffar varor, byggentreprenader, byggkoncessioner eller anordnar projekttävlingar.  

 Det är syftet med verksamheten som är avgörande för frågan om huruvida en 

myndighet eller annat organ ska klassas som upphandlande myndighet eller inte. Det 

följer av 2 kap. 12 § LOU att det i tillämpliga fall ska handla om verksamheter vars 

syfte är att tillgodose behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte 

är av industriell eller kommersiell karaktär. Vilka verksamheter som faller inom 

försörjningssektorerna bestäms däremot utifrån vilken typ av verksamhet som den 

upphandlande myndigheten (eller annat organ) bedriver. 

 LOU utgörs således till största del av förfaranderegler. Utgångspunkten för 

upphandlingsförfarandet är att upphandlingar först annonseras och att alla leverantörer 

därefter har rätt att lämna anbud eller ansöka om att lämna anbud. Att annonsering 

utförs på ett korrekt sätt, enligt särskilda standardformulär, är avgörande för att alla 

potentiella leverantörer, oberoende av nationalitet, ska kunna ta del av information 

avseende kommande kontrakt. 51  Detta följer av de grundläggande EU-rättsliga 

principerna om transparens och förutsebarhet och är ett viktigt led i förverkligandet av 

den inre marknaden.52 

 Huvudsakligen är det statliga och kommunala myndigheter som är upphandlande 

myndigheter inom den klassiska sektorn.53 LOU och det klassiska direktivet har en 

allmän räckvidd och den klassiska sektorn omfattar därför i princip alla ekonomiska 

verksamhetsområden, med undantag för försörjningssektorerna och därmed 

anskaffningar som omfattas LUF. Det följer vidare av 1 kap. 2 § LUF att 

försörjningssektorerna omfattar upphandlande myndigheter som verkar inom någon av 

följande sektorer: vatten, energi, transporter eller posttjänster. 

 Det följer av 1 § förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket att 

KKV är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och den offentliga upphandlingen. 

KKV:s primära uppgift är enligt 2 § att verka för en effektiv konkurrens i privat och 

offentlig verksamhet samt för en effektiv offentlig upphandling till nytta för såväl det 

allmänna som för marknadens aktörer. KKV har vidare genom 3 § tilldelats rollen som 
                                                
51 Asplund m.fl., Överprövningar av offentlig upphandling, s. 47. 
52 Grönbok 1996, s. 3 samt Grönbok 2011, s. 4. 
53 Dir. 2012:96, s 3. 



 15  

tillsynsmyndighet över lagen om offentlig upphandling enligt vad som följer av 18 kap. 

LOU. Detta innebär att KKV har ansvar för att bedriva tillsyn och vidta åtgärder för 

ökad regelefterlevnad på området för offentlig upphandling.54 

 

2.4 De grundläggande EU-rättsliga principerna för 

offentlig upphandling 
De allmänna EU-rättsliga principer som är av störst betydelse för den offentliga 

upphandlingen är likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering, 

principen om öppenhet och transparens, proportionalitetsprincipen samt principen om 

ömsesidigt erkännande. Dessa EU-rättsliga principer ligger till grund för all EU-rättslig 

lagstiftning avseende offentlig upphandling och kommer i svensk rätt till uttryck i 1 

kap. 9 § LOU. Av denna bestämmelse följer att upphandlande myndigheter ska 

behandla anbudsgivare på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra 

upphandlingar på ett öppet sätt. Vidare anges att principerna om ömsesidigt erkännande 

och proportionalitet ska iakttas vid upphandlingar. Principerna är tvingande och ska 

beaktas under hela upphandlingsförfarandet och de ska följas av alla upphandlande 

myndigheter oavsett om en upphandling är reglerad i direktivet eller inte.55 De kan 

därutöver beskrivas som generella normer som har till syfte att vara vägledande när det 

uppstår tolkningssvårigheter i rättstillämpningen. 

 Principerna om likabehandling och icke-diskriminering är EU-rättsliga principer som 

följer av artikel 18 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Dessa 

principer innebär att alla anbudsgivare ska behandlas lika och att detta gäller oberoende 

av faktorer som enbart är hänförliga till själva upphandlingen. 56 Det rör sig främst om 

nationalitet och etableringsort, dvs. att den egna ortens leverantörer exempelvis inte får 

gynnas. Av principen om öppenhet följer vidare att uppgifter hänförliga till 

upphandlingsförfarandet måste finnas tillgängliga för envar att ta del av samt att 

upphandlingar måste annonseras offentligt för att säkerställa att alla kan lämna anbud på 

lika villkor.57 Enligt proportionalitetsprincipen är det av avgörande betydelse att de 

krav som den upphandlande myndigheten ställer på upphandlingsförfarandet står i 

rimlig proportion till vad som anses nödvändigt för att uppnå målet med 

                                                
54 Regleringsbrev för KKV, 2014, s. 1. 
55 Mål 59/00, Bent Mousten Vestergaard mot Spöttrup Boligselskab, p. 19-21 samt prop. 2006/07:128 s 155 f. 
56 Prop. 2006/07:128 s 155. 
57 Prop. 2006/07:128 s 155. 
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upphandlingen.58  Slutligen gäller principen om ömsesidigt erkännande, som innebär att 

intyg och certifikat som utfärdats av en annan medlemsstats myndigheter ska gälla i alla 

EU/EES-länder.59 

 Det följer av principen om EU-rättens företräde att de områden som inte är nationellt 

lagreglerade eller som står i strid med vad som följer av EU-rätten måste ge vika åt EU-

rättens bestämmelser. Principen slogs fast av EU-domstolen i mål C-6/64 Costa mot 

ENEL av vilket det framgår att ikraftträdandet av Romfördraget resulterat i att EU utgör 

en egen rättsordning som blivit en integrerad del av varje medlemslands nationella 

rättsordning. Av detta följer vidare att nationella domstolar är skyldiga att tillämpa EU-

rättsliga bestämmelser och att dessa ska ha företräde vid eventuell konflikt med 

nationell rätt. 

 

3 Ramavtal 
3.1 Inledning 
Ramavtal är ett vanligt förekommande instrument vid offentlig upphandling som 

används för att på förhand fastställa villkoren för senare tilldelning av offentliga 

kontrakt. Ramavtal rekommenderas när en upphandlande myndighet har ett löpande 

behov av något specifikt, exempelvis kontorsmaterial, men när det inte på förhand är 

möjligt att fastställa någon exakt volym eller några specifika leveranstidpunkter.60 

Syftet med ramavtal är att underlätta för de upphandlande myndigheterna avseende 

sådana nyttigheter eller tjänster som det löpande kan uppkomma behov utav. Av 

ramavtalets karaktär följer att det ger köparen, dvs. den upphandlande myndigheten, en 

möjlighet att precisera sina behov först i samband med att avrop sker.61 

 I följande kapitel redovisas gällande rätt avseende ramavtal. Först följer en 

redogörelse av vad som avses med ramavtal i det klassiska direktivet och därefter 

redovisas den nationella regleringen för ramavtal som återfinns i 5 kap. LOU. Syftet 

med detta är att ge en bild av vad ett ramavtal är enligt såväl EU-rätten som LOU och 

hur dessa får och är avsedda att användas. Slutligen följer en redogörelse för skillnaden 

mellan begreppen ”avtal” och ”kontrakt” samt vad skillnaden mellan ett ramavtal och 

ett kontrakt är. Syftet med detta är att klargöra vad som avses med begreppet ”kontrakt” 
                                                
58 Prop. 2006/07:128 s 155. 
59 Forsberg, Upphandling enligt LOU, LUF och LOV, s. 36. 
60 KKV, Samordnade ramavtal – en empirisk undersökning, s. 7. 
61 KKV, Samordnade ramavtal – en empirisk undersökning, s. 7. 
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i LOU samt huruvida begreppet ”avtal” som även används har samma innebörd eller 

inte. Detta har ansetts påkallat eftersom det å ena sidan är lätt att blanda ihop begreppen 

ramavtal och upphandlingskontrakt samt å andra sidan veta vad skillnaden mellan dessa 

två instrument är. 

 

3.2 Reglerna om ramavtal i det klassiska direktivet 
Reglerna om ramavtal i det klassiska direktivet tillkom i syfte att ge medlemsländerna 

möjligheten att likvärdigt reglera användningen av ramavtal inom EU.62 Detta trots att 

ramavtal länge varit ett vanligt förkommande instrument vid offentliga upphandlingar 

inom hela EU.63 Ramavtal definieras i artikel 1.5 i det klassiska direktivet av vilket det 

följer 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 tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris, och i tillämpliga fall, 

uppskattad kvantitet.” 

 

Reglerna för ramavtal finns vidare upptagna i artikel 32 i det klassiska direktivet. Av 

artikel 32.1 följer att medlemsstater får tillåta upphandlande myndigheter att sluta 

ramavtal. Enligt artikel 32.2 stycke 4 och 5 finns emellertid två viktiga regler till syfte 

att skydda mot att ramavtal används på ett konkurrensbegränsande sätt. I stycke 4 

stadgas att ett ramavtal inte får löpa längre än fyra år, med undantag för särskilda fall, 

och i stycke 5 återfinns bestämmelsen som är av central betydelse för den här 

framställningen. I stycke 5 stadgas att ramavtal inte får användas på ett otillbörligt sätt 

eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. Till 

skillnad från stycke 4 finns emellertid inte någon undantagsregel införd avseende 

konkurrensbegränsande användning av ramavtal. 

 Kommissionen tydliggör i ”Explanatory note” från 2005 att definitionen av ramavtal 

i det klassiska direktivet, trots att det inte uttryckligen fastställts i direktivstexten, avser 

två olika situationer.64 Den första tar sikte på ramavtal där alla villkor fastställts på 

förhand (”framework contracts”) medan den andra situationen innefattar sådana 

ramavtal där alla villkor inte fastställts på förhand (”framework agreements stricto 
                                                
62 Grönbok 2011, s. 14 f. samt 24 f. 
63 Grönbok 2011, s. 14 f. samt 24 f. 
64 Explanatory note, 2005, s 3.  
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sensu”). Ramavtal där alla villkor fastställts på förhand klassas som ”legal instruments”, 

vilket innebär att varje avtalsvillkor är bindande för parterna som ingått avtalet.65 Vid 

användningen av denna typ av ramavtal får medlemsstaterna i enlighet med artikel 32.1 

i det klassiska direktivet föreskriva att upphandlande myndigheter får tillämpa ett 

förhandlat förfarande vid tilldelning av offentliga kontrakt, utan föregående meddelande 

om upphandling.  

 Enligt det äldre klassiska direktivet var det tillåtet att ingå denna typ av ramavtal, där 

alla villkor för senare avrop och tilldelning av kontrakt var fastställda, men inte att ingå 

ramavtal där villkoren inte fastställts på förhand. Idag kan emellertid båda sorters 

ramavtal ingås men det är endast sådana ramavtal där alla villkor är fastställda och som 

ingåtts med flera leverantörer som kan utnyttjas utan föregående meddelande om 

upphandling, dvs. utan att någon förnyad konkurrensutsättning behöver ske. För 

ramavtal som ingåtts med en enda leverantör gäller däremot att ett kontrakt som grundar 

sig på ett ramavtal ska tilldelas i enlighet med villkoren i avtalet. I dessa situationer sker 

således inte någon förnyad konkurrensutsättning och det finns heller inte någon 

rangordning som måste följas vid tilldelning av kontrakt.66 

 Den senare sortens ramavtal, dvs. sådana där villkoren inte fastställts på förhand, 

beskrivs i ”Explanatory note” från 2005 som ofullständiga till sin natur. Detta innebär 

att vissa villkor antingen saknas eller att alla nödvändiga villkor för senare avrop på 

ramavtalet inte på ett bindande sätt fastställts. Därmed kan ett sådant ramavtal inte 

användas omgående vid behov. Istället måste det föregås av ytterligare förhandlingar 

parterna emellan.  

 Tidigare ansågs inte denna typ av ramavtal innefattats av direktiven eftersom de inte 

ansågs tillhöra den traditionella sortens ramavtal, vilket med största sannolikhet är 

anledningen till varför de inte reglerats i tidigare direktiv. Det är fortfarande inte 

solklart huruvida dagens reglering täcker den här sortens ramavtal eller inte. Forsberg 

menar att bestämmelsen i artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet avser avtal som 

innehåller samtliga villkor som ska gälla för senare anskaffningar på grundval av 

ramavtalet, eftersom definitionen inte innehåller någon annan typ av ramavtal. 

Emellertid menar Forsberg vidare att artikel 32.3 och 32.4 som innehåller regler för hur 

de olika slagen av ramavtal ska användas, bör tolkas mot bakgrund av beaktandesats 11 

i det klassiska direktivet. I beaktandesats 11 nämns sådana ramavtal som inte innehåller 

                                                
65 Explanatory note, 2005, s 3. 
66 Prop. 2006/07:128 s 159 f. samt 173-175. 
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samtliga villkor för senare anskaffningar. Mot bakgrund av detta menar Forsberg att 

begreppet ramavtal anses innefatta båda de ovan nämnda varianterna trots att det inte 

uttryckligen framgår av ramavtalsdefinitionen i artikel 1.5. 67 

 EU-lagstiftaren har därutöver överlämnat åt medlemsstaterna att enligt nationell rätt 

avgöra huruvida ett villkor i ett ramavtal kan anses fastställt eller inte. Det är även enligt 

nationell lagstiftning som frågan om vilka leverantörernas skyldigheter enligt ramavtalet 

är, ska besvaras.68 

 Det följer av artikel 32.2 stycke 2 i det klassiska direktivet att en upphandlande 

myndighet som vill sluta ett ramavtal ska följa de förfaranderegler som annars gäller för 

upphandling av offentliga kontrakt, samt i övriga delar förhålla sig till 

direktivsbestämmelserna. Ett ramavtal kan därmed enligt denna bestämmelse ingås 

genom ett öppet eller selektivt förfarande samt i vissa undantagsfall även genom ett s.k. 

förhandlat förfarande enligt artikel 30 eller 31 i det klassiska direktivet. Det följer 

vidare e contrario av 32.2 stycke 2 i det klassiska direktivet att varken upphandlande 

myndigheter eller leverantörer kan ansluta sig till ett ramavtal i efterhand. Förfarandet 

får således endast tillämpas mellan de upphandlande myndigheter som från början är 

parter i ramavtalet och de får således avropa från det. Detsamma gäller de ekonomiska 

aktörer/leverantörer som från början var parter i ramavtalet vad gäller deras tilldelning 

av kontrakt. Kommissionen sammanfattar det så att ett ramavtal ska betraktas som ett 

slutet system som varken leverantörer eller upphandlande myndigheter i efterhand kan 

bli en del av.69 

 

3.3 Reglerna om ramavtal i svensk rätt 
Det följer av 5 kap. 1 § LOU att en upphandlande myndighet vid tillämpning av 

bestämmelserna om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster får 

ingå ramavtal. Enligt 5 kap. 3 § LOU får ett ramavtal löpa längre än fyra år endast om 

det finns särskilda skäl för det. Reglerna för upphandlingskontrakt gäller vidare i 

motsvarande mån på upphandling som syftar till att ett ramavtal ingås.70 Valet av parter 

i ramavtalet ska därför exempelvis ske i enlighet med de tilldelningsgrunder som anges i 

12 kap. 1 och 2 §§ LOU.  

                                                
67 Forsberg, Upphandling enligt LOU, LUF och LOV, s. 149. 
68 Explanatory note, 2005, s 3. 
69 Explanatory note, 2005, s. 5. 
70 Forsberg, Upphandling enligt LOU, LUF, LUFS och LOV, s. 237. 
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 I 2 kap. 15 § LOU återfinns definitionen av ramavtal. Där stadgas, i likhet med 

direktivsbestämmelserna, att ett ramavtal är ett avtal som ingås mellan en eller flera 

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

för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Däremot har det inte i 

svensk lagstiftning förtydligats att det gäller särskilt i fråga om tänkt pris, och i 

tillämpliga fall, uppskattad kvantitet. Med stöd i ramavtalet kan den upphandlande 

myndigheten senare ingå enskilda upphandlingskontrakt med en eller flera av de 

leverantörer med vilka ramavtal slutits. 71  Denna frihet är emellertid begränsad, 

såtillvida att avrop endast kan ske i enlighet med den förutbestämda rangordningen eller 

efter förnyad konkurrensutsättning. Därutöver får inte leveransvillkoren vid avrop 

väsentligt avvika från vad som beslutats av parterna vid ramavtalets ingående.72 

 Det följer av 5 kap. 3 § LOU att ett ramavtal kan slutas med antingen en enda 

leverantör eller med minst tre eller fler än tre leverantörer. Enligt förarbetena finns det 

tre typer av ramavtal.73 Den första typen kan betraktas som upphandlingskontrakt 

eftersom det är ett ramavtal som är bindande och ömsesidigt förpliktande för parterna.74 

I ett sådant ramavtal stadgas samtliga villkor för avrop och det gäller endast när en 

leverantör är part i ramavtalet.75 Dess bindande karaktär innebär att avtalsslutande 

myndigheter, under ramavtalets löptid, inte får teckna kontrakt eller avropa samma 

nyttigheter som ramavtalet omfattar utan att utnyttja det ingångna ramavtalet.76 Den 

andra typen ramavtal är inte ömsesidigt förpliktande för parterna och saknar bindande 

karaktär, men trots detta finns samtliga villkor för senare tilldelning av enskilda 

kontrakt föreskrivna i avtalet.77 Slutligen har lagstiftaren dragit slutsatsen att den tredje 

typen ramavtal är sådana som inte innehåller villkor för senare tilldelning av kontrakt.78 

 De EU-rättsliga bestämmelserna har således nästan ordagrant förts in i den svenska 

lagstiftningen. Den största skillnaden avseende ramavtal är således artikel 32.2 stycke 5 

som inte finns ordagrant återgiven i LOU. Syftet med den fortsatta framställningen är 

att avgöra huruvida resultatet som bestämmelsen tar sikte på ändå omfattas av svensk 

lagstiftning eller inte. Nedan följer en redogörelse för skillnaden mellan ramavtal och 

kontrakt. Detta är av intresse för förståelsen av ramavtalskonstruktionen som sådan 

                                                
71 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 207. 
72 KKV, Samordnade ramavtal – en empirisk undersökning, s. 7. 
73 Prop. 2006/07:128 s 160. 
74 Prop. 2006/07:128 s 160. 
75 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 207. 
76 Prop. 2006/07:128 s 160 samt mer härom i Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 207. 
77 Prop. 2006/07:128 s 160. 
78 Prop. 2006/07:128 s 160. 
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samt för att senare kunna ställa ramavtal i relation till de förbud mot 

konkurrensbegränsning som följer av den konkurrensrättsliga regleringen. 

 

3.3.1 Definitionen av kontrakt 

I svensk rätt används för närvarande inte någon enhetlig benämning av 

upphandlingskontrakt.79 Ibland benämns de som ”avtal” och ibland som ”kontrakt” utan 

att det nödvändigtvis är fråga om olika saker. Den främsta anledningen till detta verkar 

vara att olika uttryck har använts i de svenska språkversionerna av 

upphandlingsdirektiven.80  Till skillnad från de franska och engelska språkversionerna 

där lagstiftaren istället genomgående valt att använda begreppen ”contract” och 

”contrat”.81 

 Det faktum att det inte är fråga om olika saker har bekräftats av den svenska 

lagstiftaren genom definitionen av kontrakt som införts i 2 kap. 10 § LOU. Av 

bestämmelsen följer att ett kontrakt är ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som 

sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, för 

utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. 

Därutöver ska avtalet undertecknas eller signeras elektroniskt av parterna. Den EU-

rättsliga definitionen är snarlik och följer av artikel 1.2 a) i det klassiska direktivet. Där 

stadgas att ett offentligt kontrakt är ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor som 

slutits mellan en eller flera ekonomiska aktörer och en eller flera upphandlande enheter. 

 

3.3.2 Skillnaden mellan ett ramavtal och ett kontrakt 

Av ramavtalsdefinitionen som återfinns i artikel 33.1 stycke två i det klassiska 

direktivet följer att det är skillnad mellan begreppen ramavtal och kontrakt (även kallat 

upphandlingskontrakt). Det framgår av samma bestämmelse att ett ramavtal endast 

utgör grunden för vad som senare möjliggör en kontraktstilldelning. Ramavtal syftar 

således till att på förhand fastställa villkoren för kontraktstilldelningen, medan själva 

tilldelningen av kontraktet (och undertecknandet av detsamma) sker i ett senare skede 

genom s.k. avrop. 82  Den största skillnaden mellan ett ramavtal och ett 

                                                
79 Falk & Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s. 110. 
80 Falk & Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s. 110. 
81 Se exempelvis artikel 1.2 a), 1.3 och 1.4 i Directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 
2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services samt 1.2 a), 1.3 och 1.4 i Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 
2004 on the Coordination of Procedures for the Award of Public Works Contracts, Public Supply Contracts and 
Public Service Contracts. 
82 Falk, Lag om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, s. 220. 
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upphandlingskontrakt är helt enkelt att det i ramavtalet inte fastställs någon exakt siffra 

avseende vilken volym som efterfrågas eller vid vilka tidpunkter leveranser kommer att 

behövas. Generellt sett framgår heller inte något specifikt vad gäller utformningen av 

föremålet för upphandlingen. Genom avtalet ges köparen möjligheten att specificera 

sina behov först i och med avropet, till skillnad från ett upphandlingskontrakt där 

samtliga villkor och detaljer redan reglerats parterna emellan.  

 Om samtliga villkor för avrop däremot har fastställts i ett ramavtal, som dessutom är 

bindande för parterna, kan även ramavtalet som sådant anses utgöra ett 

upphandlingskontrakt. Ett kontrakt kan däremot i lagens mening aldrig utgöras av ett 

ramavtal där samtliga villkor för avrop inte har fastställts. Detta är en viktig åtskillnad 

eftersom det följer av 16 kap. 1 § LUF att det endast är tecknandet av ett kontrakt som 

avskär möjligheten att söka överprövning. Ett ramavtal där samtliga villkor för avrop 

inte har fastställts kan däremot, e contrario enligt samma bestämmelse, under hela 

avtalstiden bli föremål för en talan om överprövning. 

 

4 Ramavtal och konkurrenslagstiftningen  

4.1 Inledning 
Det primära syftet med reglerna om offentlig upphandling är att ”öka effektiviteten i de 

offentliga utgifterna”. 83  Enligt Kommissionen innebär detta att bästa möjliga 

upphandlingsresultat ska uppnås genom skapandet av största möjliga konkurrens om 

offentliga kontrakt på den inre marknaden.84 En väl fungerande inre marknad ska 

därmed ge anbudsgivare möjligheten att konkurrera på lika villkor i syfte att undvika en 

snedvridning av konkurrensen.85 En sund konkurrens om offentliga kontrakt på den inre 

marknaden är således det viktigaste målet med reglerna om offentlig upphandling.86 Vid 

sidan av LOU och LUF, gäller konkurrenslagen (2008:579, KL) vars huvudsakliga syfte 

enligt 1 kap. 1 § KL är att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i 

fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. 

 I detta kapitel följer en genomgång av relevanta och grundläggande delar av den 

konkurrensrättsliga lagstiftningen samt dess betydelse vid offentlig upphandling. Syftet 

med denna del av framställningen är dels att belysa de konkurrensrättsliga aspekterna 
                                                
83 Grönbok 1996, s. I-III samt Grönbok 2011, s. 4. 
84 Grönbok 1996, s. I-III samt Grönbok 2011, s. 4. 
85 Grönbok 1996, s. I-III samt Grönbok 2011, s. 4. 
86 KKV, Yttrande 2011-03-09, Dnr 141/2011, s. 1. 
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som påverkar offentlig upphandling och särskilt ramavtal, dels att fastställa vilka 

konkurrensbegränsande situationer som enligt KL förhindrar eller i efterhand 

ogiltigförklarar en upphandling. Detta är således av avgörande betydelse för 

besvarandet av uppsatsens centrala frågeställning, nämligen huruvida svensk rätt i 

tillräcklig grad kan anses ha uppnått det resultat som följer av artikel 32.2 stycke 5 i det 

klassiska direktivet. Även situationer som faller utanför LOU men som täcks av KL 

måste därför läggas till grund för huruvida den svenska lagstiftaren lyckats uppnå det av 

direktivet tvingande resultatet eller inte. Detta eftersom det följer av 288 FEUF att det är 

upp till de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för att 

uppnå det angivna resultatet. Situationer som täcks in av konkurrensrätten faller således 

utanför vad som skulle kunna bli föremål för en direkt tillämpning av artikel 32.2 stycke 

5 i det klassiska direktivet.  

 För att läsaren ska få en uppfattning om vilken effekt ramavtal har på konkurrensen 

och för att senare förstå varför det skulle kunna vara av betydelse att införa artikel 32.2 

stycke 5 i svensk lagstiftning, redovisas slutligen de risker för negativa effekter på 

konkurrensen som upphandlingar av ramavtal anses innebära.  

 

4.2 Allmänt om konkurrenslagstiftningen 
Förarbetena till KL klargör att lagen är tillämplig på samtliga företag i hela näringslivet 

och att lagen omfattar all produktion av och handel med varor, tjänster och andra 

nyttigheter.87 För att säkerställa en sund konkurrens på den svenska marknaden och en 

väl fungerande inre marknad inom EU finns det sedan länge såväl EU-rättslig som 

nationell konkurrenslagstiftning som förbjuder företag att bland annat ingå 

konkurrensbegränsande avtal, anbudskarteller eller missbruka en dominerande ställning. 

De svenska bestämmelserna i KL avseende förbud mot konkurrensbegränsande avtal 

och missbruk av dominerande ställning är i stort sett identiska de EU-rättsliga 

fördragsartiklarna 101 och 102 FEUF. Mot bakgrund av detta har svensk lagstiftning i 

stort sett uteslutande EU-rätten att förhålla sig till på konkurrensrättens område.88  

 EU-rättens inflytande i de nationella rättsordningarna förstärktes märkbart genom det 

banbrytande rättsfallet Van Gend en Loos.89 Den centrala frågeställningen var huruvida 

enskilda kunde åberopa en bestämmelse i EG-fördraget inför nationell domstol och 

                                                
87 Prop. 2007/08:135 s 67. 
88 Se prop. 2007/08:135 s 70. 
89 Mål 26/62, Van Gend en Loos, s. 166 i den svenska specialutgåvan. 
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därigenom tillerkännas rättigheter som den nationella domstolen hade att skydda. Målet 

var det första i sitt slag, vari domstolen fastställde principen om direkt effekt av 

fördragsartiklar. Domstolens uppfattning var, och är alltjämt, att EU-rätten ”utgör en ny 

rättsordning inom folkrätten till vars förmån staterna, låt vara på begränsade områden, 

har inskränkt sina suveräna rättigheter och som inte enbart medlemsstaterna utan även 

dess medborgare lyder under” 90. Domstolen slog slutligen fast att fördragsartikeln som 

målet gällde var direkt tillämplig eftersom den innehöll ett klart och ovillkorligt förbud 

som i sin tur medförde en skyldighet att underlåta att handla.91 Rättsfallet Van Gend en 

Loos är av särskilt stor betydelse inom konkurrensrätten eftersom artiklarna 101 och 

102 FEUF, om förbud mot konkurrensbegränsande åtgärder, därigenom tillerkänns 

direkt effekt i varje medlemsland. De två viktigaste bestämmelserna på 

konkurrensrättens område kan därmed direkt åberopas av enskilda i varje medlemsland. 

I förarbetena till KL poängterar lagstiftaren att lagen ska tolkas och tillämpas i ljuset av 

EU-rätten och dess praxis på området, eftersom det är mot bakgrund av EU-rätten som 

nationell lagstiftning tillkommit. 92  Även rättspraxis, sekundärlagstiftning, 

tillkännagivanden, förordningar och direktiv är således av avgörande betydelse vid 

tillämpning av konkurrensrättslig lagstiftning i Sverige. Denna omständighet har 

ytterligare förstärkts av Högsta domstolen i fallet NJA 2008 s. 120, där svensk 

konkurrensrätt beskrivs vara så nära kopplad till EU-rätten att det egentligen inte spelar 

någon roll vilken rättsordning som tillämpas då den prövning som ska göras är mer eller 

mindre densamma. 

 Trots detta viktiga förhållande mellan den EU-rättsliga konkurrenslagstiftningen och 

den svenska är det viktigt att påminna sig om att de tillkommit i syfte att tillämpas på 

två olika situationer. Den EU-rättsliga konkurrenslagstiftningen syftar primärt till att 

reglera sådana situationer som påverkar handeln mellan EU:s medlemsländer medan KL 

i första hand tillämpas på interna situationer.93 Vägledning från EU-rättslig praxis på 

konkurrensrättens område bör därför trots allt hämtas med viss försiktighet för att inte 

bli missvisande.94 Detta beror på att samhandelskriteriet är av avgörande betydelse inom 

EU-rätten, medan det i interna situationer (dvs. nationellt) inte har samma betydelse. 

EU-domstolens praxis syftar ofta till att skapa en väl fungerande inre marknad genom 

                                                
90 Mål 26/62, Van Gend en Loos, s. 166 i den svenska specialutgåvan. 
91 Mål 26/62, Van Gend en Loos, s. 166 i den svenska specialutgåvan. 
92 Prop. 1992/93:56 s 21 och prop. 2007/08:135 s 70. 
93 Prop. 1992/93:56 s 7-9 samt Gustafsson & Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 25. 
94 Gustafsson & Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 25. 
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att undanröja konkurrensbegränsningar medlemsländerna emellan, vilket inte primärt är 

fallet på nationell nivå.95  

 Sammanfattningsvis kan det emellertid konstateras, mot bakgrund av den 

konkurrensrättsliga redogörelsen ovan, att konkurrensrätten är ett avgörande instrument 

för EU-lagstiftaren i arbetet mot att förverkliga den inre marknaden. Det genomslag 

som EU-rätten har i varje nationell lagstiftning på konkurrensrättens område är 

dessutom ett tecken på konkurrensrättens betydelse för EU-lagstiftaren och det värde 

som ett välfungerande och i tillräcklig grad konkurrensutsatt näringsliv har. 

 

4.3 Konkurrenslagstiftningens betydelse vid offentlig 

upphandling på ramavtal 
Den största skillnaden mellan konkurrensrätt och lagstiftning avseende offentlig 

upphandling är att konkurrensrätten existerar i syfte att reglera privata företags beteende 

på marknaden, medan offentlig upphandling tillkommit i syfte att reglera främst icke-

privata aktörer på marknaden och således även användningen av offentliga medel. Det 

viktigaste vid offentlig upphandling är således att pengarna används på rätt sätt samt att 

bästa möjliga konkurrens om offentliga kontrakt uppnås. Konkurrensrätten finns 

däremot till för att stävja de sätt på vilka, främst privata aktörer, skulle kunna snedvrida, 

begränsa eller hindra konkurrensen. 

 Konkurrenslagstiftningen kan emellertid vara avgörande för vad som anses vara 

tillåtet inom den offentliga upphandlingen, eftersom det kan ställas upp förbud i KL mot 

förfaranden som enligt LOU är tillåtna. Detta gäller exempelvis i situationer av 

samordnade anbud som enligt 1 kap. 11 § och 11 kap. 12 § i LOU är tillåtna men som 

sedermera kan visa sig vara av sådan karaktär att de faller in under förbudet mot 

konkurrensbegränsande samarbete mellan företag enligt 2 kap. 1 § KL. Förbuden som 

föreskrivs i KL verkar således vid sidan av reglerna i LOU och LUF.  

 Betydelsen av att offentlig upphandling konkurrensutsätts framgår både i det 

klassiska direktivet och i LOU. Av beaktandesats 2 i det klassiska direktivet följer att 

hela regelverket för offentlig upphandling syftar till att garantera att upphandlingar 

öppnas för konkurrens. Av artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet följer vidare 

att upphandlande myndigheter inte får använda ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på 

ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. I LOU finns det 
                                                
95 Gustafsson & Westin, Svensk konkurrensrätt, s. 25. 



 26  

däremot inte någon bestämmelse, utöver vad som följer av de allmänna principerna i 1 

kap. 9 §, som de facto hindrar en upphandlande myndighet eller enhet att följa 

förfarandet i LOU utan att aktivt utnyttja konkurrensen. En passiv tillämpning av 

bestämmelserna i LOU är således tillåten. 96  Vikten av att myndigheter genom 

upphandlingsförfarandet uppnår en effektiv konkurrens framgår dock av bland annat 4 

kap. 4 och 7 §§, 11 kap. 4 §, 15 kap. 4 och 6 §§ LOU. Ordvalet i artikel 32.2 stycke 5 i 

det klassiska direktivet är hämtat ur artikel 101 FEUF. Det följer av artikel 101 FEUF 

att alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade 

förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller 

resultat att förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen är förbjudna och 

oförenliga med den inre marknaden. Artikel 32.2 stycke 5 är dock den enda i sitt slag i 

det klassiska direktivet, vilket gör bestämmelsen till den tydligaste kopplingen mellan 

regelverket avseende offentlig upphandling och konkurrensrätten på EU-rättslig nivå. 

Eftersom denna koppling, mellan konkurrensrätten och upphandlingsrätten, inte 

ordagrant återgivits i LOU får det starkaste sambandet i svensk rätt där detta samband 

kommer till uttryck istället anses vara 1 kap. 9 § LOU. Detta eftersom de EU-rättsliga 

principerna om offentlig upphandling som följer av 1 kap. 9 § LOU primärt har till syfte 

att säkerställa en effektiv konkurrens och därmed en väl fungerande inre marknad. 

 

4.4 Vilken del av resultatet kan anses uppfyllt genom KL?  
Det gäller således att utröna i vilken utsträckning konkurrensrätten uppställer ett skydd 

för att ramavtal inte får använda ”på ett otillbörligt sätt, eller på ett sådant sätt att 

konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids” enligt ordalydelsen i artikel 32.2 

stycke 5 i det klassiska direktivet. För att resultatet med artikel 32.2 stycke 5 inte ska 

anses uppfyllt i svensk rätt och därmed bli aktuellt för direkt tillämpning, krävs således 

att bestämmelsen varken omfattas av konkurrensrätten eller av LOU.  

 Det är främst i två avseenden som offentlig upphandling kan bli föremål för prövning 

inom ramen för nationella konkurrensregler. Den första gäller vid förbud mot 

konkurrensbegränsande avtal enligt KL och det andra är i situationer då det kan tänkas 

föreligga missbruk av dominerande ställning inom en viss bransch.  

 Förbud mot missbruk av en dominerande ställning stadgas i 2 kap. 7 § KL och riktar 

sig mot åtgärder som vidtas av företag som innehar en dominerande ställning. Dessa 

                                                
96 Falk, Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, s. 55. 
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situationer täcker således inte in en myndighets otillbörliga användning av ramavtal. 

Nedan följer en redogörelse för de konkurrensbegränsande situationer som eventuellt 

kan omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal enligt KL samt vilken 

betydelse de har för prövningen av uppsatsens centrala frågeställning. 

 

4.4.1 Konkurrensbegränsande avtal 

Det följer av 2 kap. 1 § KL att konkurrensbegränsade avtal är sådana avtal mellan 

företag vars syfte eller resultat är att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på 

marknaden på ett märkbart sätt. Rekvisitet ”företag” tar sikte på en bred krets och 

omfattar således även upphandlande enheter.97 Med avtal avses även samordnade 

förfaranden och beslut av företagssammanslutningar.98 Det är således inte benämningen 

parterna emellan som är avgörande utan att syftet eller resultatet av en viss 

överenskommelse varit konkurrensbegränsande. Marknadsdomstolen (MD) har vidare 

klargjort att denna bedömning ska göras utifrån avtalets objektiva syfte.99  

 Den första viktiga skillnaden mellan artikel 32.2 stycke 5 och överenskommelser 

som faller inom ramen för förbudet i 2 kap. 1 § KL är således att den förra tar sikte på 

en specifik avtalskonstruktion, nämligen ramavtal. Bestämmelsen i 2 kap. 1 § KL syftar 

istället till att reglera alla sorters avtalsförhållanden eller överenskommelser företag 

emellan, vars objektiva syfte är att begränsa konkurrensen. Ett ramavtal tar istället, 

enligt vad som följer av bestämmelsens ordalydelse, sikte på upphandlande 

myndigheters ensidiga agerande vid användningen av ramavtal. Ramavtal skulle således 

kunna bli föremål för en konkurrensbegränsande förbudsprövning enligt 2 kap. 1 § KL, 

men denna prövning skulle inte göras med samma utgångspunkt som en prövning enligt 

artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet. Som ovan nämnts, skiljer sig nämligen 

ramavtalskonstruktionen från avtal och överenskommelser så till vida att ramavtal är en 

särskild typ av avtal som endast används i sammanhang mellan upphandlande 

myndigheter och den privata sektorn. De är vidare inte legalt bindande när alla villkor 

för senare tilldelning av kontrakt inte fastställts och syftar till att reglera senare 

tilldelning av kontrakt. De företagsekonomiska intressen som ligger till grund för 

ingåendet av konkurrensbegränsande avtal kan således inte likställas med en 

upphandlande myndighets konkurrensbegränsande användning av ramavtal. 

                                                
97 Falk & Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s. 23. 
98 Prop. 2007/08:135 s 71. 
99 MD 2003:2. 
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 Detta eftersom det inte är avgörande huruvida det objektiva syftet med ett ramavtal 

varit att begränsa eller snedvrida konkurrensen, utan istället den reella effekten av en 

upphandlande myndighets användning av ett ramavtal. Detta följer av ordalydelsen i de 

båda bestämmelserna men har även förtydligats i propositionen till LOU där det står att 

direktivsbestämmelsen inte tar sikte på upphandlande myndigheters bakomliggande 

syfte med användningen av ramavtal, utan att det istället rör sig om den effekt som kan 

konstateras vid användningen.100 Enligt Pedersen talar ordalydelsen i denna del även för 

att artikel 32.2 stycke 5 inte innefattar samma märkbarhetskrav som följer av artikel 101 

FEUF.101 Förbudet i artikel 32.2 stycke 5 kan därmed aktualiseras även när den negativa 

effekten på konkurrensen vid användningen av ett ramavtal varit mindre märkbar än vad 

som gäller vid tillämpningen av artikel 101 FEUF.102 

 Bestämmelserna tar således sikte på två olika situationer. Om användningen av ett 

ramavtal sker på ett otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen hindras, 

begränsas eller snedvrids, är det objektiva syftet med ramavtalet således inte av rättslig 

betydelse. Något som i sin tur kan leda till att en situation som fallit utanför 2 kap. 1 § 

KL på grund av att det inte rört sig om ett ramavtal som haft till syfte att begränsa 

konkurrensen ändå skulle kunna omfattas av artikel 32.2 stycke 5 genom att resultera i 

konkurrensbegränsande effekter för leverantörer på marknaden. 

 I vissa fall kan även konkurrensen begränsas vid ingåendet av avtal som binder 

parterna under en väldigt lång tid eller vid ingåendet av avtal där ena parten är bunden 

medan den andra lämnats möjligheten att ensidigt råda över förlängning och uppsägning 

av avtalet.103 Vad gäller ramavtal är dessa situationer inte problematiska eftersom det 

följer av 5 kap. 3 § att ramavtal inte får skrivas längre än fyra år annat än i 

undantagsfall. Denna bestämmelse återfinns i artikel 32.2 stycke 4 i det klassiska 

direktivet, dvs. precis innan femte stycket som är av central betydelse för den här 

framställningen. Bestämmelsen, som även i direktivet omfattas av ett undantag, har 

således implementerats i svensk lagstiftning avseende offentlig upphandling samtidigt 

som femte stycket, i vilket det inte föreskrivs något undantag, inte införts i LOU.  

 

 

                                                
100 Prop. 2006/07:128 s 172. 
101 Pedersen, fotnot 57, s. 79. 
102 Pedersen, fotnot 57, s. 79. 
103 Falk & Pedersen, Kristian, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s. 23. 
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4.4.2 Sammanfattande analys av huruvida artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska 

direktivet omfattas av KL 

KL:s bestämmelser kompletterar således bestämmelserna i LOU genom att förbjuda 

företag och upphandlande enheter att sinsemellan hindra, begränsa eller snedvrida 

konkurrensen genom att ingå konkurrensbegränsande avtal, otillåten samverkan eller 

genom missbruk av en dominerande ställning. Artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska 

direktivet är dock inte tillämplig på enskilda företag utan riktar sig uttryckligen mot de 

upphandlande myndigheternas användning av ramavtal. Detta följer av bestämmelsens 

ordalydelse av vilken det framgår att ”upphandlande myndigheter inte får använda 

ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen hindras, 

begränsas eller snedvrids”. Syftesformuleringen är därmed inte den samma eftersom det 

i enlighet med artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet är de upphandlande 

myndigheternas skyldighet att säkerställa att tillräcklig konkurrens uppnås. Ansvaret 

som följer av KL att upprätthålla en sund konkurrens på marknaden och därmed inte 

förfara konkurrensbegränsande åligger alla företag och gäller inte specifikt för den 

offentliga sektorn. Det är således leverantörer som missgynnats som skyddas genom 

förbudet i artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet, i syfte att säkerställa en väl 

fungerande inre marknad. 

 

5 Risker för negativa effekter på konkurrensen vid 

användning av ramavtal 
Upphandlingar av ramavtal medför vissa risker för negativa effekter på konkurrensen.104 

Ramavtal används dock i stor utsträckning inom hela EU då det visat sig vara en 

effektiv upphandlingsmetod.105 Fördelarna kommer emellertid främst staten till godo 

genom besparingar i form av sänkta transaktionskostnader och genom att större volymer 

leder till fördelaktigare priser.106 Ramavtalskonstruktionen har dock fått utstå en hel del 

kritik just på grund av att den riskerar att begränsa konkurrensen, något som i första 

hand drabbar små och medelstora företag.107 Detta gäller särskilt vid upphandling av 

väldigt stora ramavtal som kan medföra att små och medelstora leverantörer utesluts 

från att delta i ramavtalet. Utan godtagbara skäl i dessa fall, kan konkurrensen på 
                                                
104 KKV, PM 2009-12-18, Dnr 570/2009, s. 1. 
105 Se beaktandesats 60 i direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och upphävande av 
direktiv 2004/18/EG. 
106 KKV, PM 2009-12-18, Dnr 570/2009, s. 1. 
107 KKV, PM 2009-12-18, Dnr 570/2009, s. 1. 
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marknaden skadas genom att medverkan i sådana ramavtal till och med i vissa fall kan 

vara avgörande för överlevnaden av mindre och medelstora leverantörer. 108 

 En myndighet kan välja att samordna sina inköp, antingen genom att sluta ramavtal 

tillsammans med andra upphandlande myndigheter, eller genom vanliga 

leveransavtal.109 Det kan antingen röra sig om ett fåtal myndigheter på samma ort, eller 

exempelvis samtliga statliga myndigheter. Det är vanligt att en eller två kommuner 

samordnar sina inköp, men även nationellt samordnade kommunala inköp är vanligt 

förekommande.  

 Avseende statliga samordnade inköp gäller förordning (1998:769) om statlig 

inköpssamordning. Av 1 § följer att syftet med detta är att åstadkomma besparingar för 

staten, samt att förordningen gäller för myndigheter som lyder under regeringen. I 2 § 

stadgas vidare att dessa myndigheter behöver samordna sina inköp om det som ska 

köpas in är av betydande omfattning eller av stort värde. 

 Samordnade ramavtal anses medföra fördelar för det offentliga i form av minskade 

transaktionskostnader och skalfördelar, dvs. att inköp av större kvantitet leder till 

förmånligare priser, vilket i sin tur leder till icke obetydliga ekonomiska vinster för de 

upphandlande myndigheterna. Det finns emellertid även de som menar att osäkerheten 

avseende vilka volymer som senare kommer att avropas leder till ökade kostnader. 

Dessutom varnas det för att samordnade ramavtal kan medföra ökade kostnader för de 

upphandlande myndigheterna när det endast blir ett fåtal av de starkaste 

marknadsaktörerna som får chansen att delta i ramavtalet och att dessa därmed blir ännu 

starkare. Ökade kostnader i kombination med att samordning myndigheter emellan leder 

till kompromisser som kanske inte alltid är det mest fördelaktiga för invånarna i den 

aktuella kommunen.110 I dessa fall kan myndigheten istället vilja göra inköp från andra 

leverantörer vid sidan av ramavtalet, vilket medför missnöje hos 

ramavtalsleverantörerna. De upphandlande myndigheterna kan även vara missnöjda 

med hur leverantörerna sköter sina förpliktelser, som att exempelvis inte leverera de 

billigaste produkterna. 111 

 Samordning av ramavtal mellan flera upphandlande myndigheter medför således en 

betydande marknadsmakt i förhållande till mindre och svagare leverantörer, vilket i sin 

tur ytterligare stärker de starka marknadsaktörerna. Det kan dock även vara så att 

                                                
108 KKV, Yttrande 2012-03-30, Dnr 285/2012, s. 8. 
109 KKV, Samordnade ramavtal – en empirisk undersökning, s. 7. 
110 KKV, Samordnade ramavtal – en empirisk undersökning, s. 7. 
111 KKV, Samordnade ramavtal – en empirisk undersökning, s. 8. 
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samordnade ramavtal i vissa fall leder till att makten mellan de starka leverantörerna 

balanseras, på så sätt att ingen blir ensam vinnare, vilket å sin sida är positivt för den 

effektiva konkurrensen. 112 

 KKV drar dock slutsatsen att den nuvarande ordningen som innebär att ramavtal ska 

slutas med en eller minst tre leverantörer, i sig riskerar att medföra negativa effekter på 

konkurrensen. Det är främst varusektorer som utmärker sig genom många artiklar och 

där den aktuella marknaden dessutom oftast kännetecknas av en omfattande 

företagskoncentration. I Sverige är ett exempel på en sådan marknad försäljning av 

livsmedel, eftersom den medför stordriftsfördelar i både produktion och distribution. På 

sådana marknader, där endast ett fåtal företag dominerar, brukar det för den 

upphandlande myndigheten endast vara av intresse att anlita en huvudleverantör. 

Därefter täcks det som huvudleverantören inte kan tillhandahålla upp av några 

ytterligare leverantörer som kontrakteras för inköp av det som kontraktet med 

huvudleverantören eventuellt inte omfattar.113 

 

6 Förbud mot att ramavtal används på ett 

otillbörligt eller konkurrenssnedvridande sätt 
6.1 Inledning 
Det följer av artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet att ramavtal inte får används 

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

snedvrids. Förbudet har tillkommit i ljuset av EU:s målsättning om att säkra en effektiv 

konkurrens på lika villkor på den inre marknaden och dess syfte är att förhindra en 

konkurrenssnedvridande användning av ramavtal.114 Både avseende ramavtal och vad 

gäller inköpscentraler har EU-lagstiftaren i beaktandesats 11 samt 15 i det klassiska 

direktivet särskilt erinrat om vikten av sund konkurrens på marknaden. I Sverige går 

meningarna isär avseende betydelsen av förbudet i artikel 32.2 stycke 5. 115 Den 

frågeställning som är av avgörande betydelse för fastställandet av gällande rätt är 

således huruvida det resultat som denna direktivsbestämmelse föreskriver kan anses 

uppnått i svensk rätt, trots att bestämmelsen inte uttryckligen implementerats. I det här 

                                                
112 KKV, Samordnade ramavtal – en empirisk undersökning, s. 8. 
113 KKV, Yttrande 2011-03-09, Dnr 141/2011, s. 5. 
114 Grönbok 2011, s. 31-32. 
115 Prop. 2006/07:128 s 333, KKV, Dnr 285/2012, s. 8, Moldén, s. 584 samt Forsberg, s. 149. 
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kapitlet ska därför innebörden av det förbud som kommer till uttryck i artikel 32.2 

stycke 5 redovisas och diskuteras i ljuset av svensk lagstiftning avseende ramavtal. 

Syftet är att undersöka huruvida svensk rätt är förenlig med EU-rätten trots att förbudet 

inte ordagrant återgivits i svensk rätt. 

 

6.2 Artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet 
En av de främsta målsättningarna med lagstiftningen på området för offentlig 

upphandling är enligt beaktandesats 2 i det klassiska direktivet att skapa en effektiv 

konkurrens. Detta är vidare något som EU-domstolen i ett flertal rättsfall understrukit 

som särskilt viktigt att ta hänsyn till inom ramen för offentlig upphandling.116 I 

”Explanatory Note” från 2005 påpekar vidare lagstiftaren att den EU-rättsliga 

regleringen avseende offentlig upphandling inte existerar i ett legalt vakuum, utan att 

direktiven samspelar med såväl EU-rättsliga som nationella konkurrensrättsliga 

regelverk och att detta är utgångspunkten för lagstiftningen avseende offentlig 

upphandling.117 Det följer av de respektive bestämmelsernas ordalydelse att förbudet i 

artikel 32.2 stycke 5 mot att myndigheter använder ramavtal på ett otillbörligt sätt eller 

på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids, har tillkommit 

med bestämmelsen artikel 101.1 FEUF som förebild. EU-lagstiftaren har genom 

införandet av artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet givit ett förstärkt skydd åt 

leverantörer som ingår ramavtal genom att reglera hur myndigheter inte får använda 

ramavtal. Det samspel som existerar mellan konkurrensrätten och bestämmelserna om 

offentlig upphandling har således inte ansetts tillräckligt verksamt för att förhindra 

riskerna för de negativa effekter på konkurrensen som just användningen av ramavtal 

innebär (se ovan kapitel 5). Bestämmelsen sänder därmed ut en viktig signal om att 

myndigheters användning av ramavtal medför risk för negativa effekter på 

konkurrensen samt att detta behöver förhindras genom ett förbud mot otillbörlig 

användning av ramavtal. 

 

 

 

 

                                                
116 Se mål 247/02, Sintesi, p. 35 och 37, mål 27/98, Fracasso och Leitschutz, p. 26, de förenade målen 285/99 och 
286/99, Lombardini och Mantovani, p. 34, samt mål 470/99, Universale-Bau m.fl., p. 89. 
117 Explanatory note 2005, s. 5. 
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6.3 Omfattas artikel 32.2 stycke 5 av 1 kap. 9 § LOU? 
Det följer av artikel 32.1 i det klassiska direktivet att medlemsstaterna får tillåta 

användningen av ramavtal i sina respektive rättsordningar. I förarbetena till LOU 

tydliggör regeringen att detta innebär att en medlemsstat som väljer att införa 

direktivsbestämmelserna om ramavtal i nationell rätt är skyldig att anpassa sina regler 

efter vad som följer av direktivsbestämmelserna.118 I detta sammanhang påpekas även 

att lagstiftningen om ramavtal som skulle komma att införas i svensk rätt således skulle 

innebära ett förändrat förfarande samt påverka upphandlande myndigheters användning 

av ramavtal.119 Det är emellertid oklart huruvida regeringen till fullo levt upp till detta 

avseende ramavtal, mot bakgrund av att artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet 

inte finns upptagen i lagtexten. Bestämmelserna avseende ramavtal finns i svensk rätt 

upptagna i 5 kap. LOU och dessa omfattar inte det förbud som artikel 32.2 stycke 5 har 

för avsikt att resultera i. Den fortsatta framställningen syftar till att reda ut huruvida 

LOU har anpassats till direktivet så att resultatet som föreskrivs i artikel 32.2 stycke 5 

omfattas av lagen. 

 I förarbetena till LOU beskrivs innebörden av artikel 32.2 stycke 5 som något som 

undantagslöst ska gälla i svensk rätt. 120  Regeringen beskriver i denna del att 

bestämmelsen ska tolkas så att det är effekten som en upphandlande myndighets 

användning av ramavtal får och inte syftet med användningen, som är avgörande för 

prövningen av huruvida en upphandlande myndighet använt ett ramavtal på ett 

konkurrenssnedvridande sätt eller inte. 121  Därefter uppmanas upphandlande 

myndigheter att inför ett upphandlingsförfarande noga överväga skälen för 

användningen av ramavtal inför varje upphandling samt, fortfarande mot bakgrund av 

artikel 32.2 stycke 5, se till att upphandling med ramavtal utformas på ett sådant sätt att 

konkurrensen inte påverkas negativt.122 Trots dessa till synes självklara resonemang från 

regeringens sida om att ramavtal bör användas med omdöme, kommer regeringen i en 

senare del av propositionen fram till att det mot bakgrund av Lagrådets yttrande i frågan 

inte krävs någon direkt implementering av bestämmelsen.123  

                                                
118 Prop. 2006/07:128 s 172. 
119 Prop. 2006/07:128 s 172. 
120 Prop. 2006/07:128 s 172. 
121 Prop. 2006/07:128 s 172. 
122 Prop. 2006/07:128 s 172-173. 
123 Prop. 2006/07:128 s 333. 
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 I Lagrådets yttrande går det att läsa att innehållet i artikel 32.2 stycke 5 ”får anses 

följa redan av de grundläggande principerna för den reglerade upphandlingen”.124 

Därefter motiveras det faktum att bestämmelsen inte bör tas med i den nya 

lagstiftningen med att ordalydelsen annars skulle bli missvisande eftersom samma 

bestämmelse inte finns med bland reglerna för de övriga upphandlingsförfarandena.125 

Med hänvisning till detta uttalande beslutar regeringen att bestämmelsen inte ska införas 

i 5 kap. LOU.126 Vilket vidare motiveras med konstaterandet att artikel 32.2 stycke 5 

”tar sikte på såväl den upphandlande myndighetens syfte med att använda ramavtal, 

som den faktiska effekten av sådan upphandling”127 (något som för övrigt går emot det 

sätt på vilket bestämmelsen tolkats tidigare i propositionen, se ovan128). Regeringen 

kommer därefter fram till att det som följer av artikeln redan ”torde”, mot bakgrund av 

Lagrådets yttrande, innefattas av de grundläggande principerna som följer av 1 kap. 9 § 

LOU. Någon mer utförlig motivering till varför artikel 32.2 stycke 5 ”torde följa redan 

av de grundläggande principerna i 1 kap. 9 §”129 framgår dock inte. 

 

6.3.1 Praxis avseende konkurrensbegränsande ramavtal och 1 kap. 9 § 

De grundläggande principerna som gäller för upphandling enligt 1 kap. 9 § LOU är 

likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, öppenhetsprincipen, principen 

om ömsesidigt erkännande samt proportionalitetsprincipen. För att belysa hur de 

generella principerna i 1 kap. 9 § LOU tolkats samt bringa klarhet i vad denna 

bestämmelse omfattar följer vidare en redogörelse av svensk rättspraxis avseende 

konkurrensbegränsande ramavtal. 

 I RÅ 1999 not 1 hade Regeringsrätten att pröva huruvida Kronobergs läns landstings 

upphandling av tandvård för ca 22 000 barn och ungdomar stod i strid med den 

dåvarande bestämmelsen 1 kap 4 § LOU (1992:1528). Av denna paragraf följde de 

allmänna principerna som gällde för offentlig upphandling och som idag ersatts av 1 

kap. 9 § LOU. Enligt bestämmelsen i 1 kap. 4 § LOU (1992:1528) skulle upphandlingar 

göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som fanns och även i övrigt 

genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skulle vidare 

behandlas utan ovidkommande hänsyn. Kravet på affärsmässighet innefattade enligt 

                                                
124 Lagrådets yttrande, 2007-02-07, s. 34. 
125 Lagrådets yttrande, 2007-02-07, s. 34. 
126 Prop. 2006/07:128 s 333. 
127 Prop. 2006/07:128 s 333. 
128 Se prop. 2006/07:128 s 172. 
129 Prop. 2006/07:128 s 333. 
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motiven ett förbud mot att en upphandling gav upphov till en snedvriden konkurrens på 

marknaden.130  Genom att kräva ett så pass omfattande anbud, där endast ett företag i 

realiteten haft möjlighet att inkomma med ett anbud, slog Regeringsrätten fast att 

landstinget upphandlat i strid med kravet som följde av 1 kap. 4 § LOU (1992:1528). 

Omständigheterna som lades till grund för att upphandlingen skulle behöva göras om 

var dels att befintliga konkurrensmöjligheter inte hade utnyttjas, dels att upphandlingen 

därmed inte hade genomförts på ett affärsmässigt sätt.  

 Av detta rättsfall kan konstateras att ett resonemang om förbud mot att 

upphandlingar vidtogs utan utnyttjande av konkurrensen samt vars effekter ledde till en 

konkurrenssnedvridning på marknaden ansågs omfattas av den tidigare bestämmelsen 1 

kap. 4 § LOU (1992:1528). I förarbetena till nya LOU har det konstaterats att införandet 

av 1 kap. 9 § LOU och de allmänna EU-rättsliga principerna inte ska resultera i ett 

förändrat rättsläge avseende vilka principer som ska iakttas vid offentlig upphandling.131 

Detta talar således för att slutsatserna i Regeringsrättens domskäl i RÅ 1999 not 1 

alltjämt äger giltighet avseende 1 kap. 9 § LOU. Något som i sin tur skulle tala för att 

Lagrådet och regeringens slutsatser avseende artikel 32.2 stycke 5, dvs. att det redan 

följer av de befintliga principerna för offentlig upphandling att ramavtal inte får 

användas på ett konkurrenssnedvridande sätt. Detta eftersom det således följer av dessa 

principer att upphandlande myndigheter är skyldiga att vid upphandling av ramavtal 

utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns. Det är bevisligen svårt att utnyttja 

befintliga konkurrensmöjligheter samtidigt som ett ramavtal används på ett otillbörligt 

sätt eller på ett sätt som i övrigt förhindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. 

 Kammarrätten i Göteborg kom emellertid i mål 6411-08 fram till en annan slutsats i 

fråga om vad som får anses innefattas av 1 kap. 9 § LOU. Målet avsåg 

Kommunförbundet Skånes upphandling av vård-, omsorgs-, och behandlingsplatser 

avseende bland annat missbruksvård, äldreomsorg, och omsorg om psykiskt 

funktionshindrade. Björkviks Vårdhem AB yrkade att upphandlingen skulle göras om 

på grund av att Kommunförbundet Skåne hade brutit mot LOU genom att felaktigt ha 

använt kvalificeringskriterier som tilldelningskriterier samt att beskrivningarna i 

förfrågningsunderlaget varit undermåliga till den grad att det förelegat ett brott mot 

transparens- och likabehandlingsprincipen i 1 kap. 9 § LOU. Vidare invände Björkviks 

Vårdhem AB senare i målet att en gemensam upphandling av den aktuella storleken 

                                                
130 Prop. 1992/93:88 s 59. 
131 Prop. 2006/07:128 s 155-157. 
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(geografiska omfattningen) motverkade ett av syftena med LOU, nämligen att tillvarata 

och utveckla konkurrensen. Kammarrätten konstaterade i denna del först och främst att 

effektiv konkurrens visserligen får anses vara ett av syftena med 

upphandlingsbestämmelserna. Därefter drogs följande slutsats: 

 
”Att omfattningen av en upphandling kan medföra att företag som inte tilldelas 

kontrakt riskerar att slås ut, vilket i sin tur kan leda till minskad konkurrens i 

framtiden, är dock enligt kammarrättens mening inte en sådan omständighet som 

innebär att upphandlingen genomförts i strid mot nämnda principer.”132 

 

Av detta följer att upphandlande myndigheter inte, enligt 1 kap. 9 § LOU, är skyldiga 

att ta ställning till vilken risk för negativa effekter på konkurrensen som användningen 

av ramavtal vid offentlig upphandling kan komma att innebära.133 Ett avgörande och en 

slutsats som går emot det som gick att konstatera utifrån RÅ 1999 not 1 och motiven till 

LOU. Mot bakgrund av kammarrättens slutsatser i mål 6411-08 förlorar tidigare praxis 

således i värde, inte minst på grund av att det är nästan tio år samt en förändrad 

lagstiftning och ny ordalydelse av 1 kap. 9 § avgörandena emellan. 

 I mål 3952-10 tog vidare kammarrätten i Göteborg ställning en liknande 

frågeställning som utmynnade i ett förtydligande avseende proportionalitetsprincipens 

innebörd i fråga om upphandlande myndigheters ansvar för konkurrensbegränsande 

effekter av en viss upphandling. I målet fann kammarrätten, med hänvisning till 

förvaltningsrättens domskäl, att proportionalitetsprincipen överträtts och att 

upphandlingen på grund av detta skulle göras om. Av förvaltningsrättens bedömning i 

målet följer att proportionalitetsprincipen innebär att en upphandlande myndighet inte 

får ställa högre krav på leverantörer än vad som krävs för att syftet med den specifika 

upphandlingen ska uppnås. Härutöver måste enligt förvaltningsrätten även kravet på att 

största möjliga konkurrens utnyttjas iakttas. Kretsen av leverantörer som ges 

möjligheten att delta i upphandlingen får således inte begränsas mer än vad som är 

nödvändigt. 

 Proportionalitetsprincipen som följer av 1 kap. 9 § LOU kan således mot bakgrund 

av detta till viss del anses innefatta vad som följer av artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska 

direktivet. En upphandlande myndighet förbjuds således att använda ramavtal utan att 

utnyttja största möjliga konkurrens när detta leder till att kretsen av leverantörer som får 
                                                
132 KamR mål nr 6411-08, s. 9. 
133 Moldén, s. 584. 
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möjligheten att delta i upphandlingen begränsas mer än nödvändigt. Om en leverantör 

anser att en myndighet använt ett ramavtal på ett i övrigt otillbörligt sätt eller på ett 

sådant sätt att konkurrensen förhindrats, begränsats eller snedvridits, är det emellertid 

inte säkert att detta faller inom ramen för tillämpningsområdet av 1 kap. 9 § LOU. I 

sådana fall finns det i så fall inte något skydd för leverantörer mot att ramavtal används 

på det sätt som beskrivs som otillåtet i artikel 32.2 stycke 5. 

 Det finns alltså situationer som faller in under dessa principer, men exempelvis allt 

för stora centrala ramavtal som används på ett konkurrensbegränsande sätt täcks inte 

alltid inom principernas tillämpningsområde. Delvis mot bakgrund av detta är därför 

KKV inte av samma uppfattning som regeringen avseende artikel 32.2 stycke 5 om dess 

ställning och innebörd i svensk rätt. Detta framgår av ett yttrande från 2012 enligt vilket 

verket menar att artikel 32.2 stycke 5 inte endast innefattar det som följer av 1 kap. 9 § 

LOU utan att bestämmelsen istället bör tolkas utöver det som redan följer av dessa 

grundläggande principer. Vidare i samma yttrande påtalas att det utöver det som följer 

av de grundläggande principerna för offentlig upphandling också har uppställts ”andra” 

och ”mer långtgående” krav på upphandlande myndigheter vid upphandling av 

ramavtal. Mot bakgrund av risken för de ovan nämna negativa effekter på konkurrensen 

som upphandling av ramavtal kan leda till, anser KKV att det är denna tolkning av 

syftet som unionslagstiftarens haft med artikel 32.2 stycke 5, som är den mest 

rimliga.134 

 

6.3.2 Slutsatser avseende huruvida artikel 32.2 stycke 5 följer av 1 kap. 9 § LOU 

Trots underlåtenheten att ordagrant införa artikel 32.2 stycke 5 i LOU, menar 

regeringen att direktivsbestämmelsen för upphandlande myndigheter innebär ett ansvar 

att inför varje upphandling överväga hur ramavtalet ska utformas för att bästa möjliga 

konkurrens ska uppnås. I propositionen påtalas det, med hänvisning till 32.2 stycke 5, 

som om det vore en självklarhet att ”ett ramavtal givetvis inte får användas på ett 

otillbörligt sätt eller så att konkurrensen påverkas negativt”135. Som exempel anges att 

det kan vara olämpligt att teckna centrala ramavtal med få leverantörer för samtliga 

myndigheters räkning, eftersom detta kan medföra att monopolliknande situationer 

uppstår.136 Vidare anges i propositionen att det för vissa områden kan vara olämpligt att 

använda ramavtal. Exempel på sådana områden är enligt KKV bland annat komplexa 
                                                
134 KKV, Dnr 285/2012, Yttrande 2012-05-30, s. 8. 
135 Prop. 2006/07 s 161. 
136 Prop. 2006/07:128 s 172. 
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tjänster, områden med snabb teknisk utveckling och/eller marknader med 

strukturomvandling och prissänkningar. 137 Mot bakgrund av detta har det således stått 

klart även för regeringen att det skulle finnas en poäng med att införa artikel 32.2 stycke 

5 för att begränsa den konkurrenssnedvridande effekt som större centrala ramavtal 

riskerar att ge upphov till. Sammanfattningsvis kan det således konstateras att det verkar 

ha varit regeringens önskan att artikel 32.2 stycke 5 skulle vara en del av LOU, men att 

detta dessvärre inte räckt till för att bestämmelsen de facto till fullo ska täckas in av 

lagen. Implementeringsbristen beror således med största sannolikhet inte på en ovilja att 

implementera bestämmelsen utan snarare en feltolkning av 1 kap. 9 § LOU och ett 

förbiseende av bestämmelsens reella betydelser för ramavtalsupphandlingar.138 

 

6.4 Direktivkonform tolkning? 
Det följer av artikel 288 FEUF att medlemsstaterna till följd av ett direktiv är skyldiga 

att uppnå det resultat som direktivet föreskriver. Därefter är det vidare upp till de 

nationella myndigheterna i varje medlemsland att själva bestämma form och 

tillvägagångssätt för genomförandet av direktivet. Så som redovisats ovan, har den 

svenska lagstiftaren valt att inte uttryckligen implementera artikel 32.2 stycke 5 i LOU 

med motiveringen att denna redan anses följa av de allmänna principerna som stadgas i 

1 kap. 9 § LOU. Mot bakgrund av det resultat som bestämmelsen har till syfte att 

medföra och kammarrättens avgörande i mål 6411-08, står det emellertid klart att 1 kap. 

9 § LOU inte kan anses uppfylla det syfte och resultat som förväntas enligt artikel 32.2 

stycke 5. Frågan blir således om s.k. direktivkonform tolkning av EU-rätten kan 

kompensera för denna implementeringsbrist eller inte. 

 EU-domstolen har i mål C-14/83 Von Colson slagit fast att en nationell domstol är 

skyldig att tolka nationell rätt mot bakgrund av direktivets ordalydelse i syfte att 

säkerställa att resultatet som avses uppnås. Detta gäller som en generell regel vid 

tillämpningen av nationell rätt, men i synnerhet avseende de nationella bestämmelser 

som implementerats till följd av ett specifikt direktiv.139 Direktivkonform tolkning 

innebär således att alla bestämmelser i ett implementerat direktiv ska tillämpas av 

nationella domstolar och myndigheter när de bedömer huruvida resultatet som 

medlemsstaten varit skyldig att säkerställa i enlighet med direktivet uppnåtts genom den 

                                                
137 Prop. 2006/07:128 s 172. 
138 Moldén, s. 581. 
139 Mål 14/83, Von Colson, p. 26. 
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implementerade nationella lagstiftningen. Vidare uttalade EU-domstolen i mål C-106/89 

Marleasing att direktivkonform tolkning ska göras av sådana bestämmelser i nationell 

lagstiftning som tillkommit före direktivets implementering, dvs. att befintlig nationell 

lagstiftning ska tolkas direktivkonformt från och med implementeringen av ett nytt 

direktiv på samma område. Vilket kan sägas förstärka räckvidden av nationell 

rättstillämpares skyldighet att tolka nationella bestämmelser direktivkonformt. 

 Såväl de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU som bestämmelserna i 5 kap. 

LOU om ramavtal måste således, av en nationell domstol vid en eventuell prövning, 

tolkas direktivkonformt med vad som gäller för ramavtal enligt artikel 32 i det klassiska 

direktivet. Följdfrågan som uppstår i den här specifika situationen, avseende den 

nationella rättens förenlighet med artikel 32.2 stycke 5, är om en sådan tolkning skulle 

låta sig göras på ett tillfredsställande sätt eller inte. I det här fallet är det avgörande 

huruvida det är möjligt att tolka de nuvarande bestämmelserna om ramavtal, inklusive 1 

kap. 9 § LOU, i ljuset av 32.2 stycke 5 och på så sätt uppnå det resultat som avsetts i 

direktivet eller inte. 

 Pedersen menar att förbudet som följer av artikel 32.2 stycke 5 existerar i LOU, men 

han specificerar inte enligt vilken bestämmelse förbudet ska anses innefattas.140 Mot 

bakgrund av att förbudet anses följa av LOU, konstaterar Pedersen vidare att det således 

anses möjligt att i viss utsträckning tolka LOU i ljuset av den konkurrensrättsliga praxis 

som utvecklats avseende artikel 101 FEUF. Upphandlande myndigheter uppmanas 

därför att ta ställning till hur användningen av ramavtal kommer påverka konkurrensen i 

varje enskilt fall.141 Det finns dock inte någon bestämmelse i 5 kap. LOU som låter sig 

tolkas i ljuset av EU-rätten i fråga om artikel 32.2 stycke 5. Kvar finns då istället 1 kap. 

9 § LOU och främst proportionalitetsprincipen. För att svensk lagstiftning i detta 

avseende ska nå upp till samma skydd som följer av artikel 32.2 stycke 5, krävs 

emellertid mer än vad som enligt praxis har ansetts följa av 1 kap. 9 § LOU. 

Direktivkonform tolkning låter sig lättare göras vid tillämpningen av regler som finns 

uttryckligen införlivade i svensk lagstiftning, som exempelvis fyraårsspärren i 5 kap. 3 

§ LOU eller 1 kap. 9 § LOU. 

 EU-domstolen har fastställt att skyldigheten att tolka nationella bestämmelser 

direktivkonformt gäller oberoende av om bestämmelserna som det är fråga om kan 

                                                
140 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 79 
141 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 79. 
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tillerkännas direkt effekt eller inte.142 Direktivkonform tolkning låter sig vidare bäst 

göras vid tillämpningen av nationella bestämmelser vars utformning är öppen för 

tolkning. 143  Däremot har nationella domstolar inte någon skyldighet att tolka 

lagstiftningen direktivkonformt till den grad att tolkningen resulterar i att gå emot den 

nationella bestämmelsens ordalydelse.144 Av detta kan slutsatsen dras att det bör finnas 

en bestämmelse som är uttryckligen införd i lagtexten för att sedan kunna tolka den i 

ljuset av EU-rätten och, i dessa konkurrensbegränsande situationer, den praxis som 

tillkommit mot bakgrund av konkurrensrätten enligt 101 FEUF. 

 Mot bakgrund av kammarrättens avgörande i mål 6411-08, verkar emellertid en 

direktivkonform tolkning inte ens ha kommit till stånd inom svensk rättstillämpning. Av 

avgörandet följer att en upphandling på ramavtal där storleken, dvs. den geografiska 

omfattningen, av ramavtalet medför en risk att företag som inte tilldelas kontrakt slås ut 

från marknaden, inte skulle stå i strid med de allmänna principerna enligt 1 kap. 9 § 

LOU. De ska däremot omfattas av resultatet som artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska 

direktivet har till syfte att uppfylla, i fall användningen av ett ramavtal är att anse som 

otillbörligt eller på annat sätt konkurrensbegränsande. Detta innebär således att 1 kap. 9 

§ LOU inte täcker in de situationer som anses falla utanför tillämpningsområdet för 

proportionalitetsprincipen men som ändå skulle kunna bli föremål för prövning enligt 

artikel 32.2 stycke 5.  

 Slutsatsen av det ovan förda resonemanget blir således att den nationella 

rättstillämparen alltid är skyldig att tolka nationell rätt direktivkonformt och i ljuset av 

EU-rätten men att någon sådan tolkning av 1 kap. 9 § LOU inte har gjorts. En 

direktivkonform tolkning av 1 kap. 9 § LOU, vars innehåll består av tolkningsvänliga 

EU-rättsliga principer, skulle däremot låta sig göras. I svensk rätt har emellertid praxis 

avseende innebörden av 1 kap. 9 § i förhållande till konkurrensbegränsande avtal inte 

levt upp till de krav på direktivkonform tolkning som åligger nationella domstolar. 

Enligt vad som följer av de nationella domstolarnas skyldighet att tolka nationell rätt 

direktivkonformt har således 1 kap. 9 § LOU inte i tillräcklig utsträckning tolkats och 

tillämpats i ljuset av artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet. 

 

 

                                                
142 Mål C-14/83 Von Colson, p. 26 samt förenade målen C-397-403/01 Pfeiffer. 
143 Bernitz, s. 96. 
144 Mål C-268/08 Impact mot Minister for Agriculture and Food m. fl., p. 100-103. 
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6.5 Kan artikel 32.2 stycke 5 få direkt effekt? 
I vissa situationer, särskilt när en medlemsstat underlåtit att implementera en viss 

bestämmelse, kan direktivkonform tolkning inte anses i tillräcklig grad tillgodose de 

rättigheter som följer av en icke-implementerad bestämmelse. 145  Den svenska 

lagstiftaren har kommit fram till att artikel 32.2 stycke 5 inte har behövt en egen plats i 

LOU. Trots detta har det i förarbetena till LOU påtalas som en självklarhet att ”ett 

ramavtal givetvis inte får användas på ett otillbörligt sätt eller så att konkurrensen 

påverkas negativt”146 med hänvisning till artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet. 

Som tidigare nämnts, verkar det som att regeringen under lagstiftningsarbetets gång haft 

som målsättning att införa bestämmelsen i svensk lagstiftning. Detta är i sin tur 

troligtvis anledningen till varför synen på artikel 32.2 stycke 5 och dess betydelse i 

svensk rätt kommit att förhålla sig till bestämmelsen som om den fanns uttryckligen 

upptagen i LOU.  

 Det finns flera exempel på handböcker och vägledningsmaterial från KKV där 

upphandlande myndigheter uppmanas att inte teckna ramavtal på ett sätt som strider 

mot förbudet i artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet. 147  Upphandlande 

myndigheter ska enligt KKV tidigt i upphandlingsprocessen analysera lämpligheten av 

att använda ramavtal i det enskilda fallet, för att på så sätt säkerställa att det inte 

används på ett otillbörligt sätt eller på annat sätt som kan förhindra, begränsa eller 

snedvrida konkurrensen.148 Vidare anser KKV att det mot bakgrund av artikel 32.2 

stycke 5 i det klassiska direktivet, är nödvändigt för en upphandlande myndighet att 

först ställa sig frågan huruvida det är lämpligt att använda ett ramavtal för att tillgodose 

myndighetens aktuella behov i det enskilda fallet.149  

 Lämpliga situationer att ingå ramavtal sägs vara när det som ska upphandlas avser 

vanligt förekommande varor eller tjänster.150 Det anses också vara lämpligt att använda 

ramavtal när det inte i förväg går att fastställa vilka volymer som myndigheten kommer 

behöva köpa in, leveranstidpunkterna för inköpet eller när det inte går att på förhand 

fastställa varan eller tjänstens exakta egenskaper.151 Exempel på varor och tjänster där 

                                                
145 Craig & de Búrca, s. 192. 
146 Prop. 2006/07 s 161. 
147 Se bl. a. KKV, Vägledning: Ramavtal och avrop inom LOU och LUF, s. 4 samt KKV, Upphandlingsreglerna – en 
introduktion, s. 21. 
148 KKV, Vägledning: Ramavtal och avrop inom LOU och LUF samt KKV, Upphandlingsreglerna – en introduktion, 
s. 21. 
149 KKV, Vägledning: Ramavtal och avrop inom LOU och LUF, s 10. 
150 KKV, Vägledning: Ramavtal och avrop inom LOU och LUF, s 10. 
151 KKV, Vägledning: Ramavtal och avrop inom LOU och LUF, s 10. 
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ramavtal anses vara ett lämpligt instrument vid upphandling är enligt KKV 

kontorsmaterial, IT-tjänster, konferensanläggningar och friskvård. 152  Detta innebär 

således att de allra flesta upphandlingar som faller utanför de nyss nämnda situationerna 

eller kategorierna, troligtvis inte lämpar sig för upphandling på ramavtal eftersom de 

kan ha en sådan konkurrensbegränsande effekt som avses i artikel 32.2 stycke 5 i det 

klassiska direktivet. Även doktrinen på området uppmanar myndigheter och 

inköpscentraler att säkerställa att konkurrensen inte påverkas negativt när de väljer att 

använda sig av ramavtal.153 

 Detta vägledningsmaterial från KKV som redogjorts för ovan ligger väl i linje med 

det som verkar ha varit lagstiftarens vilja avseende artikel 32.2 stycke 5 ställning i 

svensk rätt. Detta har dessutom i ett yttrande från 2012 utvecklats till att KKV tagit 

ställning för att bestämmelsen kan få direkt effekt på grund av att den tillför något mer 

än vad som redan följer av de grundläggande principerna för offentlig upphandling.154 

 För att förbudet i artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet ska följa av svensk 

rätt, krävs åtminstone att det täcks inom ramen för de allmänna principerna i 1 kap. 9 § 

LOU. Mot bakgrund av nuvarande lagstiftning och praxis på området verkar det idag 

krävas att en anbudsgivare åberopar 1 kap. 9 § LOU och därigenom övertygar 

domstolen om att situationen inte kan rättfärdigas enligt proportionalitetsprincipen. För 

de fall ett ramavtal har långvariga negativa konsekvenser på konkurrensen, men 

ramavtalet av denna anledning inte kan anses strida mot proportionalitetsprincipen står 

dock anbudsgivaren handfallen. Frågan blir således om KKV:s ståndpunkt stämmer så 

till vida att en anbudsgivare som de facto missgynnats på grund av en myndighets 

konkurrenssnedvridande användning av ett ramavtal kan vinna framgång i nationell 

domstol genom att åberopa direkt effekt av artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska 

direktivet. 

 I målet C-41/74 Van Duyn utvidgades doktrinen om direkt effekt till att inte bara 

gälla fördragsartiklar i enlighet med vad som slagits fast i Van Gend en Loos, utan till 

att även omfatta direktivsbestämmelser. För att ett direktiv ska ha direkt effekt krävs 

enligt domstolen att bestämmelsen är tillräcklig klar, precis och tydlig samt ovillkorlig 

och därutöver att implementeringstiden för direktivet gått ut. I målet motiverades denna 

slutsats av att direktivens bindande karaktär skulle förlora i värde om enskilda inte gavs 

                                                
152 KKV, Vägledning: Ramavtal och avrop inom LOU och LUF, s 10. 
153 Se bl.a. Forsberg, s. 149, Moldén, s. 580 f. samt Norman & de Jounge, Offentlig upphandling – En handbok, 5:4. 
154 KKV, Yttrande 2012-03-30, Dnr 285/2012, s. 8. 
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möjlighet att göra gällande de skyldigheter staten ålagts enligt 

direktivsbestämmelserna.155 Det ligger i den enskildes intresse att kunna tillgodogöra 

sig sina rättigheter enligt vad som följer av direktivet, vilket enligt domstolen gäller i 

synnerhet i situationer då medlemsstater genom direktivet ålagts en skyldighet att 

förhålla sig på ett visst sätt. I annat fall skulle syftet med direktivsbestämmelsen gå 

förlorat. I målet konstaterades slutligen att ett undantag från en grundläggande princip 

till förmån för den enskilde, som stadgades i direktivbestämmelserna, innebar en 

begränsning från EU-lagstiftarens sida av medlemsstaternas frihet att enligt 288 FEUF 

själva välja tillvägagångssätt vid implementeringen av direktivet. 

 Förbudet i artikel 32.2 stycke 5 har, till skillnad från exempelvis fyraårsregeln i 

artikel 32.2 stycke 4, inte formulerats med något undantag för upphandlande 

myndigheter över huvud taget. Detta talar för att skyddet som följer av artikel 32.2 

stycke 5, mot att ramavtal av upphandlande myndigheter används på ett 

konkurrensbegränsande sätt, gäller ovillkorligt. Av vad som följer av ordalydelsen i 

artikel 32.2 stycke 5 ska anbudsgivare således kunna räkna med att ramavtal som 

använts på ett konkurrensbegränsande sätt av en upphandlande myndighet, alltid är ett 

förbjudet agerande som står i strid med förbudet i artikel 32.2 stycke 5, samt att det kan 

läggas till grund för att ramavtalet ska rivas upp och göras om. Artikeln måste mot 

denna bakgrund anses vara tillräckligt klar, precis och tydlig för att kunna få direkt 

effekt. 

 EU-lagstiftaren har valt att införa artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet, 

utöver de redan befintliga principerna som finns angivna i direktivet, beaktandesatserna 

avseende vikten av konkurrens på marknaden samt det legala konkurrensrättsliga 

sammanhang som lagstiftningen befinner sig i vad gäller offentlig upphandling. Detta 

talar i sig för KKV:s tolkning av artikel 32.2 stycke 5 och dess betydelse i svensk rätt. 

Förbudet i direktivet medför ett mer långtgående skydd än de allmänna EU-rättsliga 

principer som gäller vid all offentlig upphandling och det är dessutom den enda 

bestämmelsen av sitt slag som ensidigt tar sikte på just myndigheters 

konkurrensbegränsande användning av ramavtal. 

 Direktivs särskilda natur är emellertid inte försumbar i detta sammanhang. EU-

lagstiftarens möjlighet att använda sig av direktiv finns nämligen till för just de 

situationer där alla delar av en lagstiftning inte på ett enkelt sätt ordagrant kan införas på 
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ett likalydande sätt i alla medlemsländers rättsordningar.156 Detta är anledningen till 

varför det enligt 288 FEUF överlämnats åt nationella myndigheter att bestämma form 

och tillvägagångssätt för att uppnå det i direktivet avsedda resultatet. Mot denna 

bakgrund kan således rättsläget verka något motsägelsefullt. Å ena sidan är det upp till 

nationella myndigheter att bestämma form och tillvägagångsätt för att värna om varje 

medlemsstats särskilda karaktär och ordning, å andra sidan går EU-rättslig praxis och 

doktrin emot detta genom att tala för att EU-rätten i det här fallet bör få genomslag i 

nationell rätt, inte minst gällande principen om EU-rättens företräde.157 

 Sammanfattningsvis kan sägas att implementeringstiden för det klassiska direktivet 

har gått ut och att regeringen i detta avseende misslyckats med att uppnå det resultat 

som EU-lagstiftaren avsett vad gäller innebörden av artikel 32.2 stycke 5 i direktivet. 

Artikel 32.2 stycke 5 skulle därför mot bakgrund av det ovan anförda kunna läggas till 

grund för ett avgörande vid en nationell domstols prövning. Således kan det mot 

bakgrund av dessa slutsatser slutligen tilläggas att en extensiv och direktivkonform 

tolkning av 1 kap. 9 § LOU skulle kunna ge samma resultat. 

 

7 En avslutande reflektion kring betydelsen av det 

nya klassiska direktivet 
7.1 Inledning 
Europaparlamentet och Rådet antog 2014 tre nya direktiv på området för offentlig 

upphandling och de nuvarande direktiven upphör därför att gälla den 18 april 2016.158 

Vid tillkomsten av de nya upphandlingsdirektiven har EU-lagstiftaren särskilt beaktat 

vikten av sunda förfaranden, förenkling och ökad flexibilitet, strategisk användning för 

att möta nya utmaningar, en förbättrad tillgång till marknaden för små, medelstora och 

nystartade företag samt en väl fungerande förvaltning främst i fråga om tillsyn och 

vägledning. 159  Målsättningen med de nya upphandlingsreglerna är främst att 

effektivisera de offentliga utgifterna genom att säkerställa bästa valuta för pengarna 
                                                
156 Craig & de Burca, s. 106. 
157 Ett resonemang som det dessvärre inte finns utrymme för att utveckla i det här arbetet. 
158 De nya direktiven består av Europaparlamentet och Rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och upphävande av direktiv 2004/18/EG (det nya klassiska direktivet), Europaparlamentet och 
Rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (det nya 
försörjningsdirektivet) samt av Europaparlamentet och Rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner (koncessionsdirektivet). 
159 Norman & de Jounge, 1:3. 
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samt att förenkla upphandlingsprocessen för såväl anbudstagare som anbudsgivare. De 

nya direktiven ger upphandlande myndigheter möjlighet att ta större hänsyn till kvalitet 

inom ramen för överväganden avseende lägsta kostnad.160 De möjliggör exempelvis 

också för upphandlande myndigheter att i större utsträckning ställa sociala- och 

miljömässiga krav på anbudsgivarna.161  

 I detta avslutande kapitel följer en reflektion kring vilken betydelse direktiv 

2014/24/EU om offentlig upphandling (vidare kallat ”det nya klassiska direktivet”) har 

för uppsatsens primära frågeställning samt för den fortsatta innebörden av förbudet mot 

konkurrensbegränsande användning av ramavtal. Kapitlet består av en redogörelse för 

vad som förändras avseende artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet och avslutas 

med en analys av på vilket sätt den nya ordningen i det nya direktivet kan komma att 

medföra en förbättring av nuvarande lagstiftning om ramavtal i LOU. 

 

7.2 Vilka förändringar följer med det nya klassiska 

direktivet? 
I det nya klassiska direktivet har ordalydelsen i artikel 32.2 stycke 5 flyttats från artikel 

32 om ramavtal och istället införts som en del av de allmänna principerna som gäller för 

all offentlig upphandling enligt artikel 18. I beaktandesats 60 i det nya klassiska 

direktivet erinrar dock EU-lagstiftaren om just ramavtalskonstruktionens särskilda 

karaktär och riskerna för de negativa effekter på konkurrensen som användningen av 

ramavtal kan leda till. Innebörden och betydelsen av vad som följer av den nuvarande 

bestämmelsen i artikel 32.2 stycke 5 har i det nya klassiska direktivet blivit en del av 

beaktandesats 61 stycke 3. 

 Av artikel 18 i det nya klassiska direktivet följer att en upphandling inte får 

”utformas i syfte att på ett konstgjort sätt begränsa konkurrensen”. Vidare stadgas att 

konkurrensen anses begränsas på ett konstgjort sätt i fall upphandlingen utformas i syfte 

att på ett otillbörligt sätt favorisera eller missgynna ekonomiska aktörer. Denna nya 

ordning talar för att EU-lagstiftaren anser det nödvändigt att beakta riskerna för 

konkurrensbegränsningar inom alla delar av upphandlingsförfarandet och inte enbart vid 

användningen av ramavtal. De nya reglerna innebär således ett ökat skydd för 

anbudsgivare mot konkurrensbegränsande agerande från upphandlande myndigheters 

                                                
160 Se bl.a. beaktandesats 90 samt artikel 67 i det nya klassiska direktivet. 
161 Se bl.a. beaktandesats 97 samt artikel 67 i det nya klassiska direktivet. 
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sida. Det kan dock samtidigt ifrågasättas om denna bestämmelse motsatsvis anses 

innebära att konkurrensbegränsning i vissa fall kan vara tillåten om den inte uppkommit 

på ett konstgjort sätt. Detta är förmodligen en textuell tolkningsfråga beroende på vilket 

språk direktivet läses på, men det är inte desto mindre förvirrande. 

 EU-lagstiftaren har vidare ansett att ett förtydligande i fråga om ramavtal och hur 

dessa bör användas varit påkallat, och därför har beaktandesats 61 stycke 3 i det nya 

klassiska direktivet införts. Enligt denna beaktandesats bör inte ramavtal användas på 

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

snedvrids. Ordalydelsen i artikel 32.2 stycke 5 om att myndigheter inte ”får” använda 

ramavtal på ett konkurrensbegränsande sätt har således bytts ut mot att myndigheter inte 

”bör” göra det. Detta talar för att konkurrensbegränsande användning av ramavtal inte 

är strikt förbjuden, så som det är enligt artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet. I 

det klassiska direktivet är artikel 32.2 stycke 5 dock den enda bestämmelsen i vilken det 

uppställts ett förbud i syfte att skydda anbudsgivare mot konkurrensbegränsande 

agerande från myndigheternas sida. Detta kompenseras emellertid i det nya klassiska 

direktivet genom artikel 18 och tillägget om förbud för myndigheter att utforma 

upphandlingar på ett konstgjort sätt. Av ordalydelsen att döma bör denna bestämmelse 

kunna innefatta samma situationer som de som idag faller inom tillämpningsområdet för 

artikel 32.2 stycke 5 men utanför 1 kap. 9 § LOU.  

 Tillägget som gjorts i artikel 18 talar för att artikel 32.2 stycke 5 inte, i motsats till 

vad regeringen och Lagrådet gjort gällande, kan anses följa av bestämmelsen i 1 kap. 9 

§ LOU. Detta eftersom det här förtydligandet i sådana fall skulle vara överflödigt och 

inte tillföra något nytt. Mot bakgrund härav tycks skyddet mot att myndigheter utformar 

upphandlingar på ett konkurrensbegränsande sätt, genom det nya klassiska direktivet, 

bli en egen EU-rättslig princip som behöver iakttas genom hela 

upphandlingsförfarandet. Skulle regeringen än en gång välja att inte implementera dessa 

bestämmelser i sin helhet i det nya klassiska direktivet är det emellertid sannolikt att 

artikel 18 stycke 2 i det nya klassiska direktivet kommer att inta samma ställning som 

artikel 32.2 stycke 5 i det klassiska direktivet har i svensk rätt idag. Det vore därför 

önskvärt och mest i linje med EU-lagstiftarens syfte och målsättning med 

bestämmelserna om offentlig upphandling att vid implementeringen av de nya 

bestämmelserna införa ett uttryckligt förbud mot att upphandlingar utformas på ett 

konkurrensbegränsande sätt.  
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