
Ramavtalsspår om Möbler 
och inredning 
 

 



Agenda 
 

• Fakta om ramavtalsområdet, 

omfattning 

• Övriga områden med möbler 

• Strategi möbelupphandling 

• Hållbarhetskrav 

• Avropsform, kravkatalog, 

genomförande, tjänster 

• Stöd och vägledning 

• Vanliga frågor, tips vid avrop 

• Kontaktuppgifter 

 

  



Fakta om ramavtalsområdet Möbler och 
inredning (upphandlingen kallas så) 

• Fram t.o.m. 2018-09-15 med 

möjlighet till förlängning ett år till. 

• 26 ramavtalsleverantörer 

fördelade inom 7 delområden: 

o Möbler för arbete och förvaring 

o Möbler för möten och paus 

o Arbetsstolar 

o Akustik- och skärmsystem 

o Hörsalsmöbler 

o Skrivtavlor och AV-inredning 

o Textila mattor 

 



Omfattning av Möbler och inredning 

• Alla typer av möbler för 

arbetsplatser 

• Alla typer av möbler för miljöer 

som t.ex. lunchmatsal, reception, 

hörsalar eller konferensrum 

• Skrivtavlor och skärmar för 

ljudabsorption 

• Gardiner 

• Mattor 

• Tillbehör/Accessoarer som har 

koppling till respektive delområde 

 

 



Övriga områden med möbler och 
inredning 

Dessa områden har andra avropsformer och villkor och är upphandlade 

vid ett tidigare tillfälle. Tas inte upp i detta spår. 

 

• Belysningsarmaturer 

• Biblioteksinredning 

• Förvaringslösningar för arkiv och museiförråd 

• Klädförvaring och småfacksskåp 

• Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter 

• Skåp för hängmappar och ritningar 

• Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö 

 



Strategi möbelupphandling 
• Upphandling Belysningsarmaturer 

– kort avtalsperiod. 

 

• Upphandling Särskilda 

förvaringsenheter – kort 

avtalsperiod. 

 

• Ny ”stor” möbelupphandling med 

samlade möbler och belysning för 

att underlätta vid avrop med 

liknande villkor och avropsformer. 

 

 

  



Hållbarhetskrav ställda i 
upphandlingen 

• Ett antal miljökrav har ställts på 

varorna som säljs inom 

ramavtalsområdet. 

• Även i kvalificeringen så har ett 

antal miljökrav ställts. 

• Se vägledningen för mer 

information. Informationen i 

vägledningen kan hjälpa er vid 

redovisning till Naturvårdsverket. 



Avropsform – Särskild 
fördelningsnyckel 

• Uppskattat värde av upp t.o.m.  

300 000 kr, per avrop och 

delområde. 

• Den leverantör som bäst kan 

tillhandahålla det behov som finns 

– grundat utifrån kravkatalogen. 

• Ingen rangordning finns. 

 



Avropsform – Förnyad 
konkurrensutsättning 

• Uppskattat värde över  

300 000 kr, per avrop och 

delområde. 

• Avropsförfrågan med de villkor och 

krav som angivits utifrån 

kravkatalogen sänds till alla 

leverantörer som inbjuds att 

lämna avropssvar. 



Kravkatalog 

• Varans egenskaper 

• Varans funktionalitet 

• Varans estetiska utformning 

• Varans anpassning till befintliga 

möbler och annan inredning 

• Varans anpassning till lokalens 

utformning och funktionalitet 

• Varans ergonomiska kvalitet 

• Leveranstid 

• Varans pris och priser för 

varurelaterade tjänster 



Tjänster som ingår i priset eller är 
kostnadsfria 

• Inbärning till 

godsmottagning/varumottagning/ 

entré ingår i ramavtalspriset. 

• Montering i funktionsdugligt skick 

ingår i ramavtalspriser. 

• Lån av provstol (arbetsstol) innan 

avrop – kostnadsfritt. 

• Ritningsförslag – kostnadsfritt. 



Tjänster möjliga att avropa mot en 
kostnad 

• Utplacering på angiven plats 

• Montering av bordsskärm 

• Efterdragning 

• Fast montering i byggnadsdel 

• Mätning av rumsytor/fönster 

• Gardinsömnad och montering 

• Mattläggning/Langettering 

• Beräkningar 

• Tapetsering med egen klädsel 

 



Tjänster möjliga att avropa för 
befintliga möbler 

• Omlackning och omtapetsering av 

ramavtalsleverantörens tidigare 

sålda varor. 

• Återtagande av möbler – om 

tjänsten erbjuds till övriga kunder. 

Det kan dock skilja sig åt mellan 

leverantörerna om denna tjänst 

kan erbjudas samt i vilken 

utsträckning. 



Produktlistor - Nyheter 

• Samtliga möbler som går att 

avropa finns publicerade i 

produktlistor, för respektive 

leverantör och delområde, på 

www.avropa.se.  

• Nyheter kan läggas till 

kontinuerligt. Även 

tillbehör/accessoarer kan läggas 

till. 

• Alla möbler ska uppfylla ställda 

tekniska krav (provningar) utom 

tillbehör/accessoarer. 

 

http://www.avropa.se/


Genomförande av avrop 

• Avrop görs direkt mot 

ramavtalsleverantörerna. 

• Avropssvar ska lämnas även om 

ramavtalsleverantörerna inte har 

möjlighet att leverera. 

 



Genomförande av avrop, forts 

• Leverantörerna får delegera rätten 

till återförsäljare att lämna 

avropssvar, leverera varor och 

tjänster. Återförsäljare får inte 

teckna kontrakt eller fakturera. 

• Fullmakt ska skickas med 

avropssvaret. 

• Alltid hänvisning till 

ramavtalsleverantörens namn och 

organisationsnummer. 



Genomförande av avrop, forts 

• Använd någon av de framtagna 

avropsblanketterna eller använd 

rutin som finns inom myndigheten. 



Kontrakt 

• Kontrakt upprättas mellan 

parterna. 

• Kontraktsförslag finns i våra 

tillgängliga avropsblanketter. 

• Orderbekräftelse kan anses som 

ett kontrakt vid t.ex. avrop via 

särskild fördelningsnyckel 

beroende på myndighetens 

interna rutiner. 



Stöd och vägledning  

• avropa.se 

• Avropsblanketter 

• Vägledning – snabbguide 

• Stödjande dokument för avrop av 

t.ex. bordsskärmar 

• Sökhjälp för möbler 

• Frågor och svar 

 



Vanliga frågor 

• Finns det begagnade möbler att 
avropa? 

• Finns det utemöbler att avropa? 

• Hyra av möbler? 

• Ihopfällbara stolar? 

• Går det att ställa krav på att en 
gardin ska vara brand- eller 
flamskyddad? 

 

 

• Nej det finns inte begagnade 
möbler i nuvarande ramavtal. 

• Utemöbler kanske upphandlas i 
nästa upphandling eftersom 
behovet har ökat. 

• Att hyra möbler går inte men 
behovet har ökat. 

• Av tekniska skäl så finns inte 
ihopfällbara stolar med men detta 
måste åtgärdas vid nästa 
upphandling. 

• Möjligheten att avropa sådana 
gardiner finns. Se kravkatalog. 

 

 

 



Vanliga frågor 

• Hittar inte postsorteringsmöbler 

och källsorteringsmöbler inom 

delområdet Möbler för arbete och 

förvaring? 

 

• De finns inom ett eget delområde 

och har annan avropsform då 

dessa upphandlades vid annat 

tillfälle. 

 

 



Vanliga frågor 

• Hur gör vi avrop av de bästa 

skärmarna? 

 

• Stöddokument – och hänvisning 

till oberoende sida på nätet. 

• Värdet för hur bra en skärm ska 

ljudabsorbera ställs av er. Endast 

krav på provning utan 

gränsvärden ställdes i 

upphandlingen. 

 

 



Vanliga frågor 

• Hur gör vi med samordningen när 

möblerna levereras?  

 

• Tyvärr så finns ingen möjlighet till 

”helhetslösning” i den lösning som 

Statens inköpscentral valt för denna 

avtalsperiod. Varje leverantör tar 

hand om sin egen leverans. 

 

 



Vanliga frågor 

• Är det möjligt att skicka en 

”Request For Information” 

(RFI/Informationsbegäran) innan 

man gör själva avropet? 

 

• Ja, ibland är det nödvändigt, t.ex. 

vid mätning eller kontroll av lokal eller 

fönster eller liknande. 

• Möjligen så kan tjänsterna 

debiteras av ej vinnande leverantör. 

 



Vanliga frågor 

• Arkitekttjänster finns det att avropa 

inom ramavtalen?  

 

• Nej det finns inte. Ni får göra en 

egen upphandling av den tjänsten. 



Tips och råd 

• Kan vi ange ett varumärke och 

produktnamn istället för att beskriva 

en möbels utseende/funktion etc? 

 

• Det är allmänt vedertaget att det 

accepteras att man gör så. Man bör 

lägga till ”eller likvärdigt” för att inte 

hämma konkurrensen. 



Tips och råd 

• Det här med angivande av 

”varumärke och produktnamn eller 

likvärdigt”… Hur blir det vid 

utvärderingen? 

 

• Ett obligatoriskt krav – antingen 

namngiven möbel eller godkänd 

likvärdig möbel. 

• Om likvärdig möbel inte godkänns 

så uppfyller inte leverantören det 

obligatoriska kravet vilket i sin tur 

torde innebära att leverantörens 

avropssvar helt ska förkastas. 



Tips och råd 

• Hur bedömer man likvärdigheten 

mellan en angiven möbel och en 

offererad likvärdig? 

 

• Man bör ange hur bedömningen 

görs på ett objektivt sätt, om detta 

är möjligt. Man bör ange, om 

relevant, att möbler ska 

komplettera varandra och 

upplevas passande i den miljö de 

ska placeras. Estetiskt så ska 

samtliga möbler passa in i 

framtaget gestaltningsprogram. 



Tips och råd 

• Vem bedömer likvärdigheten 

mellan en angiven möbel och en 

offererad likvärdig möbel? 

 

• Det bör anges i förfrågan att t.ex. 

användare, arkitekt, inredare eller 

upphandlare bedömer 

likvärdigheten. 

• Det är svårt att överpröva design 

och estetik. Kanske design ska 

viktas högre vid en förnyad 

konkurrensutsättning? 



Tips och råd 

• Hur anger man mått för de möbler 

man önskar anskaffa? 

 

• Om inte exakta mått krävs så bör 

man ange mått med en 

accepterad tolerans i t.ex. procent. 

• Anges exakta mått så hämmas 

konkurrensen och risken för 

överprövning blir större. 



Tips och råd 

• Kan vi medvetet dela upp en 

förnyad konkurrensutsättning vid 

avrop över 300 000 kr? Möblerna 

ingår i samma delområde. 

 

• Statens inköpscentral 

rekommenderar inte detta. 

• Om behovet vid avropstillfället 

uppgår till över 300 000 kr per 

delområde ska förnyad 

konkurrensutsättning göras. 



Tips och råd 

• Vi ska inte dela upp vår 

avropsförfrågan när värdet 

överstiger 300 000 kr… Men om vi 

gör avropen i etapper är det ok? 

 

• Om man av praktiska eller 

ekonomiska skäl väljer att göra 

avrop i etapper så torde detta 

kunna vara möjligt. Det får dock 

myndigheten själv besluta. 



Tips och råd 

• Vi ska inte dela upp vår 

avropsförfrågan när värdet 

överstiger 300 000 kr… Men kan vi 

ändå ”lyfta ut” en unik/speciell 

möbel och avropa den separat? 

 

• Om bara en leverantör kan leverera 

just den unika möbeln så torde det 

vara ett bra sätt att dela upp avropet 

eftersom det blir svårt för mer än en 

leverantör att besvara hela ert 

avrop. Risk för hämmande av 

konkurrensen. 



Tips och råd 

• Kan man avropa möbler som inte 

finns med leverantörernas 

produktlistor på www.avropa.se?  

 

• Man ska säkerställa att allt behov 

av möbler finns i leverantörernas 

produktlistor. Det underlättar om 

ni gör detta redan innan utskick 

av avropsförfrågan.  

• Ge tydliga direktiv till en arkitekt 

eller motsvarande om sådan 

anlitats. 

http://www.avropa.se/


Tips och råd 

• Varför kan det vara bra att avropa gardiner i ett separat avrop när man 

även ska avropa annat under Möbler och inredning?  

 

• Alla leverantörer inom delområdet kan inte leverera gardiner och om 

detta är i samma avrop som möbler så kan inte alla leverantörer lämna 

avropssvar. Detta kan upplevas som ”provocerande” av leverantörerna då 

de kan leverera möblerna men inte gardiner.  

• Gardiner kan dessutom vara komplext att avropa då det kan behöva ingå 

en mängd olika tillkommande tjänster.  



Tips och råd 

• Hur gör man om man vill komplettera möbler till tidigare 

anskaffade möbler?  

 

• Över 300 000 kr genom förnyad konkurrensutsättning och man 

bör i avropet beskriva vad man redan har för möbler och att 

man vill komplettera detta och att det estetiskt ska se likadant 

ut. 

• Under 300 000 kr kan man göra avrop i varje delområde direkt 

mot den leverantör som kan leverera behovet av möbel. 

Kontrollera vilken leverantör som säljer möbeln billigast. 



Tips och råd 

• Stora avropsförfrågningar med många olika möbler kan innebära att en 

leverantör kan leverera vissa av möblerna och en annan kan leverera 

andra delar av avropsförfrågan. Det kan bli svårt att anskaffa alla 

möbler genom en och samma avropsförfrågan. Vad bör vi tänka på? 

 

• Det är inte lätt. Ni ska ju inte rikta era upphandlingar mot specifik 

leverantör. Samtidigt har ni sett ut ert behov som ni vill anskaffa. 

Alternativa lösningar är kanske inte det som ni vill ha. Ibland kanske 

man ska godkänna alternativa lösningar om de är likvärdiga och kanske 

dessutom billigare än tänkt lösning. 

• Dela upp avropet? 

• Detta får bli en fråga som ni får ta med er. 



Tips och råd 

• Måste man kontrollera att offererad möbel finns med i leverantörens 

produktlista? Om vi utvärderar och upptäcker att en möbel saknas i 

produktlistan, vad gör vi då? 

 

• Samtliga inlämnade avropssvar behöver kontrolleras. Ni bör ha begärt 

att leverantören ska ange i vilken produktlista samt på vilken sida man 

kan finna varje möbel som offereras. Detta underlättar er utvärdering 

och ger samtidigt leverantören en fingervisning om att varan ska finnas 

med. 

• Avropssvaret är orent om varan inte finns med i leverantörens 

produktlista vid öppningen av anbud/avropssvar. 



Välkommen att kontakta oss 

• För frågor om ramavtalsområde Möbler och inredning, se avropa.se 
eller kontakta stefan.persson@kammarkollegiet.se 

• Kontakta ramavtalsservice vid frågor av allmän karaktär: 08-700 07 
70,  ramavtalsservice@kammarkollegiet.se 
 

Våra webbplatser 

• avropa.se 

• kammarkollegiet.se/statens-inkopscentral 
 

Vid övriga upphandlingsfrågor:  

• Ett samlat upphandlingsstöd finns på upphandlingsmyndigheten.se 

 

 

 

mailto:stefan.persson@kammarkollegiet.se


 

Hjälp oss att bli bättre – 

delta i våra årliga 

utvärderingar! 

Uppdatera dig om våra 

ramavtal - prenumerera 

på vårt nyhetsbrev! 



 

Tack! 


