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• Ramavtalet kan användas av 

samtliga statliga myndigheter, 

samt offentligt styrda organ 

som har lämnat bekräftelse.

• Ramavtalet kan inte användas 

av kommuner och regioner.

• Avrop mot ramavtalet kan ske 

både rangordnat och genom                        

förnyad konkurrensutsättning 

(komboavtal).



Ramavtalsleverantörer



Profilkläder

ProfilartiklarPresent-

artiklar

Give-aways

Vad omfattas av ramavtalet?

Förädling

Vad ingår i ramavtalet?

+ Fastställd 

varukorg 

+ Vissa tjänster

(t.ex. lager-

hållning)



Vad ingår inte?

• Tygmärken för myndighetsuniformer 

(t.ex. militära/polisiära- märken)

• Arbetskläder, t.ex. skydds-

/varselkläder* 

• Utmärkelser i form av NOR ”för nit och 

redlighet i rikets tjänst”, såsom klockor, 

medaljer och sköldar eller liknande

• PR- och reklamtjänster

• Gåvokort

* Med varselkläder och arbetskläder menas till exempel förstärkta byxor med 

knivhällor och tumstocksfickor. Eller varseljackor som är flamskyddade.

Undantaget är även skyddskläder för laboratoriemiljö och för hantering av 

kemikalier. 



Profilartiklar

Med profilartiklar avses en vara med logotyp som avropsberättigad använder i

egen profilering och marknadsföring.

Exempel på profilartiklar är t.ex. ryggsäckar, paraplyer, badlakan, stegräknare, 

ficklampor, termosar, necessärer m.m.



Give-aways

Ramavtalet omfattar även give-aways. Med give-aways avses 

varor (traditionellt till ett mindre värde) med logotyp, exempelvis pins, 

muggar, pennor, godis, nyckelringar, reflexer och nyckelband.



Profilkläder

I ramavtalet ingår profilerade

kläder, t.ex. t-shirts, jackor, 

fleecetröjor, skjortor och blusar 

med logotyp/märkning.

Tanken är att dessa kläder ska 

kunna användas i en ”vanlig 

kontorsmiljö”

o OBS! Undantaget är 

uniformer, skydd- och 

arbetskläder och skydds-

och arbetsskor. 



Presentartiklar

Med presentartiklar avses en

vara (med eller utan logotyp),

exempelvis köksprodukter,

vaser, klockor, plädar, 

kikare, slipsar, scarves, 

kristall och glaskonst.

o OBS! NOR-utmärkelser ingår 

ej. Arbetsgivarverket ansvarar 

sedan tidigare för att 

upphandla dessa och framöver 

kommer Kammarkollegiet att 

överta ansvaret.



Textil Tryck och brodyr

Märken som kan fästas på textil Vävning, tryck och brodyr

Silikon Formgjutning och tryck

Läder Prägling och tryck

Glas Tryck, gravyr och blästring

Porslin Tryck och blästring

Metall Tryck och gravyr

Plast Tryck och relief

Kartong/papper Tryck och relief

Gummi Formgjutning och tryck

Det finns kravställt att 

leverantörerna ska 

kunna erbjuda många 

olika sorters förädling på 

olika typer av underlag

Tips! Är man osäker på 

förädlingsmetod 

rådfråga leverantörerna.

Förädling



Avropsordning – ”Kombo”

• Rangordning: Om det enskilda avropet uppgår till maximalt 20 000 kr eller 

om avrop sker från sortiment ur varukorg oavsett belopp sker avrop genom 

rangordning. 

• Förnyad konkurrensutsättning: Om det enskilda avropet överstiger 20 000 

kr eller avser kundanpassad webbshop, lagerhållning eller transformativa 

lösningar sker avrop genom förnyad konkurrensutsättning. 

• Avropsordningen baseras på behovets omfattning. Inför varje avrop 

kommer avropsberättigad att uppskatta värdet av beställningen. Det på 

förhand uppskattade värdet av avropet ligger sedan till grund för 

avropsberättigads beslut om avropet ska genomföras genom rangordnat 

förfarande eller genom en förnyad konkurrensutsättning.



Avropsordning

Rangordning Förnyad 
konkurrensutsättning

Belopp under 20 000 SEK JA NEJ

Belopp över 20 000 SEK NEJ JA

Avrop av varukorgssortiment 
(oavsett belopp) JA NEJ

Transformativ lösning NEJ JA

Lagerhållning NEJ JA

Kundanpassad webbshop NEJ JA



Ramavtalets varukorg 
(Rangordnat avrop oavsett belopp)

• 26 på förhand definierade varor (inga andra artikelnummer än de som 

anges).

• Varukorgen består av standardvaror med snabb leverans, exempelvis t-

shirts, pikétröjor, tygkassar, kaffekoppar, termosar, nyckelband, reflexer 

m.m.

• Varorna i varukorgen är oförädlade.

• Finns upplagda e-handelsvarukorgar på avropa.se



Kravkatalog (vid förnyad 
konkurrensutsättning)

1. Pris (tak-/golvpris, totalpris)

2. Leveransvillkor (leveranstid, leveransdatum eller särskild leveranskontroll)

3. Sortiment (t.ex. typ av varor, volym)

4. Produktegenskaper (t.ex. krav på kvalitet, hållbarhet, vikt, färg, storlek) 

5. Idé (anpassning till grafisk profil, design, målgrupp, värdegrund och tema)

6. Miljö/- sociala egenskaper (miljö och/eller sociala egenskaper)

7. Webbshop (storlek på sortiment, antal unika användare, betalningssätt)

8. Anslutning av webbshop till e-handel (s.k. punch-out).

9. E-katalog (t.ex. krav på produktkatalog enligt cellstrukturerat format) 

10. Lagerhållning (varusortiment, leveranstid, fraktkostnader)

11. Transformativ lösning



Exempel 

• Punkt 6. i kravkatalogen: Miljö/- sociala egenskaper

Exempelkravställning kläder: 

o Krav på ”bra fibrer", t.ex. ekologiskt odlad bomull eller återvunna material.

o Krav på att kläderna inte ska innehålla några hälso- eller miljöfarliga 

kemikalier.

Exempelkravställning profilartiklar/give aways:

o Krav på pennor i miljövänliga och nedbrytningsbara material.

o Krav på komposterbara sportflaskor/vattenflaskor.

o Krav på paraplyer tillverkade i miljövänliga material, t.ex.  av återvunna 

PET-flaskor.



Vanliga frågor

• Vad menas med transformativa lösningar?

Svar: Transformativa lösningar definieras som lösningar som bidrar till minst 

80 % mindre resursanvändning och CO -utsläpp i förhållande till hur en 

funktion/service konventionellt sett tillhandahålls.

Ett exempel kan till exempel vara att frångå traditionen att ge bort ”fysiska” 

saker och istället ge bort en "smart service" såsom en app.

• Går det att avropa pins att fästa på klädesplagg med myndighetens 

logotyp?

Svar: Ja, det går att avropa från ramavtalet.

• Går det att avropa ”coins” (metallmynt) som utdelas vid olika utmärkelser 

eller delas ut som gåva vid samverkan (ej NOR)?

Svar: Ja, det går att avropa från ramavtalet.



Dokument på avropa.se

OBS! Ska 

enbart 

användas vid 

FKU



Frågor?



Välkommen att kontakta oss 

• Vid frågor kontakta ansvarig ramavtalsförvaltare Gabriella Sydorw 

(gabriella.sydorw@kammarkollegiet.se)

• Våra webbplatser:

www.avropa.se

www.kammarkollegiet.se/statens-inkopscentral

• Prenumerera på SIC’s nyhetsbrev: 

https://www.avropa.se/topplankar/Nyhetsbrev/

http://www.avropa.se
http://www.kammarkollegiet.se/statens-inkopscentral
https://www.avropa.se/topplankar/Nyhetsbrev/

