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Dagens agenda

• Bakgrund – kort om förstudien 

och upphandlingen

• Vad är ett gåvokort?

• Ramavtalets omfattning

• Avtalstid

• Leverantörer

• Avropsordning

• Att tänka på inför avrop

• Vanliga frågor och svar

• Frågor?



Förstudien

• Genomfördes okt 2016 – mars 2017

• Slutsatser från förstudien:

✓ Att ett brett utbud av gåvokort efterfrågades av 
myndigheterna

✓ Att gåvokorten främst används som julklappar

✓ Att det bör vara möjligt att avropa gåvokort i 
olika prisklasser och kategorier

✓ Att myndigheter vill kunna beakta 
hållbarhetsaspekter vid avrop av gåvokort

✓ Att det finns en önskan om att kunna nyttja 
upplevelser på olika platser i landet 

✓ Att det efterfrågas ett enkelt 
beställningsförfarande

Upphandlingen

• Genomfördes mars 2017 – april 2020

• Obligatoriska krav på:

• Sortiment inom nio olika kategorier

• Gåvokort i olika prisklasser

• Elektronisk inlösen av gåvokort

• Utvärderingsmodellen innebar att mervärde 
gavs för:

• Antal produkter

• Antal hållbara produkter

• Antal upplevelser och geografisk spridning

• Tre överprövningar



Vad är ett gåvokort?

• Med gåvokort avses ett värdebevis som har ett 
på förhand bestämt penningvärde som kan 
användas för att välja produkter eller 
upplevelser från ett utvalt sortiment. 

• Notera att med gåvokort avses inte
presentkort.

• Val av produkt eller upplevelse görs via 
ramavtalsleverantörernas hemsida.

• Gåvokortens giltighetstid ska vara minst ett (1) 
år från det datum som överenskommits om 
med avropande myndighet.



Ramavtalet

Avtalstid

Avtalsperiod: 2020-04-15 - 2022-04-14 
Förlängningsoption max t.o.m: 2024-04-14

Leverantörer:

• Newport Collection AB

• Pocketogram AB

• TriffiQ Företagsprofilering AB

Avropsordning

• Kombinerad avropsordning (fast 
rangordning / förnyad 
konkurrensutsättning)*

* Antalet kort avgör vilken avropsordning som ska 
användas:

• Färre än 100 kort rangordnat

• Fler än 100 kort FKU.

Delområden

• Ramavtalet omfattar åtta olika kategorier av 
produkter och upplevelser. 

1. Sport & fritid 

2. Mode 

3. Hem & inredning 

4. Livsmedel 

5. Böcker & tidskrifter 

6. Miljö/eco

7. Elektronik & teknik 

8. Upplevelser

• Vid avrop specificeras vilka kategorier som ska 
ingå.

• Kategori Välgörenhet utgick 2021 då 
Kammarkollegiet i dialog med Skatteverket 
landade i att dessa bör förmånsbeskattas. 



Avropsberättigade 

• Ramavtalen för Gåvokort kan nyttjas av 
statliga myndigheter, samt offentligt 
styrda organ som lämnat bekräftelse 
(tidigare benämnt fullmakt). 

• Avropsberättigade organisationer finns 
angivna på www.avropa.se. 

Organisationer som deltar via 
bekräftelse

• Akademiska Hus Aktiebolag

• Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

• Riksdagens ombudsmän

• Riksrevisionen

• Riksteatern

• Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

• Stiftelsen Högskolan i Jönköping

• Sveriges Riksbank





Avropsordning

• Kombinerad avropsordning

• Avrop som omfattar 100 eller färre 
gåvokort ska ske utifrån en fast 
rangordning.

• Avrop som omfattar fler än 100 
gåvokort ska ske genom förnyad 
konkurrensutsättning.

• Fullständig avropsrutin finns på avropa.se

Rangordning

• För avrop som omfattar 100 eller färre 
gåvokort sker avrop utifrån en fast 
rangordning där samtliga villkor är 
fastställda i ramavtalet enligt 7 kap 6 §
LOU. 

• Avropande myndighet ska i första hand 
kontakta den främst rangordnade 
ramavtalsleverantören inom respektive 
anbudsområde. 

• Om denne tillfälligt inte klarar att 
leverera eller har godtagbara skäl att 
avböja avropet, har avropande myndighet 
rätt att avropa från nästa 
ramavtalsleverantör i rangordningen.



Förnyad Konkurrensutsättning

• För avrop som omfattar fler än 100 
gåvokort sker avrop efter förnyad 
konkurrensutsättning enligt 7 kap 9§
LOU. 

• Detta innebär att samtliga 
ramavtalsleverantörer bjuds in att på nytt 
lämna avropssvar i enlighet med de 
villkor som anges i ramavtalet. Dessa 
villkor får, om nödvändigt, preciseras och 
vid behov kompletteras med andra villkor 
som angetts i upphandlingsdokumenten.

Kort beskrivning av FK

1. Skicka en skriftlig avropsförfrågan till 
samtliga ramavtalsleverantörer som Statens 
inköpscentral har tecknat avtal med för det 
aktuella anbudsområdet. I avropsförfrågan ska 
bla. behov och tilldelningskriterier ingå.

2. Ange en tidsfrist som är skälig för att lämna 
avropssvar. Ramavtalsleverantör som inte kan 
erbjuda efterfrågade tjänster är skyldig att 
svara varför denne inte kan göra det.

3. Avropssvar ska vara skriftliga och avropande 
myndighet får ta del av innehållet i dessa 
först när en angivna tidsfristen för att 
inkomma med avropssvar löpt ut.

4. Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör 
som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet enligt valda tilldelningskriterier.



Kravkatalog

1. Pris Pris för gåvokorten, andra digitala lösningar, pris 
för grafisk utformning samt fraktkostnad.

2. Leveransvillkor Leveranstid, leveransdatum, 
leveranssätt och hantering av utskick.

3. Varubredd och sortiment Val av kategorier ,sortiment 
av varor/upplevelser som ska erbjudas eller exkluderas

4. Upplevelsebredd Antal upplevelser

5. Hållbarhet Socialt- och miljömässigt hållbara varor.

6. Geografisk spridning Möjlighet att nyttja gåvokort på 
specifika orter.

7. Digitala lösningar Digitala lösningar för exempelvis 
distribution och inlösen av gåvokort.

8. Statistik Tillhandahållande av specifik statistik över 
inlösta gåvokort.

9. Grafisk utformning

10. Giltighetstid



Att tänka på inför avrop

• Vilken typ av gåva rör det sig om? (Julklapp, 
avtackning etc.)

• Hur många gåvokort ska avropas? Om ni är 
osäkra på hur många gåvokort som ni behöver 
beställa är det bättre att beställa lite för 
många då myndigheter kan återlämna 
överblivna gåvokort inom sextio (60) dagar 
efter leverans och krediteras för dess värde.

• Överväg att nyttja olika typer av optioner när 
ni avropar, t.ex. antal tillkommande kort eller 
förlängning av avtalstid.

• Vilka kategorier av produkter och upplevelser 
ska ingå? 

• Ska någon kategori uteslutas helt?

• Ska ett bestämt antal produkter gå att 
välja från varje kategori?

• Vad ska ingå i anbudsgivarens offererade pris?

• T.ex. ska samtliga kostnader ingå för 
framtagande och hantering av gåvokorten? 

• Ska gåvokorten vara digitala eller fysiska?

• Ska leverantören administrera utskicket av 
gåvokorten? 

• Behövs i så fall ett 
personuppgiftsbiträdesavtal?



Riktlinjer

• En julgåva till en anställd är skattefri, om den 
är av mindre värde (11 kap. 14 § 1 
Inkomstskattelagen). 

• En julgåva anses år 2022 vara av mindre värde 
om värdet inte är över 500 kr inklusive 
mervärdesskatt. Om värdet är över 500 kr 
inklusive mervärdesskatt beskattas hela gåvan. 
I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens 
kostnader för administration och transporter av 
gåvorna in. 

• Läs mer hos Skatteverket:

Gåvor - Arbetsgivare | Skatteverket

Julgåva

https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/gavor.4.5b35a6251761e691420c9e.html


Vanliga frågor & svar

Ska kostnaden för frakten räknas med eller 
undantas från priset av den skattefria gåvan?

Svar: Arbetsgivarens kostnad för administration 
och transport räknas inte in i gåvans värde. I 
administration och transport räknas även 
kostnaden för emballage, t.ex. kartong och 
omslagspapper med, liksom ett bifogat kort.

Exempel kravställning: Fraktkostnaden undantas 
från priset av den skattefria gåvan. Fraktkostnaden 
som ska lämnas ingår i utvärdering av pris. 
Fraktkostnaden redovisas per utskick av offererade 
produkter (enhetspris).

Vad är skillnaden mellan ett gåvokort och ett 
presentkort?

Svar: Med gåvokort avses ett värdebevis som har 
ett på förhand bestämt penningvärde som kan 
användas av mottagaren av gåvokortet för att 
välja produkter eller upplevelser från ett utvalt 
sortiment.

Med presentkort avses ett värdebevis som har ett 
på förhand bestämt penningvärde och som 
mottagaren kan använda som betalningsmedel för 
köp av en produkt eller upplevelse i en angiven 
butik, butikskedja, restaurang eller andra liknande 
inköpsställen.



Vanliga frågor & svar forts

Får ramavtalsleverantörerna fakturera frakt?

Svar: Ja, det är enligt ramavtalet ok att 
ramavtalsleverantörerna fakturerar för frakt av de 
faktiska gåvorna. Kostnad för själva utskicket av 
gåvokorten och eventuellt gåvobevis ska inte 
utgå.

Den billigaste fraktmetoden ska användas om inte 
annat har avtalats med avropande myndighet. I 
en förnyad konkurrensutsättning är det således 
möjligt att kravställa på att frakt ska ingå.

Får man vid rangordnade avrop själv 
bestämma vad varje gåvokorts värde ska 
sättas till?

Svar: Ja, det finns inga gränser för minimivärden 
angivna i avtalet. Ramavtalsleverantörerna har 
däremot möjlighet att tacka nej till avropet om de 
bedömer att de inte kan leverera efterfrågad vara. 



Frågor?




