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När båda parter vinner 
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Det finns ingen läkarbrist 
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This is lame! 
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“Several challenges for rail and road 
infrastructure in Sweden have been identified, 
such as the lack of information and knowledge 
transfer between different projects and actors.  

Integrated Product Service offerings for rail and road 
infrastructure - reviewing applicability in Sweden 
 
Sofia Lingegård, Linköping University, 2014 image: ryttaren.nu 

This is due to e.g. the use of traditional short-
term contracts and conservative cooperate 
cultures, creating sub-optimizations in 
management.” 

Vi lyckas med upphandlingen men misslyckas uppnå nytta 



Val av alternativ: 
Billigast?  
Mest? 

Psst:  
Kraven är en hypotes om 
vad som behövs! 

Visionärt 
mål Kravlista 

En chans.  
Måste få med allt 
från början! 

 Byt ut nyckelpersoner. 
 Kör flera projekt för 
bibehållen lönsamhet. 

Leverantörer 
prisar in sig  
för att få dealen! 

Suck.. 
övertid igen 

Traditionella kontrakt 
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Traditionella kontrakt 

Kundens 
incitament 

Frågade 
någon mig? 

Leverantörens 
incitament 
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Gemensamt incitament : leverera i tid 

Värde 

Tid 

”Money for nothing” 
80%  Customer 
20%  Provider 
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Vad är ett Agilt kontrakt? 

Mattias Skarin 
8 

agilakontrakt.se 



9 
agilakontrakt.se 

Agilt är att leverera mot ett rörligt mål 



En process 
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 Beställ rätt sak 
Hitta rätt 

leverantör 

Gemensamt 
incitament att 

lyckas 



3 fallgropar  
– beställ rätt sak 
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 1. Sätt effektmål 
2. Identifiera rätt målgrupper 
3. Speca behov, ej funktioner 



Ett Agilt kontrakt 
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• Målet är att bygga förtroende! 

Behov 

Process  

Incitamentsmodell 



Håll budget & tid! 
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Scope 

Cost Time 

Usability 
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Ett ledarskapskifte 
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Effekt  
mål 

Behov 

Krav 



Ett case 
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erst.dk 
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• Co-location  
• Business users part of the project 
• Break down to small parts 
• Use external facilitator 
• Let the provider describe the delivery 

process 

Our success factors 



LOU? 
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Agila  

kontrakt 
 

 
Design- 
kontrakt 
 

 
Leverans- 
kontrakt 
 

Val av 
leverantör 

Beställa  
rätt sak 

Implementation 

?? 

Effektmål Val av  
leverantör 

”Stafettprocessen” 

Agilt kontrakt -  Den röda tråden 

Beställa rätt sak 

Löpande leverans och implementation 
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Din mognad som beställare är viktigare 
än val av förfarande 
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Beställ 
rätt 
sak 

Hitta rätt 
Lev. 

Skriv 
ett bra 

kontrakt 



LOU – alternativ 
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Upphandla kompetens : Sätt process : Löpande räkning 

Konkurrenspräglad dialog : Anbud lösning 

Förhandlat förfarande 



Summering 
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Ett Agila kontrakt är den röda tråden som 
knyter ihop delarna till en fungerande helhet 
för att uppnå verksamhetsnyttan. 
 
Hjälp din organisation att göra sin hemläxa, 
beställ rätt sak 
 
LOU? Finns flera vägar att gå. 
 



mia.kolmodin@crisp.se mattias.skarin@crisp.se tomer.shalit@nordicriver.com 
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agilakontrakt.se – goda exempel  
 
Twitter: @agilakontrakt 

agilakontrakt.se
https://twitter.com/agilakontrakt
https://twitter.com/agilakontrakt


Certifierad Agil Beställare 
5 – 6 november 

• Lär dig leda en väl fungerande Agil 
upphandling. 
 

• Lär dig: Förstå behov och sätta effektmål, Hitta 
rätt leverantör, samt skriva ett bra kontrakt. 
 

• Skapa förutsättningar för att lyckas jobba Agilt. 
 

Mia.kolmodin@crisp.se Mattias.skarin@crisp.se agilakontrakt.se 



Q & A 
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