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Vad är den övergripande  
problembilden? 
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Offentlig upphandling 
Transparens och förutsägbarhet 

Likabehandlande 
Konkurrensutsättning 

Generiska produkter och process  
 

IT system/tjänster/avtal  
Flexibilitet och föränderlighet 

”Unika leverantörer” 
Kontinuitet över tid om än systemskiften 

Differentierade produkter/Unika IP-rättigheter 
 



Vad är den övergripande problembilden? 
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Dyra och lånsiktiga investeringar i IT-stöd samt möjlighet att hantera… 
 
-  Organisatoriska förändringar av regioner/myndigheter/kommuner 

-  En mycket snabb teknisk utveckling och förändrade krav hos både 
brukare och personal 

-  En föränderlig omvärld 
 



Upphandlingsrättens krav på transparens och förutsägbarhet vs. flexibilitet i behov av licenser 
 
Situation: Stort systemskifte men inom en tioårsperiod 
kan vi komma att antingen ingå i en större region eller 
ha betydligt fler anställda/användare. 

Problemet: Upphandlingsrättsligt problematiskt att 
göra s.k. väsentliga förändringar av upphandlande 
kontrakt – helt annan affären med 5 000 
singellicenser jämfört med 8 000 singellicenser.   

Potentiellt gångbara lösningar:  

1) Myndigheten erhåller en ren site-licens som 
omfattar varje användare hos myndigheten över tid – 
sannolikt kostnadsdrivande. 

2) Myndigheten erhåller en site-licens med ett tak på 
antal användare i förening med ändrings-/
optionsklausler som är klara, exakta och entydiga.  
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Antal användare 

Ersättning 

 5 000 
+- 1000 0 – 4 000 

Grundersättning 

6 000- 



Upphandlingsrättens begränsningar avseende avtalslängd vs. behov av långsikta lösningar 
 
 
Situation:  

Myndigheten står inför ett stort systemskifte som innebär en stor investering och 
omfattande internt verksamhetsförändringsarbete. Myndigheten vill att drift, support och 
utveckling av systemet ska kunna tillhandahållas över en längre tid.  

Problemet:  

I regel oförenligt med upphandlingsrätten att ingå tjänstekontrakt för obestämd tid (även 
löpande förlängningsklausuler).  

Ny upphandling/konkurrensutsättning bör ske efter en eller flera förutbestämda perioder 
och avtalslängden kan inte vara för lång (ramavtal max fyra år). 

Hur lång avtalstid kan tjänsteavtalet/-en ha?  
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Upphandlingsrättens begränsningar avseende avtalslängd vs. behov av långsikta lösningar  forts. 
 
 
Hur kan behovet av långsikta lösningar tillgodoses ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv? 

-  Först och främst - Tillåten avtalstid för upphandlade kontrakt får variera med hänsyn till kontraktsföremålet och 
gällande villkor i den aktuella branschen 

 

Eventuell lösning från ett legalt perspektiv 

-  Förhandlat förfarande utan föregående annonsering (?)  

-  Ställ krav på rätten att själv eller genom tredje man utföra support, underhåll och utveckling av systemet  

-  Ställ krav på att uppgraderingar ska ingå eller kunna utgöra optioner (prissatta) 

Eventuell lösning från ett tekniskt perspektiv 

-  Standardsystem – företräde framför egenutvecklade system? 

-  Tänk långsiktigt avseende den övergripande arkitekturen  
-  Hur kan vi skapa en arkitektur som främjar utbyte av enskilda moduler -monolitsystem/plattformslandskap 
-  Ställ krav på öppna standarder och interoperabilitet 
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Incitamentsvillkor – tänkbara villkor och eventuella upphandlingsrättsliga begränsningar 
 
 
 Situation: Myndighetens planerade implementation av det upphandlade systemet bedöms vara 
särskilt tidskritiskt och det är särskilt viktigt att effektmålen med upphandlingen nås. Myndigheten 
vill därför bygga in olika sorters incitament så att risken för förseningar minimeras och så att 
leverantören delar beställarens intressen. 

Problemet: Upphandlingsrättsligt måste incitamentmodeller i form av tillkommande betalningar 
tydligt framgå och vara utvärderingsbara i upphandlingen samt vara proportionerliga i förhållande 
till upphandlingsföremålet. Viten bör/måste effektueras ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv. 

Potentiell lösning: Inkludera en tydlig incitamentsmodell redan under upphandlingen så att detta 
blir del av leverantörens anbud och pris och kan utvärderas därefter. 

En möjlig incitamentsmodell kan vara baserad på (och kombinerad med) vitesmodeller med en 
tillkommande ersättning som utbetalas om vissa effektmål/nivåer/tidsfrister uppnås. 
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Avslutande kommentarer 
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-  Flexibla avtalslösningar är upphandlingsrättsligt möjligt men förutsätter 
transparenta och förutsägbara modeller. 

-  Beställaren/upphandlande myndighet måste ha gedigen kunskap om vad 
som ska upphandlas och en förmåga att kunna förutse tänkbara 
situationer. 

-  Gör en ordentlig marknadsundersökning; RFI, leverantörsträffar m.m. 

-  Leverantören måste förstå de begränsningar som följer av 
upphandlingsrätten och dela med sig av sin erfarenhet till beställaren, 
annars risk för begränsade möjligheter till merförsäljning och en sämre 
affär.  
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