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EKONOMISTYRNINGSVERKET är själva 
ansvariga för statens ramavtalsupp-
handlingar av diverse IT-system.

– Vi är duktiga på att ställa krav ut-
ifrån de statliga myndigheternas be-
hov på olika leverantörers adminis-
trativa system, allt från affärssystem 
till beslutsstöd. Men för två år sedan 
kände jag att vi behövde extern ex-
pertis för att kunna följa LOU i ram-
avtalsupphandlingarna, säger Peter 
Norén, e-handelsansvarig på ESV.

Konkret behövde man någon som 
kunde hjälpa till med avtalstexter 
och förfrågningsunderlag. Och stöd 
ifall en leverantör skulle begära så 
kallad överprövning i länsrätten.  

Efter behovsanalysen valde man 
utvärderingsmetoden ”lägst pris”. 
ESV satte upp skallkrav med mini-
minivåer som konsulten skulle leva 
upp till. 

– Konsulten skulle ha erfarenhet 
av att upphandla administrativa sys-
tem och av offentlig upphandling, 
och även ha genomfört minst två sto-
ra uppdrag varav ett med anknytning 
till LOU, säger Peter Norén. 

Ett annat skallkrav var erfarenhet 
av överprövningsprocesser. Därtill 
fanns en option om en kvalifi cerad 
juridisk expertis. 

Sedan annonserade ESV ut upp-
handlingen på sin egen webbplats 
och i Allegos databas för leverantörer 
och upphandlare. Anbud kom in 
från Affärsconcept, Procure IT Right och 
Acando. Affärskoncept vann eftersom 
de erbjöd lägst pris och uppfyllde 
kraven bäst.

Kontaktade ni referenskunder?
– Nej. Vi krävde dock att de skulle 

uppge minst två referenser.

 ESV

Experten behövde     
 EXPERTHJÄLP
Till och med upphandlingsproffsen 
på ESV behövde hjälp med LOU. 
Lösningen blev förstås att upphandla 
en upphandlingskonsult!

Vad har Affärsconcept hjälpt er 
med hittills? 

– Vi bedömer leverantörerna och 
systemen, Affärsconcept ansvarar för 
avtal, prismodeller och LOU.

Varför klarar ni inte era åtagan-
de utan en upphandlingskonsult? 

–Vi är experter på kravställande, 
inte på LOU. 

Dina bästa upphandlingstips? 
– En upphandlingskonsult  behöver 

inte nödvändigtvis vara med hela 
processen, vissa delar kanske räcker. 
Se till att det fi nns tydlig rollfördel-
ning mellan köparen och konsulten. 
Men också fl exibilitet i avtalet för att 
möta nya förutsättningar! ]

CASE 1 CASE 2 TABELL KRÖNIKA TIPS

Upphandling är inte lätt – 
till och med proffsen 
behöver proffshjälp, sid 34

En del väljer konsult 
utan upphandling, 
sid 35

Från AB1 till Öhrlings 
PriceWaterhouse-
Coopers, sid 36

Rena köpfrossan mitt i 
lågkonjunkturen, 
sid 37

Fem tips för en 
lyckad upphandling, 
sid 37

Upphandlingsprocessen 
kan se rätt annorlunda ut 
beroende på om du jobbar i 
privat eller offentlig sektor. 
Men skillnaden krymper. 
Det säger Daniel Eriksson, 
vd på oberoende upphand-
lingsbolaget OPIC som 
jobbar med offentliga upp-
handlingar. 

– Även om offentlig sek-
tor har speciella lagar och 
regler ser jag en stark ten-
dens till att näringslivet vill 
anamma mycket av deras 
upphandlingsprocesser, 
säger han.

Inom offentlig sektor ut-
värderar man efter anting-
en ”lägsta pris” eller ”det 
ekonomiskt mest fördelak-
tiga anbudet”. 

– Väljer köparen lägst 
pris sätter man upp skall-
krav med miniminivåer för 
vad upphandlingskonsul-
ten ska leva upp till. Man 
kan exempelvis sätta upp 
miniminivåer på verksam-
hetsår och kompetens, 
säger Daniel Eriksson. 

När det gäller ”det eko-
nomiskt mest fördelaktiga 
anbudet” tillämpar man 

samma metod med skall-
krav men gör en utökad be-
dömning av ett antal valda 
utvärderingskriterier.  

Köparen måste på för-
hand avisera hur bedöm-
ningen ska gå till. Det kan 
vara poängsättning efter 
vad referenskunderna upp-
ger, specialistkunskap el-
ler garantitider, och högst 
poäng vinner. 

– För att inte drunkna i 
anbud är det rimligt att sät-
ta upp lite tuffare skallkrav. 
Fast det måste enligt ett 
EU-direktiv ske i propor-

tion till vad man ska upp-
handla. Syftet är att inte 
diskriminera dem som bara 
är mindre än konkurrenter-
na, säger Daniel Eriksson.

Vad kostar kalaset då? 
Ja, det kan variera rejält.

– Sträva efter fast pris, 
om möjligt. Om du går med 
på löpande räkning, som 
kan dra iväg hur långt som 
helst, är det viktigt att få en 
uppskattad konsulttid plus 
minus tio procent. Det fi nns 
även modeller som baseras 
på effektiviseringsvinster, 
säger Daniel Eriksson. ]

DANIEL ERIKSSON
på OPIC är månadens
experttipsare.

UPPHANDLING
upphandling avupphandling av

SÅ HITTAR DU RÄTT UPPHANDLINGSKONSULT 

EKONOMI-
STYRNINGSVERKET 
Verksamhet … Myndighet
Anställda … 175 anställda
Budget … 175 miljoner kronor
Upphandlad tjänst … Upphand-
lingskonsult, Affärsconcept   
Investering … 250 000 kronor 
På webben … www.esv.se ]

PETER NORÉN och 
Ekonomistyrningsverket 
är experter på krav-
ställande, men inte på 
LOU.
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DISPERATOR –som utvecklar, tillverkar 
och säljer köksmaskiner för  matavfall 
– ville slänga ut sitt gamla  affärssystem 
Softone Admin. Efter snabb expan-
sion upplevde de det som krångligt 
och otidsenligt. 

– Vi är ett småföretag med nio an-
ställda och har inte IT-kunskaper och 
resurser för att driva upphandlingen 
på egen hand. Därför  började vi spa-
na efter en konsult som kunde hjälpa 
oss upphandla ett nytt effektivt affärs-
system, säger vd:n Lars Holmqvist. 

På nätet spenderade han en del tid 
på att söka en upphandlingskonsult 
som specialiserat sig på affärssystem, 
men hittade ingen. Hösten 2008 tip-

DISPERATOR 
Verksamhet … Utrustning för han-
tering av matavfall i kök och industri
Anställda … 9 anställda
Omsättning … 29 miljoner kronor
Upphandlad tjänst … Upp-
handlingskonsult, DPU 
Investering … 30 000 kronor
På webben … disperator.se

LARS HOLMQVIST   
sköt upp upphandling-
en av nytt affärssystem 
– men fi ck förarbetet 
gjort.

Ångrar du att ni inte konkur-
rensutsatte fl er konsulter? 

– Jag hade gärna önskat att vi hade 
hittat fl er specialister, men det gjorde 
vi inte. Och vi saknar inte något i 
 Sörens konsultarbete. Tvärtom. Han 
har hållit oss i handen på ett bra sätt!

Att få en bra rekommendation kan 
vara minst lika slagkraftigt som en 
klassisk upphandling, menar han:

– Vi anlitade inte bara en upphand-
lingskonsult, utan ett affärssystems-
proffs. Att hitta en specialist inom det 
område man ska upphandla är A och 
O. Någon som kan ställa bra frågor 
och redogöra för skillnaderna mellan 
vad som erbjuds på marknaden! ]

Snacket går i branschen, och en 
rekommendation kan vara lika 
bra som en upphandling, menar 
Lars Holmqvist på Disperator.

sade så en branschkollega om Sören 
Janstål på Data Research DPU.

– Sören uppskattade sitt upphand-
lingsarbete till 15–70 konsulttimmar 
beroende på hur mycket tid vi själva 
kunde lägga. Utifrån sina erfaren-
heter och en matris tog han fram fem 
leverantörer som fi ck en första förfrå-
gan, säger Lars Holmqvist. 

Men mitt i upphandlingen bestäm-
de Lars Holmqvist att behålla det 
gamla systemet.

– Vi hade precis tre nyanställda 
och det skulle bli för komplicerat att 
byta då. Vi har också nya satsningar 
som kräver mycket arbete det när-
maste året, säger Lars Holmqvist.

Men vad fi ck ni då ut av det hela? 
– Vi hann med att uppgradera det 

befi ntliga systemet med en SQL- 
databas. Vi fortsätter upphandlingen 
när vi får mer tid. Sören har lagt grun-
den.

Totalt avsatte Sören drygt 15 kon-
sulttimmar, vilket kostade Dispera-
tor drygt 30 000 kronor.   

Verkliga lösningar för verkliga behov

Stockholm 08-24 00 80, Göteborg 031-42 43 90, Öresund 040-30 38 80. www.stretch.se.

Vi har modellen som kan effektivisera ditt arbete
Visst, med teknisk kompetens kan man lösa mycket. Men inte allt. För att möta kundens verkliga behov behöver 

vi inte uppfinna hjulet igen. Med vår kunskap inom SAP tänjer vi i första hand gränserna i de befintliga systemen. 
Det tror vi är den bästa lösningen för att effektivisera just  ditt arbete.
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UPPHANDLINGS-
KONSULTER

BOLAG SPECIALISTOMRÅDEN  UPPHANDLINGSMODELL

AB1  
www.ab1.se

Outsourcing av utveckling och drift, affärs-
system, stordator, verksamhetsprocesser

VDS, verksamhetsdriven sourcing, är AB1:s systematiska och 
strukturerade metod

10

ACANDO  
www.acando.com

Affärssystem och IT-drift. Även CRM och 
andra stödsystem

Modellerna innehåller strukturkapital i form av projekt planer, 
underlag, utvärdering, processer, roller och avtal

50

AFFÄRSCONCEPT   
www.affarsconcept.se

System (ERP, ekonomi, HR, BI, bokning etc). 
Outsourcing av drift. IT-konsulter

Behovsfokus. Utgår från nuläge, behovsanalys och konse-
kvensanalys. Fokus på totalkostnad istället för pris.

6

AGNRIK IT-MANAGEMENT     
www.agnrik.se

Outsourcing av IT-drift med allt vad därtill hör Väl utarbetade metoder och strukturerade processer för alla 
delmoment i upphandlingsprocessen

2

ASP   
www.aspsverige.se

All form av upphandling inom IT & telekom 
och BPO.

Har utvecklat en egen metodik sedan drygt tio år tillbaka 15

BYBRICK CONSULTING   
www.bybrick.se

Telekom (IP-nät, telefoni, video), CRM, 
kontaktcenter, outsourcing av IT-drift

Bybrick har fl era upphandlingsmodeller, inte minst en egen 
som används främst i den privata sektorn 

12 (inklu sive 
partner)

DIRECTORY SYSTEMS   
www.dirsys.com

IAM, CMS, konsulttjänster inom IT, 
outsourcing av IT

Kan vi agera i alla delar i upphandlingsprocessen, från behovs-
analys till utvärdering

3

DATA RESEARCH DPU  
www.dpu.se

Affärssystem, BI, CRM, projekt och 
dokumenthantering

Fokus på kärnkrav och stor kunskap om utbudet 6

EQUATERRA 
www.equaterra.com

Outsourcing av IT, telekom och affärsproces-
ser (HR, Finance/Accounting etc)

Konkurrensutsatt och workshopbaserad dialog med utvalda 
leverantörer; riktad och offentlig upphandling; RFP-process

350 globalt,
150 Europa

GARTNER  
www.gartner.com

Alla områden inom IT och BPO Industriledande best practice-modeller baserade på vår stan-
dardiserade globala research

200 i världen, 
10 i Norden

HAPPY MINDS PRODUCTIONS  
www.happyminds.com

CMS, bredband, externwebb, reklam-
upphandling

Från behovsanalys, anbudsförfarande, utvärdering till avrap-
portering och assistans vid avtalsskrivning

1

HERBERTNATHAN & CO 
www.herbertnathan.com

Affärssystem, CRM, HR/Lön, beslutsstöd En modell som tillåter kort ledtid, byggd på kompetens inom 
samtliga ledande affärssystem samt erfarenhet

3 i Sverige, 14 
i Skandinavien

INDUSTRILOGISTIK   
www.indutrilogistik.se

Affärssystem, EDI, fakturaskanning, CRM, BI, 
outsourcing, avvikelse, underhåll, lön m m

Målet är att uppdragsgivaren får effektiva processer. 
Helhetsperspektiv

4

KNOW IT   
www.knowit.se

HR, ekonomi, ERP, dokument-/ärendehante-
ring, CRM, debitering, outsourcing, GIS m m

Beprövad modell. Samtliga delar från behovsanalys till 
 uppföljning kan även köpas separat

5

KPMG   
www.kpmg.se/ita

Ekonomi- & affärssystem, budgetsystem, BI, 
inköpssystem och outsourcing.

Utvecklas internationellt i samarbete mellan våra experter. 
Stort fokus på processförbättringar och värde

10

KRON & WALLGREN,  
www.freewebs.com/
kron-och-wallgren

Inköpsstrategi och styrning, affärssystem Process- och resursstöd för inköpsorganisationer. 
Organisation samt styrning av inköpsfunktionen. 
Upphandling

Ett 10-tal

MBC   
www.mbcint.se

Ingen uppgift Egenutvecklad metod som utgår från kundens affärs modell 
och verksamhet

Ingen uppgift

MEDEFFEKT  
www.medeffekt.se

Affärssystem för tjänsteföretag, 
tid- och projektverktyg

Egenutvecklad modell som utgår från kundens affärsmodell 
och verksamhet

3

NETHOUSE   
www.nethouse.se

Infrastruktur, outsourcing, 
telefoni, konferenssystem

Komponentbaserad upphandlingsmodell 5

PHILIPSON BIZ  
www.philipson.biz

CRM, projektverksamhet Tar höjd utifrån vad som är förankrat i organisationen för att 
säkerställa ett reellt nyttjande efter införandet

2

PIR – PROCURE IT RIGHT   
www.procureitright.com/

Ingen uppgift PIR har utvecklat en modell, TPOC, som utvärderar krav-
områdena technical, project, operations och commercial

50

POINTER   
www.pointer.se

Mjukvara, ERP, outsourcing, IT-projekt, trans-
mission, nätverksutrustning, fakturering

Pointer bistår med behovsanalys och kravspec, leverantörer 
bjuds in, osv. Att prioritera kraven är en viktig del

10

PROCURUS   
www.procurus.se

Outsourcing Egen upphandlingsmodell sedan årtionden tillbaka och check-
listor som kontinuerligt vidareutvecklas

1

RADAR GROUP  
www.radargroup.se

Affärssystem, BI, CRM, outsourcing, moln- 
och SaaS-tjänster

Egen modell för upphandlingsprocess och egen vali-
deringsmodell för att säkra och utvärdera leverantörer

4

RESOURCES GLOBAL 
 PROFESSIONALS  
www.resourcesglobal.se

Affärssystem och koncernrapporteringssys-
tem (ERP och CPM)

Utgår från kundens verksamhet, processer och organisation, 
nuläge och börläge. Alla sedvanliga steg ingår

8

SEE SOLUTION.  
www.seesolution.se

Kommunikationslösningar och nyheter inom 
visuell kommunikation

Alla upphandlingsmodeller anpassas till uppdrags givarens nor-
mala inköpssystem och modeller

2

SENTENSIA Q   
www.sentensia.se

Drifttjänster, outsourcing, telefoni, telekom Mest offentlig upphandling i enlighet med lagstiftning och 
 regelverk. Strukturerat arbetsätt, nära dialog

12

SIGNIFIKANT  
www.signifi kant.se

Verktyg och processer för ALM med fokus på 
kravhantering och test

Egenutvecklad, beprövad modell med tydliga milstolpar och 
mål

5

TELEMANAGEMENT  
www.telemanagement.se

Kommunikation, mobila system, kontaktcen-
ter, CRM, infrastruktur, outsourcing mm

Olika modeller anpassas utifrån kundbehov och erfarenhet. 
Upphandlingen ses som del av ett förändringsarbete

20

TENDERS   
www.tenders.se 

Alla upphandlingsrelaterade uppdrag inom 
EU. Specialområde: EG-rätt

Komplett projektledning. Varje delsteg från analys till färdig 
 offert/anbud är defi nierat

4

TPI   
www.tpi.net

Alla typer av IT-tjänster, infrastruktur såväl 
som applikationstjänster

TPI’s modeller och metoder har defi nierat en standard 
som de fl esta internationella leverantörer är bekanta med

400 globalt, 
100 i Europa 

ÖHRLINGSPRICEWATER-
HOUSECOOPERS, www.pwc.se

ERP, CPM, CRM, HR, lönesystem, BI, IM, kas-
sa, processtöd, outsourcing, CAD, PDM mm

Egna upphandlingsmodellen DOIT i fem steg: förstudie, 
 kravanalys, upphandling, implementering och förvaltning

25 i Sverige

UPPHANDLINGS-
KONSULTER 

INOM IT

FOTNOT: LISTAN VISAR ETT URVAL AV IT-UPPHANDLINGSKONSULTER. UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN KONSULTERNA SJÄLVA OCH ÄR REDIGERADE AV CIO SWEDEN.
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DU KAN VÄLJA OCH VRAKA  mellan minst ett 50-tal IT-upphand-
lingskonsulter i Sverige. På menyn har de bland annat leve-
rantörsanalyser, lösningskartläggningar och kravspecifi ka-
tioner med SLA:er. 

Det är en brokig skara, där rådgivande enmanskonsulter 
som är experter på vissa IT-system trängs med jättar som har 
hela staber med konsulter som är proffs på själva upphand-
lingsprocessen snarare än på systemen. 

Många är nischade på segment, till exempel outsourcing. 
Här är det ett brett spann mellan enmanskonsultbolaget 
Procuros till globala Equaterra. DPU och Herbert Nathan & Co 
är specialiserade på bland annat affärssystem och CRM.
Affärsconcept hjälper enbart offentlig sektor. Tenders sitter på 
andra sidan bordet, genom att de tar hand om hela upphand-
lingar åt leverantörer som vill sälja till offentlig sektor. Hos 
Acando är upphandlingstjänster ett affärsområde vid sidan av 
klassiska IT-konsultuppdrag.

ENLIGT UPPHANDLINGSKONSULTERNA SJÄLVA är det rena köp-
frossan på deras tjänster. I lågkonjunktur blir det viktigare 
att effektivisera inköp för att komma billigare undan.  En 
annan orsak är dagens komplexa avtal med allt mer fokus 
på SLA:er. Enligt analysföretaget Exido späs efterfrågan på 
ytterligare av molnet, där man kan välja bort traditionella 
leverantörer till förmån för billigare alternativ. Inom offent-
lig sektor är det LOU som driver på.

MEN HIMLEN ÄR INTE BLÅ. Mognad och standardisering gör att 
IT-leverantörerna blir allt mer lika i sina erbjudanden – och 
köparna behöver då inte alltid extern hjälp med grundliga 
utvärderingsprocesser. Lågkonjunkturen kan också slå åt 
båda håll – vissa har inte råd att ta in konsulter.

Och det är inte nog med det. När så många erbjuder upp-
handlingstjänster blir konkurrensen mördande på sikt. Det 
innebär att köparna får allt svårare att få en överblick över 
vilka upphandlingskonsulter som kan ge rätt värde. ]

4 DIG SOM SKA 
KÖPA UPPHANDLING

TIPS
 FÖR

  RENA KÖPFROSSAN 
– men mördande konkurrens
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A Johan Cooke ställer i varje nummer  

samman CIO Swedens upp hand lings-
guide. Den här gången är temat upp-
handlingskonsulter – i nästa nummer 
handlar det om molntjänster. Du når 
honom på johan.cooke@idg.se.

❶ BOKA ETT MÖTE 
med några upphandlings-
konsulter för att förutsätt-
ningslöst ta reda på hur de 
jobbar, och för att lära dig 
marknaden.
❷ LÄGG KRAFT OCH TID 
för att ta reda på till exempel 
vilken egen upphandlings-

kompetens och systemkom-
petens som fi nns i huset.
❸ VAR NOGA MED VAL 
av utvärderingsmodell och 
kriterier – simulera gärna 
tänkbara utfall innan
❹ STÄLL TYDLIGA 
FRÅGOR i kravspecifi ka-
tionen.

ARVODESMODELL  REFERENSKUNDER

× × × × Timpris Ingen uppgift

× × × Offert Vasakronan, SEB, 
Stockholms stad

× × timpris, offert eller 
annat

Stockholms stad, PTS, 
ESV

× × × Offereras till fast 
pris

Addtech, Bonnier Re-
sponsmedier, Medley

× × × Timpris, offert eller 
rörligt arvode

KBM, SAAB, Luftfarts-
verket, Stockholms stad

× × × × Timpris eller offert Ingen uppgift

× × × Timpris Landstinget i Värmland, 
Göteborg Energi

× × × 1 950 per timme ESV, Orust kommun, 
Disperator

× × × Timpris, fast pris,
benefi t reward

Electrolux, If, 
 Stockholms stad

× × × Offert Ingen uppgift

× × × × Timpris och/eller 
offert

Dataföreningen, 
 Härjedalens kommun

× × ×  Offert Södra Skogsägarna, 
Ballingslöv, Niscayah

× × × Offert Södra,Trelleborg, 
Konga Bruk

× × × Offert Ålö Maskiner, 
Övik Energi

× × × Löpande räkning 
eller fastpris

Försvarsmakten, 
Västerås stad

× × × × Enligt överens-
kommelse

Försäkringskassan, 
Bilprovningen, Micasa

Ingen uppgift Ingen uppgift

× × × Fast pris eller offert KPA Pension, WSP, 
Forsen Projekt

× × × Timpris, fast pris, 
”del av besparing”

Securitas, Servera R&S, 
Morphic, Jula

× × × Offert Svenska Spel, Nacka 
Kommun, Krav

× × × × Flexibelt På begäran

× × × × Löpnade, fast pris, 
eller resultatbaserat

Vin & Sprit, Länsförsäk-
ringar, TDC

× × × Timpris, 
ibland offert

Lämnas ut i samband 
med uppdrag

× × × × Timpris Microsoft, SAP, 
IF Metall

× × × Timpris Ingen uppgift

× × × × Timpris, offert Ingen uppgift

× × × × Timpris, offert Folktandvården, Göte-
borg, Skatteverket

× × × × Timpris, projektpris Scania, Nasdaq OMX, 
Euroclear

× × × × Fast pris, timpris 
eller takpris 

Sandvik, Clas Ohlsson, 
Folksam, Atlas Copco, 

× × En del ”upfront”, en 
del ”success fee”

Ahlsell, Nordea, Erimed

× × ×  Ej provisions-
baserat

Ingen uppgift

× × × Offert, timpris Dustin, SSAB och SJ
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