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• Fredriks modell



Info – vem & var?

• Kontaktvägar: 
hemsidan, telefon, mässor/konferenser, 
näringslivsfrukostar

• Roller och funktioner: 
verksamhetsansvariga, näringslivsansvariga, 
upphandlare, inköpare, politiker, 
branschorganisationer

• Alternativa kontaktvägar: 
testbäddar, innovationsslussar, Vinnova

DIREKTUPPHANDLING 

ÄR EN VÄG IN TILL 

DEN OFFENTLIGA 

AFFÄREN



Dialog på olika sätt

• Dialogmöten

• Enskilda dialogmöten

• Request for information (RFI)

• Extern remiss

• Informationsmöten

• Workshop



Hitta affären

• Vem vill du ha som kund?

• Vilken marknad vill du sälja på?

• Flera olika elektroniska databaser för annonsering

• Dra er inte för dialog 
• ta chansen att påverka och utveckla

• Sätt er på kundens karta
• marknadsföring är väsentlig även i den offentliga affären

• Hjälp kunden till smarta affärer



Begrepp och förkortningar

• ESPD

• SNI

• CPV

• LOU

• LOV

• LCC

• …



Förstå affären

• Identifiera – vilka är ”SKA”-kraven? Kan jag möta dem?

• Planera – hur ser tidplanen ut för upphandlingen? Frågor och svar, 
inlämning av anbud

• Sätt dig in i hur anbuden kommer jämföras och utvärderas

• Gå igenom affärsmodellen OCH avtalsvillkoren

• Ställ frågor!!!



Delta i affären

Kontrollera att du skickar in ALLT på RÄTT SÄTT och i RÄTT TID

-och inget annat

När du vinner:
Följ upp varför genom dialog
Begär avtalsgenomgång
Begär uppföljningar och samverkan under avtalstiden

När du förlorar:
Följ upp varför genom dialog
Begär ut handlingar
Möjlighet till överprövning



Den offentliga affären i siffror

4 000 offentliga kunder

18 000 annonser

4,3 anbud 

70% kommuner

¾ mikro-/småföretag

20% av BNP



Offentlig marknad är offentlig och tillgänglig för alla

Konkurrensutrymme

• finns goda möjligheter att delta

Öppenhet

• du kan läsa in dig, ta del av tidigare avtal, konkurrenter

Pålitlighet

• kunder man kan lita på t.ex. betalningsförmåga

Skalbart

• flera aktörer har liknande behov

Samhällsnytta

• du bidrar till att skapa nytta i välfärden,  stärker ditt varumärke
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Mer information & stöd

• Upphandlingsmyndigheten.se

• Konkurrensverket.se

• Verksamt.se

• SKL

• DoubleCheck.se

• Offentligamarknaden.se

• SOI

• Dagens samhälle

• Almega



”En väl fungerande dialog är nödvändig för bra affärer.
Dialogmakarna skapar på uppdrag och på eget initiativ 
mötesplatser för att utveckla den offentliga affären.
Du möter oss i roller som moderator, facilitator, 
processledare och bollplank.”


