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Kravkatalog inför avrop på ramavtalet 

Följande lista av krav kan kunder komma att tillämpa vid avrop genom förnyad 
konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpats i upphandlingen. Kunden preciserar dessa 
krav vid avrop och tillämpningen kan ske både som obligatoriska krav (ska-krav) och 
utvärderingskriterier (bör-krav) beroende på Kundens behov. Kunden väljer även hur kraven ska 
verifieras. Kravställning ska ske i enlighet med LOU och de unionsrättsliga principerna. 
Kravkatalogen är angiven i bokstavsordning.  
 
Användbarhet och tillgänglighet 
Vid avrop kan krav komma att ställas på användbarhet utifrån den tekniska kvaliteten såsom 
funktionalitet och prestanda med utgångspunkt av verksamheten, användningssituationen och 
slutanvändares egenskaper och förmågor. Krav kan ställas på användargränssnitt t.ex. hur väl 
det uppfyller standarden WCAG eller motsvarande, eller hur tillgänglig programvaran är för 
olika typer av användare. Krav kan även ställas utifrån hörselskadade och synskadade 
användare. 
 
Arbetsmiljö 
Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till kundens arbetsmiljö t.ex. ljud, ljus, 
ergonomi och strålning. 
 
Avtalsvillkor  
Preciseringar eller anpassningar där sådana kan göras enligt bilaga Allmänna villkor. Om 
kunden hävt eller sagt upp ett Kontrakt, i enlighet med bilaga Allmänna villkor, och detta beror 
på att ramavtalsleverantören åsidosatt sina åtaganden på något sätt har kunden rätt att 
exkludera den ramavtalsleverantören i det nya avropet som syftar till att ersätta Kontraktet. 
 
Begränsningar, kostnadsdrivande delar och ansvarsgränser 
Vid avrop kan krav ställas på att ramavtalsleverantören ska redovisa eventuella begränsningar 
och kostnadsdrivande delar i avropssvaret samt hur dessa begränsningar och kostnadsdrivande 
delar ska utvärderas. 
 
Certifiering och integration 
Vid avrop kan krav komma att ställas utifrån Produktens certifiering t.ex. viss hårdvara, 
operativsystem, andra programvaror, miljöcertifiering eller säkerhetsklassning. Krav kan även 
komma att ställas på att medföljande Produkter är lämpad för viss infrastruktur samt att 
medföljande Programvara är möjlig att integrera med andra Programvaror. Krav kan även 
komma att ställas på att integrationsmöjligheter samt kompatibilitet, Kund kan t.ex. beskriva 
sin nuvarande tekniska miljö och kravställa att den nyanskaffade Produkten ska kunna vara 
kompatibel med befintlig teknisk miljö. 
 
Design 
Vid avrop kan krav komma att ställas på design av olika tekniska lösningar t.ex. design av IP-
plan och videokonferenslösning. 
 
Destruktion 
Vid avrop kan krav komma att ställas på tillvägagångssätt avseende återbruk, återvinning, 
säkerhet, spårbarhet av Produkt och återvunnet material. Krav kan även ställas på lösningar 
som underlättar returhantering och omhändertagande av uttjänt utrustning samt upprättande 
av skrotintyg. 
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Dokumentation 
Vid avrop kan krav komma att ställas på användardokumentation och övrig dokumentation 
gällande Leveransen. 
 
Driftsättning 
Vid avrop kan krav komma att ställas gällande driftsättning av Funktionstjänsten t.ex. tidpunkt, 
implementation, test, konfiguration och återkoppling. 
 
Faktureringsvillkor och rutiner  
Ramavtalsleverantörens möjlighet att anpassa fakturering till kundens behov t.ex. gällande 
detaljeringsgrad. 
 
Funktionalitet 
Vid avrop kan krav komma att ställas utifrån om och hur väl Produkt, Tjänst eller 
Funktionstjänst uppfyller viss funktionalitet. 
 
Informationssäkerhet 
Vid avrop kan krav komma att ställas på informationssäkerhet t.ex. behörighet, möjlighet att 
sätta rättigheter, loggning och certifiering. Krav kan ställas att offererad Produkt, Tjänst eller 
Funktionstjänst ska kunna stödja efterlevnad av de krav som ställs på adekvat grundskydd.  
 
Innovationsvänliga avrop 
Vid avrop kan krav komma att ställas utifrån innovativa lösningar. Detta kan bestå t.ex. i att 
avropet utgår från ett nytt sätt att arbeta med existerande eller nya lösningar, 
Funktionstjänster, Produkter, Programvaror, arbetssätt, processer eller kombinationer av 
ovanstående. 
 
Installation 
Vid avrop kan krav komma att ställas på uppackning, montering, installation i rack, återtagande 
av emballage och inventariemärkning. 
 
Kompetens och kompetensnivåer 
Vid avrop kan krav komma att ställas på konsulters kunskaper och kompetensnivå inom t.ex. 
teknik, miljö, säkerhet och användbarhet, genom att specificera kompetensnivå och roll. 
Kompetens kan verifieras med t.ex. CV och referenstagning. Vid avrop kan krav komma att 
ställas på t.ex. kompetens och roll för projektledaren d.v.s. att projektledaren ska ha specificerad 
kompetens och utbildning inom området samt inneha minst nivå 4. 
 
Vid kravställning gällande kompetens kan nivåbeskrivningarna nedan användas. 
Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en 
individs kompetens måste kriterierna för nivåbeskrivningarna uppfyllas. 
 
Nivå 1 
Kunskap – nyss genomförd utbildning inom aktuellt område  
Erfarenhet – kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult 
Ledning – kräver arbetsledning 
Självständighet – kan självständigt utföra enklare uppgifter 
 
Nivå 2 
Kunskap – har utbildning inom området, viss svårighetsgrad 
Erfarenhet – 1-3 år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertal 
liknande uppdrag 
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Ledning – kräver arbetsledning 
Självständighet – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter 
 
Nivå 3 
Kunskap – hög kompetens inom området 
Erfarenhet – 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre 
nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år. 
Ledning – tar ansvara för delområde, kan leda en mindre grupp 
Självständighet – kan arbeta självständigt 
 
Nivå 4 
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området 
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med 
mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt 
område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år. 
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp  
Självständighet – mycket stor 
 
Nivå 5 
Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert/specialist på 
marknaden. 
Erfarenhet – (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år 
Ledning – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning 
Självständighet – mycket stor 
 
Konfiguration 
Vid avrop kan krav komma att ställas på t.ex. parametersättning, säkerhetsnivåer, 
brandväggsregler, routingprotokoll, språkinställning samt övrig anpassning så som 
energisparande förinställningar. 
 
Kundanpassad inköpsfunktion 
Vid avrop kan krav komma att ställas på hur Produkter, Funktionstjänster, Tjänster och priser 
presenteras för avropande kund. Även krav gällande kundspecifik webb och krav på gränssnitt 
för integration med kundens inköpssystem kan komma att ställas för t.ex. möjliggörande av 
elektroniska beställningar. 
 
Kundplacerad utrustning 
Vid avrop av Funktionstjänst kan krav komma att ställas på den kundplacerade utrustningen i 
form av tekniska krav så som t.ex. uteffekt, gränssnitt, kapacitet, kontakter, standarder samt 
fysiska krav så som storlek, värmeutveckling och energibehov.   
 
Lagerhållning 
Vid avrop kan krav komma att ställas på t.ex. mellanlagring och leveransbevakning, att ett visst 
antal Produkter hålls i lager. Krav kan även ställas på t.ex. leveranstid från lagret. 
 
Leverans 
Vid avrop kan krav komma att ställas på leverans av Produkt, Tjänst eller Funktionstjänst t.ex. 
var, hur och när det ska ske samt emballering, märkning, leveranstid och genomförandetid. Vid 
avrop kan krav komma att ställas på geografisk plats för genomförandet samt 
ramavtalsleverantörens förmåga att leverera till offentlig sektors verksamhet i utlandet. 
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Miljö  
Vid avrop kan krav komma att ställas på miljöegenskaper för Produkter, Tjänster och 
Funktionstjänster. Krav så som t.ex. energiuppföljning, energieffektivitet, energianvändning, 
energibesparing, återvinning, kemikalier och andelen återvunnet material kan ställas. Krav kan 
även ställas på utbildning i användning ur bästa miljöaspekt samt rådgivning av miljöbästa 
Produkter. 
 
Pris  
Vid avrop kan krav komma att ställas på Produktens, Tjänstens eller Funktionstjänstens pris. 
Pris kan anges som t.ex. LCC (Life Cycle Cost), löpande räkning, fast pris, takpris, 
prenumeration, påslag på inköpspriser eller en rabattsats mot gällande prislista på offentligt 
publicerat ställe (webbplats). Priserna kan kombineras, utvärderas tillsammans eller var för sig, i 
samma avrop, t.ex. rabattsats i kombination med takpris. Pristransparens kan kravställas d.v.s. 
ramavtalsleverantörens öppenhet att visa prislistor samt vad som kan ge prisändring över tid.  
 
Processanpassning 
Vid avrop kan krav komma att ställas på att Produkten, Funktionstjänsten eller Tjänsten 
uppfyller en viss organisatorisk arbetsprocess t.ex. ärendehantering, skrotning och inköp. 
 
Produkt och Programvara 
Vid avrop kan krav komma att ställas på Produkten och Programvaran t.ex. tillverkarmärke, 
modellnummer, version, strålning och storlek. Under vissa förutsättningar är det tillåtet att 
ställa krav på att en viss specificerad Produkt eller Programvara ingår i avropet.  
 
Referenser  
Omdömen från andra uppdrag med syfte att styrka uppgifter som lämnas i avropssvaren. 
 
Rutiner 
Vid avrop kan krav ställas på rutiner för drift och övervakning samt att dessa ska presenteras för 
Kund. Krav kan ställas kring övervakning av Funktionstjänster samt övervakningsfunktion i 
Kundens lokaler för spegling av ramavtalsleverantörens övervakning. 
 
Service och Kundtjänst 
Vid avrop kan krav komma att ställas på tillhandahållande av service för Produkten, 
Funktionstjänsten eller Tjänsten t.ex. avseende öppettider, antal tillåtna fel, tillgänglighetstider, 
åtgärdstider, avbrottstid, kundens vållande och vite. Vid avrop kan krav komma att ställas på 
stödfunktion t.ex. Kundtjänsts öppettider, svarstider, felanmälan, kontaktytor och uppföljning. 
 
Socialt och etiskt ansvarstagande 
Vid avrop kan krav komma att ställas gällande socialt och etiskt ansvarstagande för levererade 
Produkter. 
 
Språk 
Vid avrop kan krav komma att ställas på konsulternas språkkunskaper, t.ex. svenska eller 
engelska. Även krav på språket i kundstjänst, användargränssnitt och i dokumentation kan 
ställas. 
 
Statistik 
Vid avrop kan krav komma att ställas på statistik t.ex. på nyttjandegrad, utfall för service, 
garanti, problem, fel, trender och energianvändning samt hur statistiken ska levereras och 
detaljeringsgraden. 
 

 
   Sida 
   5 (6) 
 
 



 

 Statens inköpscentral 

 
 

 
 
 
 

Sid 6 (6) 
 
 
  

 
 

Säkerhetslösningar 
Vid avrop kan krav komma att ställas på olika typer av säkerhetslösningar t.ex. 
krypteringslösningar, brandväggsregler etc.  
 
Säkerhetsskyddsavtal 
Vid avrop kan krav komma att ställas på säkerhetsskyddsavtal och registerkontrollerad konsult 
som krävs för utförandet, t.ex. olika nivåer på säkerhetsklassning. 
 
Teknikanalys 
Vid avrop kan krav komma att ställas på genomförande av analys av t.ex. användarkrav, olika 
typer av funktions- och säkerhetsanalyser som t.ex. befintlig brandväggskonfiguration etc. 
 
Tekniska krav 
Vid avrop kan krav komma att ställas på tekniska specifikationer, modell, funktioner, kapacitet, 
prestanda, användbarhet, energiförbrukning, skalbarhet, integrationsmöjlighet, krav utifrån 
befintlig teknisk plattform.  
 
Test 
Vid avrop kan krav komma att ställas på kontroll av Leverans i anvisad teknisk miljö så att de 
överensstämmer med testspecifikation.  
 
Tillträde till lokaler 
Vid avrop kan krav komma att ställas på hur ramavtalsleverantör och underleverantör ska 
meddela att de kommer, hur långt i förväg och när, tillgång till lokaler etc. Krav kan även ställas 
på att personal som ska leverera Funktionstjänst eller Tjänst ska vara certifierade eller gått viss 
utbildning för att få vistas i Kundens lokaler. 
 
Underhåll 
Vid avrop kan krav komma att ställas på kontinuerliga uppgraderingar och uppdateringar för 
köpta Produkter, reservdelshantering, drivrutiner, dokumentation och manualer. Krav kan även 
komma att ställas på utökningar och uppgraderingar på befintliga tekniska plattformar. 
 
Utbildning 
Vid avrop kan krav komma att ställas på lärares kunskaper och kompetensnivå, 
metod/pedagogik, antal utbildningstillfällen, antal deltagare, språk, dokumentation och plats för 
utförande. 
 
Överlämning vid leverantörsbyten 
Vid avrop kan krav komma att ställas på förberedning inför leverantörsbyte t.ex. dokumentation, 
personlig överlämning och erfarenhetsutbyte. Krav kan ställas gällande innehåll och villkor för 
övertagande och köp av utrustning mellan parterna. Krav kan ställas på hur kundplacerade 
Produkter restvärdesberäknas. 
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