


Informationswebbinarium Mediebyråtjänster

Deltagare från Ramavtalsförvaltningen 
Ramavtalsansvarig Gunilla Lannestedt
Biträdande Ramavtalsansvarig Klas Lindström

Deltagare från upphandlingen av Varor och tjänster
Upphandlare Johan Aksberg

Kort presentation av Kammarkollegiet och Statens inköpscentral

Genomgång av ramavtalsområde Mediebyråtjänster, delområden

- Annonseringsverktyg
- Mediestrategi, planering och köp av annonser samt kampanjer

• Avtalstid
• Avropsformer
• Besvarande av avrop
• Underleverantörer
• Lojalitets- och informationsplikt
• Avslutning, övriga frågor



Kort om 
Kammarkollegiet
• Kammarkollegiet är en myndighet 

under Finansdepartementet

• Enrådighetsmyndighet

• Cirka 350 medarbetare & 10 
avdelningar

• Kontor i Sthlm och Karlstad



Fokusområden

E-handel

Hållbarhet

Informationssäkerhet

Försörjningstrygghet

Tillgänglighet



Syfte
Ramavtalen ska åstadkomma besparingar 
genom att t ex:

• reducera myndigheternas 
administrativa kostnader för 
upphandling

• skapa ekonomiskt mer förmånliga 
villkor



Förordning (2010:1869) om 
statlig inköpssamordning

3 § En myndighet ska använda de avtal 
som avses i 2 § (de ramavtal som SIC 
upphandlar) om myndigheten inte finner 
att en annan form av avtal sammantaget 
är bättre.

4 § Kammarkollegiet ska verka för att 
avtal som avses i 2 § träffas. När en 
myndighet avser att upphandla utan att 
använda de avtal som avses i 2 §, ska 
Kammarkollegiet underrättas om skälen 
till detta.

Källa: Förordning 2010:1869, som är en förordning om 
ändring av 1998:796



Ramavtalet 
Mediebyråtjänster



Mediebyråtjänster innefattar,

Mediestrategi, planering och köp av annonser 
samt kampanjer

2023-02-17– 2027-02-16

Annonseringsverktyg

2023-02-17 – 2027-02-16



Delområde 
Annonseringsverktyg

Ramavtalsleverantör

Astice AB (fd. Mhub
SaaS AB)

Avropsform – avrop från en 
leverantör

Vid avrop ska du vända dig direkt till den 
Ramavtalsleverantör som tilldelats avtal inom 
delområdet



Annonseringsverktyg innefattar:

Tillhandahållande av ett webbaserat annonseringsverktyg för beställning, 
produktion och bokning av standardiserade annonser i valbara medier.

Löpande utveckling av annonseringsverktyget.

Kundsupport.

Utbildning i annonseringsverktyget.
Direktutskick genom webbportal av exempelvis samhällsinformation



Delområde

Mediestrategi, planering och 
köp av annonser samt 
kampanjer – köp upp till 
200.000 SEK.

-Ska tilldelning ske med  
Rangordning 

Ramavtalsleverantörer

1. Nowa Kommunikation AB
2. Scream Mediabyrå AB
3. Ad-on media nordic AB

Avropsform Rangordnat

Detta innebär att du i första hand ska vända dig med 
ditt avrop till den Ramavtalsleverantör som 
rangordnats som nummer 1



Avvika från rangordningen om nedan särskilda skäl föreligger

Avropsberättigad ska i första hand kontakta den först rangordnade ramavtalsleverantören, med alla villkor 
fastställda upp till 200 000 SEK.

Avropsberättigad får avvika från rangordningen om 
följande särskilda skäl föreligger:

1. Ramavtalsleverantören inte har besvarat Avropsförfrågan alternativt inte skickat in Avropssvar inom i 
Avropsförfrågan angiven tid,

2. Ramavtalsleverantören för tillfället inte klarar av att leverera eller har godtagbara skäl att avböja Avrop, eller

3.    Köp som beror på att Avropsberättigad har sagt upp
ett Kontrakt och detta beror på Ramavtalsleverantören.



Delområde

Mediestrategi, planering och köp av 
annonser samt kampanjer – över 
200.000 SEK

- Avrop sker med Förnyad 
konkurrensutsättning (FKU)

Ramavtalsleverantörer inom aktuellt 
område

Ad-on media nordic AB
Nowa kommunikation AB
Scream mediabyrå AB

Avropsform
Förnyad konkurrensutsättning 
(FKU)

Avropsrutinen för detta delområde är en Förnyad 
konkurrensutsättning (FKU). Detta innebär att du ska 
fråga alla Ramavtalsleverantörer inom aktuellt område.



Mediestrategi, planering och köp av annonser samt kampanjer innefattar:

Strategi, planering och köp

Rådgivning inom mediafrågor, strategiskt och praktiskt

Mediestrategi för media inklusive såväl traditionella som online-, sociala och icke-
traditionella medier, med fokus digitalt, för definierade områden

Insikter och segmenteringsmodell för målgrupper

Bevakning och analys av målgrupper, konkurrenter, medier och marknader

Taktisk medieplanering, förhandling, medieköp och kampanjuppföljning/rapportering

Sätta mätbara mediemål och KPI:er utifrån respektive uppdrag



Mediestrategi, planering och köp av annonser samt kampanjer 
innefattar, forts…

Strategi, planering och köp

Analys och optimering av mediekampanjer inkl. A/B Testning = Förbättring av webbplatser.

Planering, köp, optimering och analys för SEM och SEO 

SEM = Search Engine Marketing, på svenska sökmotormarknadsföring, är ett sätt att få besökare från sökmotorer 
genom betalda annonser.

SEO = Search Engine Optimization, på svenska sökmotoroptimering, syftar till de åtgärder som ökar din 
webbplats synlighet i sökmotorerna och på så sätt ökar mängden trafik.

Kontinuerlig genomgång av medieköp, uppnådda rabatter, faktiska priser, leveranser i köp, avtalsstatus

Produktion och vid behov formatanpassning av enklare annonsmaterial

Distribution av annonsmaterial till mediekanaler

Kontakt och korrespondens med media och mediesäljare



Mediestrategi, planering och köp av annonser samt kampanjer 
innefattar, forts…

Planering och köp

Medieanalys och rekommendation av kanalval

Förhandling av pris samt köp och bokning av medieutrymme

Produktion av annonser, inklusive annonser i digitalt format, såsom rekryteringsannonser och 
varningsannonser m.m utifrån avropsberättigats grafiska profil och önskemål i samband med köp 
av annonsutrymme

Vid behov optimering av digital annonsering

Uppföljning av kvalitetssäkring av taktiska medieköp

Produktion och vid behov formatanpassning av enklare annonsmaterial
Distribution av annonsmaterial till mediekanaler



Observera att samtliga kravställda tjänster ovan ska kunna avropas i sin helhet separat som 
konsulttjänst/er. 



Avgränsningar

Upphandlingen av Mediebyråtjänster omfattar inte:

tryckeritjänster i tryckt format (med undantag för direktutskick av exempelvis 
samhällsinformation genom annonseringsverktygets webbportal),

reklamtjänster,

tjänster som rör Public Relations (PR) och kommunikation (med undantag för de 
tjänster som innefattas av upphandlingsföremålet avseende bland annat rådgivning och 
strategiska tjänster), och distribution av direktmarknadsföring eller direktreklam.



Avropssvar
Ramavtalsleverantören ska alltid lämna 
Avropssvar på en Avropsförfrågan.

I de fall Ramavtalsleverantören inte 
erbjuder efterfrågat Upphandlingsföremål 
ska Ramavtalsleverantören meddela 
Avropsberättigad om detta samt ange 
orsak.

Om Ramavtalsleverantören systematiskt 
inte erbjuder efterfrågat 
Upphandlingsföremål kan det resultera i 
påföljder enligt avsnitt Avtalsbrott och 
påföljder.

Ramavtalsleverantören får inte överlåta 
rätten att lämna Avropssvar eller teckna 
Kontrakt med Avropsberättigad till tredje 
part.

Besvarande av Avropsförfrågan



Ramavtalsleverantörens ansvar för 
Underleverantör

Ramavtalsleverantören ska säkerställa 
att anlitad Underleverantör uppfyller krav 
och villkor i Ramavtalet och Kontraktet 
avseende de delar av 
Upphandlingsföremålet som 
Underleverantör ska utföra, i alla led, 
såsom SEM/SEO, produktion av kreativt 
material m.m.

SEM= sökmotormarknadsföring
SEO= sökmotoroptimering

Ramavtalsleverantören ska på begäran 
tillhandahålla information om 
Underleverantör. Exempel på uppgifter 
är namn, vilka delar, i vilken utsträckning 
och under vilken tidsperiod 
Underleverantören medverkar till att 
fullgöra Kontrakt.

Underleverantörer



Ramavtalsleverantörens ansvar för 
Underleverantör, forts.

Ramavtalsleverantören ska ha rutiner 
och verka för att Underleverantörer åtar 
sig att de inte omfattas av någon av 
uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1–3 §§
LOU samt att Underleverantörer i 
relevanta delar och vid fullgörande av 
Ramavtalet och Kontrakt, följer:

kraven och villkoren i avsnitt 
Miljöhänsyn, och 
kraven och villkoren i avsnitt Sociala 
hänsyn.

Underleverantörer forts,…



Ramavtalsleverantörens 
ansvar för Underleverantör, 
forts.

En Ramavtalsleverantör 
(inklusive konsortiedeltagare) får 
inte vara Underleverantör
till en annan 
Ramavtalsleverantör.

Underleverantörer forts,…



3.17 Ersättningar från medier till avropsberättigad
All ersättning från medierna exklusive procentuell avgift för kreditriskförsäkring
(kreditriskersättning) och kassarabatt oavsett vad den kallas t.ex. mediebyråersättning
och informationsersättning ska oavkortat gå till avropsberättigad, i de fall där inget
annat är överenskommet mellan avropsberättigad och mediebyrå. Oavsett om
ersättningen är kundspecifik eller mediebyråspecifik ska den redovisas med
full transparens.



Lojalitet- och informationsplikt

Respektive Part ska på ett lojalt sätt utöva sina rättigheter respektive fullgöra sina 
skyldigheter enligt Kontraktet.

Det innebär bland annat att respektive Part kontinuerligt ska informera varandra om 
händelser eller andra sakförhållanden som kan komma att påverka motparten eller 
fullgörandet av Kontraktet.

Vidare innebär det att Parterna ska samverka i den utsträckning som skäligen krävs för 
att Ramavtalsleverantören ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Kontraktet med 
tillbörlig omsorg.



Lojalitet- och informationsplikt, forts…

Ramavtalsleverantören ska under Kontraktstiden inte vara beroende av eller ha 
ekonomiska eller andra intressen som kan påverka Ramavtalsleverantörens objektivitet i 
förhållande till Avropsberättigad. 

Ramavtalsleverantören ska, om denne misstänker att tillhandahållandet av 
Upphandlingsföremålet kan komma att stå i konflikt med annat intresse, genast 
informera Avropsberättigad om detta och avvakta Avropsberättigads instruktioner.



Lojalitet- och informationsplikt, forts…

Ramavtalsleverantören ska omedelbart meddela Avropsberättigad vid misstanke om 
att en händelse riskerar att misskreditera eller minska allmänhetens förtroende för 
Avropsberättigad.

Ramavtalsleverantören ska skyndsamt tillhandahålla korrekt information och handlingar 
gällande händelsen och aktivt delta i uppföljning och kommunikation. 

Vid händelse som riskerar orsaka Avropsberättigad skada, ska Ramavtalsleverantören 
vidta nödvändiga åtgärder för att minimera sådan skada.



Utkast till personuppgiftsbiträdesavtal

Utkast till datadelningsavtal

Utkast till säkerhetsskyddsavtal (Nivå 1 - vid kontraktstecknande)
Utkast till säkerhetsskyddsavtal (Nivå 2 - vid kontraktstecknande)
Utkast till säkerhetsskyddsavtal (Nivå 3 - vid kontraktstecknande)



avropa.se



Kontaktuppgifter

Ramavtalsansvarig Gunilla Lannestedt 
gunilla.lannestedt@kammarkollegiet.se
08-7000762

Biträdande Ramavtalsansvarig Klas Lindström
klas.lindstrom@kammarkollegiet.se
08-7000727

Aktuella kontaktuppgifter och övrig information 
kring Ramavtalet Mediebyråtjänster finns på 
www.avropa.se

mailto:gunilla.lannestedt@kammarkollegiet.se
mailto:klas.lindstrom@kammarkollegiet.se
http://www.avropa.se/


Avslutning

Övriga frågor
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