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 Problem med inlåsning 

 Vad gäller när du blivit inlåst 

 Tre tips för hur du kan  

undvika inlåsningseffekter 

 





Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter. 

Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2013:2 

Ett varaktigt beroende av  

en viss leverantör bortom 

gränserna för en enskild 

upphandling. 



IT-system 

Kontorsstöd, Office, 

Outlook, m.m. 

Beställarspecifika 

system 

Standardsystem,  

SAP, Jeeves, mfl.  

Nyutveckling 

≠ 



Varför ni ska undvika inlåsningseffekter 

 Ökad konkurrensutsättning 

 Undvika otillåtna direktupphandlingar 

 Uppnå ”eFörvaltningsmålen”  

 Möjliggöra  

 Fri rörlighet för digitala tjänster 

 Big Data 



Små möjligheter om du blivit inlåst 



Upphandlingsrättsliga utgångspunkter 

 Konkurrensutsättning och begränsad avtalstid 

är utgångspunkten vid upphandling 

 Svårt (men inte omöjligt) att upphandla tjänster 

som endast en leverantör kan leverera!  

 Vissa undantag 

 Tekniska skäl eller ensamrätt 

 Kompletteringar  



Tekniska skäl eller ensamrätt 

 Tillåtet att direktupphandla om: 

 avtalet endast kan fullgöras av en viss leverantör 

på grund av tekniska eller konstnärliga skäl, 

alternativt ensamrätt. 

 Myndigheten har bevisbördan 

 Restriktiv tolkning 



Kompletteringsköp 

Varor Tjänster 



Att undvika inlåsningseffekter 

- tre tips 



Avtala om rättigheterna 

 Rättigheter till vad?  

 Distinktion mellan rättigheter och tillgång 

 Hela källkoden? Delar? Öppen källkod? 

 Dokumentationen? 

 Vad är ”rätt rättigheter”? 

 

 

1  



 Ändringsrätt för förändringar som är 

nödvändiga för att kunna använda 

programmet för det avsedda ändamålet 

 Dekompileringsrätt om det är 

nödvändigt för att uppnå 

samverkansförmåga med ett annat 

program 

Avtala om rättigheterna 1  

Utan avtal 

 



Avtala om standarder 2  

Vilka standarder får 

användas? Nyttan med standarder 

 ISO, ESO, ETSI mfl. 

 IPv6, W3C XML 

 Fler möjliga leverantörer 

 Nätverkseffekter 

 Ekonomiska fördelar 

 Möjliggör Big Data 



Använd rätt utvärderingskriterer 3  

 Kräv kompatibilitet framåt 

 ”Exit costs” som en del av den ursprungliga 

upphandlingen – ett krav genom det nya 

upphandlingsdirektivet. 

 Kunskapsöverföring till en ny leverantör vid 

slutet av kontraktstiden 



Tänk på att… 

1. Avtala om rättigheterna 

2. Avtala om standarder 

3. Inkludera ”exit costs” i utvärderingen 

Arbeta mot inlåsningseffekter inte bara för att 

följa lagen, utan för att få ett bättre system 



Pontus Etéus 

0731 - 47 27 86 

pontus.eteus@lindahl.se 

Kontaktuppgifter 


