
Ska ni upphandla en lärplattform? Här kommer  
några saker att fundera över innan ni sätter igång.  

Med rätt fokus kommer det att gå smidigt och enkelt!
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INFOMENTOR UPPHANDLING

OM KLAS  

LILJA

Klas är legitimerad lärare 
åk 1-7. Han har arbetat i 
7 år som lärare och har 
även arbetat som peda-
gogisk konsulent inom 
pedagogisk programvara 
och kompensatoriska 
hjälpmedel.

Förutom en lärarexamen 
har han även studerat 
ledarskap och organisa-
tionsteori. 

Idag arbetar han som 
försäljningschef på  
InfoMentor

Klas har på senare år 
upptäckt att livets mening 
stavas golf.

las Lilja arbetar som försäljningschef 

på InfoMentor och har hela Sverige 

som sitt arbetsfält. Klas har en bak-

grund som lärare åk 1-7 och pedagogisk konsulent 

inom pedagogisk programvara och kompensatoriska 

hjälpmedel. Under en stor del av sin karriär har Klas 

kommit i kontakt med upphandlingsprocesser och vi 

bad honom berätta om vad han tycker man bör tänka 

på när man går in i en upphandlingsfas.

Hur länge har du arbetat med upphandling?

– Jag har arbetat med upphandling i cirka 10 år och 

har därför samlat på mig ganska mycket erfarenhet.

Har du gått någon utbildning i ämnet?

– Certifierad anbudsgivare är en av de kurser som jag 

har gått. Det var en väldigt intressant kurs som inne-

höll alla de komponenter som krävs för att lyckas med 

en upphandling.

Du har nu samlat ihop dina 8 bästa tips om just 

ämnet upphandling. Varför tyckte du att det 

behövdes?

– Kommunerna har blivit bättre men det finns fortfa-

rande saker som man kan förbättra. Ett vanligt fel som 

jag ofta ser är till exempel att man frågar efter för myck-

et funktionalitet utan att tänka efter vad man egentli-

gen behöver. Förfrågningsunderlaget blir snarare en 

funktionslista än en beskrivning av de processer som 

man som organisation har behov utav i vardagen.

Upplever du att upphandlingsförfarandet har 

förändrats under de år som du har arbetat med det?

– Genom att behoven har förändrats på grund av digi-

taliseringen, så har även upphandlingsprocessen för-

ändrats. Numera syns det tydligt i förfrågningsunder-

laget att digitaliseringen har kommit längre i skolan 

och att man är mer medveten om vilka behov man 

har gällande IT. Dessutom känns det som att man har 

större fokus på de mjuka värdena än tidigare. Visst har 

det funnits ändringar även i regelverket genom åren, 

men inget speciellt som jag känner har påverkat upp-

handlingsprocessen.

Hur ser du på InfoMentors roll i upphandlings-

processen?

– Vi vill finnas med som en rådgivande partner i början 

av upphandlingsprocessen, oavsett vilken leverantör 

man har funderat på. Vi tror att vi kan bidra med goda 

råd då vår personal har lång erfarenhet och pedago-

gisk bakgrund vilket gör att vi lättare kan sätta oss in i 

kundens önskemål och behov. Vi tror att med ett bra 

förfrågningsunderlag så har man som kund alla möj-

ligheter att få en riktigt bra upphandling – både i själva 

upphandlingsprocessen men även framöver när lär-

plattformen skall implementeras.

K



13

Gör en omvärlds- 

bevakning!

En omvärldsbevakning  

är ett bra sätt att ta reda 

på vilka möjligheter  

som finns och om  

leverantörerna har tänkt 

på saker som ni har 

glömt bort. 
Beskriv processerna!

Beskriv de processer 

ni vill ha stöd med och 

utvärdera sedan hur pass 

väl en leverantör stöttar 

dessa processer. 

Behöver ni  

upphandla?  

En upphandling tar  

oftast väldigt mycket 

tid och resurser. Kanske 

kan ni istället göra en 

direktupphandling och 

därmed minska  

arbetsbördan? Kan ni använda  

ett ramavtal?  

Att använda ett ramavtal 

är ett betydligt enklare 

förfarande än en 

traditionell upphandling 

och kommer att spara  

er tid och resurser. 

Ladda ner alla 8 tips! 
www.infomentor.se/ 

upphandling
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