
Det är lätt för dig som kund att ha en sam- 
stämmig syn med representanten för ett verk- 
samhetsstöd eller tjänst. Att det sedan håller 
hela vägen vid en upphandling är inte lika själv- 
klart. Att vara saklig och helt tydlig vid an- 
skaffning tycker vi på Unicon är det viktigaste 
vid upphandlingen av ett verksamhetsstöd eller 
tjänst.

UNICONMETODEN
Unicon har efter sin stora erfarenhet på uppdragsba-
sis och medverkan i ett mycket stort antal upphand-
lingar utarbetat en egen metod för upphandlingar. 
Metoden kallar vi för Uniconmetoden. Den har an- 
vänts i över 20 år. Metoden förbättras och uppda- 
teras löpande efter de senaste gällande bestämmel-
serna för lagen om offentlig upphandling (LOU).

FUNKTIONELLT SYNSÄTT
Det vi hela tiden fokuserar på vid framtagandet av 
upphandlingsunderlaget är vilket funktionellt behov 
som den nya anskaffningen ska omfatta. Dock är ju 
alla behov inte helt funktionella, men de flesta kan 
hanteras inom det funktionella facket!

OMFATTNING
Uniconmetoden omfattar all kravställning din upp-
handling av ett verksamhetsstöd eller tjänst behöver. 
Förutom de specifika funktionella kraven, behöver 

även minst nedanstående krav klart och tydligt 
definieras. Detta för att så fort som möjligt uppnå 
de mål som är uppsatta med din investering. Dessa 
krav omfattar bl a:

Kommersiella villkor (kontraktet)

Projektgenomförande

Leveransprovning

Utbildning

Dokumentation

KONTRAKTET
Eftersom det finns ganska få neutrala standardkon-
trakt som bygger på funktionell upphandling av 
exempelvis ett stödsystem, har Unicon tagit fram 
ett eget kontrakt. Kontraktet är anpassat till den 
kravställning som behövs för en bra upphandling. 
Att sedan ha ett kundvänligt kontrakt som grund 
ger dig som kund en bra position genom hela upp-
handlingen och genomförandet av ditt projekt!

Gör som många företag – låt Unicon medverka vid 
utredning och analys, upphandling och införande. 
Några exempel på kunder är: 
Dalatrafiken, Linköping Kraftnät, SL, Stockholm 
Vatten, Sydkraft, Teknik och Miljö i Eskilstuna, 
Vägverket, Västtrafik.
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är leverantörsoberoende

är branschkunniga

har helhetstäkande

sätter funktion före teknik

har inarbetad metodik

 är erfarna förhandlare

är leverantörsoberoende

är branschkunniga

har helhetstänkande

sätter funktion före teknik

har inarbetad metodik

 är erfarna förhandlare

Något om oss
Vi är en grupp erfarna konsulter inom verksam-
hetsstöd. Vi finns i Stockholmsområdet och på 
filialer ute i landet. 
I mer än 20 år har vi hjälpt kunder inom energi- 
branschen, trafiksektorn, vatten och avlopp. 
Vårt arbete innebär att analysera, upphandla, 
säkra leveranser och säkra nyttan av ditt nya verk- 
samhetsstöd. 
För upphandlingar använder vi en egen modell: 
Uniconmetoden, som bland annat omfattar 
anbud, kontrakt och funktionskrav.
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