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Förord

Statskontoret har genomfört upphandling av telefontrafik för fast, mobil och
IP-telefoni. Upphandlingen resulterade i fyra ramavtal som är tillgängliga för
alla statliga myndigheter och verk samt de kommuner, landsting och försäk-
ringskassor som har anmält sig till upphandlingen. Denna skrift vänder sig till
de organisationer inom offentlig förvaltning som vill använda avtalen för att
upphandla telefonitrafik i konkurrens.

Ramavtalen innebär en stor förenkling för den upphandlande enheten, efter-
som mycket av arbetet med kravspecificering, offertutvärdering och avtalsut-
formning redan är utfört. Inköpet kan istället genomföras med ett avrop från
dessa ramavtal utan att formell upphandling genomförs.

Denna skrift utarbetad av Vertex  Tele AB, i samarbete med Inger Höglund,
projektledare, och Leif Sjösten, Statskontoret.

Nils Qwerin
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Inledning och syfte

Denna informationsskrift är avsedd att underlätta användningen av de tecknade
ramavtalen, vilka i första hand reglerar de juridiska villkoren för avrop av avta-
lade tjänster. Skriften vänder sig framför allt till IT-/tele-ansvariga inom den
upphandlande enheten, och ger praktiska råd vid planering, beställning och
införande av dessa tjänster.

Ramavtalen
Statskontoret har tecknat ramavtal för telefontrafik med följande fyra leveran-
törer:

Avtal  Nr Leverantör Tjänst

6429/99 Telia MegaCom AB Fast telefoni
IP-telefoni
Mobiltelefoni 1

6428/99 Tele2 AB Fast telefoni
IP-telefoni
Mobiltelefoni 2

6431/99 Global One Services AB 3 Fast telefoni
6430/99 Europolitan AB Mobiltelefoni

Ramavtalen tecknades i november 1999 och är giltiga under två år med möj-
lighet för parterna att överenskomma om en förlängning med ytterligare högst
sex månader.

Ramavtalen finns tillgängliga i sin helhet på Statskontorets hemsida;
http://www.statskontoret.se under rubriken IT-upphandling/ramavtal.

Statskontoret har tidigare tecknat två ramavtal avseende ”Telefonitjänster
för den Svenska Statsförvaltningen” med Telia MegaCom AB och Global One
Services AB (det sistnämnda avtalet har sedermera överförts på Tele1 Europe
Solutions AB med oförändrade villkor). Avtal gäller t.o.m. 2001-02-28 med
rätt för Statskontoret till en ytterligare förlängning på tre år. Dessa avtal löper
således parallellt med nu tecknade ramavtal för Telefontrafik, men tillgodoser
delvis ett annat behov. Avtalen om Telefonitjänster avser en komplett lösning
(växelfunktionalitet, hänvisningssystem, telefonisttjänst m.m.) – inklusive
telefontrafik – för slutanvändaren, medan avtalen om Telefontrafik utgör ett
komplement till befintlig telefonilösning, som exempelvis kan vara en av myn-
digheten ägd abonnentväxel. 
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1 Via underleverantören Telia Mobile AB.
2 Via Tele2 Mobil, som är varumärket för koncernens mobila tjänster för företagsmarknaden (medan Com-

viq numera enbart verkar på privatmarknaden).
3 Avtalet har överförts på Tele1 Europé Solutions AB med oförändrade villkor. 





Tjänster

Fast telefoni

Allmänt

Tre leverantörer har tecknat ramavtal för fast telefontrafik – Telia, Tele1 och
Tele2. Det innebär att dessa leverantörer erbjuder anslutning av myndighetens
telefonisystem för ankommande och avgående telefontrafik via sitt fasta tele-
fonnät. Myndighetens telefonisystem kan bestå av:  

• en eller flera abonnentväxlar

• en eller flera Centrex-grupper

• ett antal (företags-) abonnemang.

Det är inget krav att välja en och samma leverantör av telefontrafik för hela
telefonisystemet. Det kan t. ex vara gynnsamt att välja en leverantör för trafi-
ken till/från den centrala myndighetsväxeln och en annan leverantör för myn-
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dighetens övriga teleanläggningar. Det är också möjligt att samtidigt utnyttja
flera leverantörer av telefontrafik för en och samma abonnentväxel, exempel-
vis så att olika leverantörer används för ankommande och avgående tele-
fontrafik, eller för att utnyttja om någon leverantör har särskilt gynnsamma tra-
fiktariffer för ett visst trafikslag. I allmänhet erbjuds dock volymrabatter, som
man delvis kan gå miste om, ifall man fördelar trafiken på flera leverantörer.

Nätanslutning

Anslutning av myndighetens telefonisystem till leverantörens telefonnät kan
göras på två sätt:

• Direkt anslutning, vilket innebär att myndigheten abonnerar på den fysiska
anslutningen av telefonisystemet till leverantörens nät. Leverantörerna
erbjuder nätanslutningar med bl. a. följande gränssnitt:

Telia Tele2 Tele1
ISDN, PRI (30 kanaler) Ja Ja Ja
ISDN, BRI (2 kanaler) Ja - - - -
2 Mb/s digital växelledning,
P7/P8 (30 kanaler) Ja Ja Ja
Analog växelledning Ja Ja - -
Analog abonnentledning
(företagsabonnemang) Ja - - - -

• Indirekt anslutning, vilket innebär att myndigheten abonnerar på den fysiska
nätanslutningen hos en leverantör, men har avtal om (hela eller delar av) tele-
fontrafiken och vissa nättjänster med en annan leverantör (se figur 1). Nät-
leverantören – vilken i allmänhet är Telia – måste då styra om den avgående tra-
fiken till den leverantör som skall förmedla telefontrafiken. Det finns begräns-
ningar i vilka nättjänster som är åtkomliga via indirekt anslutning, t. ex. Plus-
tjänster och tilläggstjänster, Centrexfunktionalitet och nummerpresentation.

En sådan omstyrning kan ske genom att varje avgående telefonanrop föregås
av ett särskilt operatörsprefix, antingen så att den uppringande manuellt slår
prefixet före önskat abonnentnummer, eller så att prefixet läggs in automatiskt
med särskild programvara (ekonomivägval) i abonnentväxeln eller med
särskild utrustning (router) på abonnentledningarna. 

Numera kan omstyrning till annan leverantör istället ske med hjälp av för-
val, vilket innebär att myndigheten hos sin nätleverantör begär att avgående
samtal regelmässigt skall omstyras till annan leverantör som skall förmedla
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telefontrafiken. Det är möjligt att förvälja en leverantörer för nationella samtal
och en annan leverantör för internationella samtal. Observera att förval inte
automatiskt omfattar trafik inom eget riktnummerområde, utan det krävs att
lokalnumret föregås av aktuellt riktnummer för att samtalet skall förmedlas av
den förvalda operatören. Ett alternativt sätt är givetvis att använda operatörs-
prefix enligt ovan.

Vid indirekt anslutning har alltså myndigheten avtal med minst två leveran-
törer och får separata fakturor från dessa, dels för nätanslutningen och dels för
telefontrafiken.

Ofta är direkt anslutning att föredra, eftersom det innebär färre leverantörer
och normalt (men inte alltid!) gynnsammare samtalstariffer. Men för mindre
abonnentväxlar, för Centrex och företagsabonnemang – där Telia är ensamma
eller helt dominerande som nätleverantör – är indirekt anslutning i praktiken
det enda alternativet om man vill utnyttja annan leverantör för telefontrafiken.

Nättjänster

Förutom den egentliga bastjänsten – att etablera telefonsamtal till/från god-
tycklig destination – erbjuder de tre leverantörerna en mycket omfattande flora
av nättjänster. Exempelvis erbjuder samtliga leverantörer följande tjänster,
dock med delvis olika utformning:

• frisamtal (020 / 0800)

• röstbrevlåda

• konferens 

• presentation av anropande nummer (endast vid direkt anslutning)

• nummerupplysning.
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I allmänhet innebär val av nätleverantör ingen nämnvärd begränsning vad gäl-
ler tjänster, utan myndigheten får tillgång till de vanligast använda nättjäns-
terna, antingen genom att den valda nätleverantören själv tillhandahåller dessa
eller genom att tjänsten transiteras från annan nätleverantör. I det sistnämnda
fallet förutsätts dock att samtrafikavtal har upprättats för den aktuella tjänsten.
Speciellt finns anledning att närmare jämföra vad de tre leverantörerna kan
erbjuda om man har behov av följande nättjänster: 

• Betalsamtal (071, 072 / 0900) och Samtal med delad kostnad (077), som för
närvarande fullt ut endast erbjuds av Telia.

• Manuellt (Telefonist-) betjänade samtal, exempelvis Mottagaren betalar
(”Collect Call”). Här finns emellertid alternativ i form av telefonkorttjäns-
ter, vars utformning dock varierar starkt mellan de tre leverantörerna.

Nummerportabilitet

En ofta avgörande fråga vid val av nätleverantör är att myndigheten kan behålla
befintligt växelnummer och befintlig direktvalsnummerserie. Vid byte av nät-
leverantör förutsätter detta en fungerande nummerportabilitet, dvs. att befint-
liga nummer kan överflyttas till den nya nätleverantören. 

Enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter skall nummerportabilitet för fast
telefonitjänst vara helt genomförd – inom samtliga riktnummerområden och
för godtyckligt stor nummerserie (även enstaka abonnentnummer) – sedan
1999-12-31. Även för geografiskt oberoende telefonnummer, t. ex. frisamtal
och betalsamtal, skall nummerportabilitet tillhandahållas från och med detta
datum.

I praktiken finns också fungerande överenskommelser mellan nätleveran-
törerna om hur nummerportabilitet för fast telefonitjänst skall genomföras tek-
niskt och administrativt, och enligt Statskontorets nu ingångna ramavtal erbju-
der sig de tre fastnätsoperatörerna att överflytta myndighetens befintliga num-
mer vid direktanslutning. 

Tyvärr finns ännu inga generella överenskommelser mellan samtliga nätle-
verantörer om de ekonomiska villkoren för nummerportering, utan diskussio-
ner sker från fall till fall. Ofta tar den nya nätleverantören hela kostnaden för
nummerporteringen, men det händer också att kunden debiteras viss kostnad.
Om nummerportering är aktuell måste därför myndigheten få klarhet i vem som
skall betala kostnaden för detta samt tillse att det regleras i leveransavtalet.
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Kvalitet

Det finns inget heltäckande, väldefinierat kvalitetsbegrepp vad gäller nättjäns-
ter för telefoni. Men några exempel på kvalitetsrelaterade parametrar är:

• andelen lyckade anropsförsök samt försök att nå tjänster i övrigt

• svarstid vid anropsförsök och anrop mot tjänster

• talkvalitet på förbindelser.

Nätleverantörerna ger ogärna garantier i dessa avseenden. Dels saknas allmänt
accepterade definitioner (och därmed också etablerade metoder för att mäta och
följa upp eventuella åtaganden), och dels finns det en rad faktorer som står
utanför nätleverantörens direkta kontroll. Underleverantörer för förbindelser
och samtrafikerande nätoperatörer är sådana exempel. Och myndighetens
dimensionering av nätanslutningen påverkar också flera av dessa parametrar.

Det betyder inte att man som kund måste acceptera vad som ändå upplevs
som dålig kvalitet. Som företagskund har man anledning förvänta sig att en nät-
leverantör med operatörstillstånd för telefoni inte ger väsentligt lägre kvalitet
än övriga nätleverantörer på marknaden. Och det ligger naturligtvis också i nät-
leverantörens intresse att kvalitetsfrågor i anslutning till erbjudna nättjänster
inte skall behöva prövas rättsligt utan kan lösas i en dialog mellan kunden och
nätleverantören.

Servicenivå (tillgänglighet) 

Nätleverantörerna erbjuder följande servicenivå för direkta nätanslutningar
utan särskilt underhållsavtal (dvs. som en del av abonnemangskostnaden):

Telia Tele2 Tele1
Abonnemangsservice Servicenivå Standard Normal tillgänglighet
Felavhjälpning påbörjas Max 12 tim avbrott/mån Max  8 tim avbrott/mån
inom 24 tim 99,00 % tillgänglighet Max 19 tim avbrott/år

Med särskilt underhållsavtal kan servicenivån utökas i flera olika avseenden.
Ett antal ”standardpaket” erbjuds med högsta servicenivå enligt följande:

Telia Tele2 Tele1
Servicepaket 1–5 Servicenivå A – C Hög tillgänglighet
Max 4,5 tim avbrott/år Max  4 tim avbrott/mån Max  4 tim avbrott/mån
99,95 % tillgänglighet 99,95 % tillgänglighet Max  7 tim avbrott/år
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Dessutom kan individuella underhållsavtal tecknas för kunder med speciella
krav på servicenivå som inte ryms inom ovanstående standardpaket.

I Leveransavtalet skall garanterad servicenivå specificeras, t. ex. i form av
maximal avbrottstid per månad eller per år. Till dessa garantier bör också kny-
tas vitesklausuler för det fall att servicenivån ändå inte uppfylls. 

När kraven på tillgänglighet är mycket höga – t. ex. för större abonnentväx-
lar med något 100-tal anknytningar och däröver – kan det vara klokt att inte
bara avtala om önskad tillgänglighet, utan dessutom i avtalet ange hur nätan-
slutningen skall vara utformad för att denna tillgänglighet skall kunna uppnås. 

Framför allt bör det finnas redundans i förbindelsen (accessen) mellan abon-
nentväxeln och nätleverantörens telefonstation. I Telias telefonnät finns när-
maste telefonstation i allmänhet på orten och kan då nås via det lokala access-
nätet. Tele2 och Tele1 har telefonnät med ett begränsat antal telefonstationer,
som binds samman av ett rikstäckande stomnät med termineringspunkter i
anslutning till de orter där man har kunder. För dessa nätleverantörer omfattar
förbindelsen således både lokalt accessnät – från abonnentväxel till terminer-
ingspunkt – och stomnät.

Redundans i accessnätet kan erhållas på traditionellt sätt med ett antal paral-
lella 2 Mb/s PCM-system (vilka helst bör gå två olika vägar), alternativt att
anslutningen sker med en optofiberslinga (SDH-protokoll), som tål ett avbrott
utan att orsaka trafikavbrott.

Redundans i stomnätet kan garanteras på en rad olika sätt; ofta hyrs förbin-
delserna av underleverantörer (t. ex Banverket eller Vattenfall) med garanterad
redundans som en del av tjänsten. En ytterligare förbättrad tillgänglighet kan
uppnås med anslutning mot två olika telefonstationer.

I ramavtalen beskriver leverantörerna att man kan erbjuda olika former av
redundans för att förbättra tillgängligheten. Den detaljerade utformningen samt
ekonomiska och övriga villkor finns dock inte reglerade i ramavtalen, utan får
överenskommas i varje särskilt fall och dokumenteras i Leveransavtalet. Bero-
ende på förutsättningarna kan kostnaderna bli betydande, speciellt för anslut-
ning mot två telefonstationer. Myndigheten bör därför noga analysera vilka
krav på tillgänglighet som bör ställas på det egna telefonisystemet, och förvissa
sig om att nätleverantören inte bara lämnar motsvarande garantier, utan också
vidtar nödvändiga åtgärder för att kunna uppfylla dessa. 

Kundstöd

Samtliga tre nätleverantörer har en Kundtjänst för felhantering som är öppen
dygnet runt under årets alla dagar. Kundtjänsten registrerar dels manuella
felanmälningar från kunder (per telefon, fax eller e-post), dels också auto-
matiska felanmälningar från nätleverantörens nätövervakningscentral. Obser-
vera att avbrottstider (se garanterad tillgänglighet ovan) mäts från och med tid-
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punkten för felregistrering i Kundtjänsten, och inte från den tidpunkt då felet
faktiskt uppstod!  

Kundtjänsten ansvarar också för återrapportering till kunden under felav-
hjälpningsprocessen samt klarrapportering när felet är avhjälpt.

För större telefonisystem är det önskvärt att myndigheten och nätleverantö-
ren har regelbundna servicemöten (säg varje halvår), där man gemensamt ana-
lyserar gjorda drifterfarenheter samt följer upp om garanterad tillgänglighet har
uppfyllts.

Fakturering och statistik

Enligt Ramavtalens Bilaga 1 (Allmänna villkor) skall all fakturering av fasta
avgifter ske i förskott, medan övriga avgifter faktureras månadsvis i efterskott.
Telia erbjuder dock som alternativ kvartalsvis fakturering. Observera att fak-
turering sker från två håll vid indirekt anslutning!

Som ”normalförfarande” erbjuder de tre leverantörerna en faktura per an-
läggning med växelnummer eller abonnentledningsnummer som identifika-
tionsbegrepp. Utöver detta erbjuds olika former av samlingsfakturering som
kan anpassas till myndighetens organisation och ekonomiska rapportering.

Som underlag för faktureringen av samtal lämnas som minimum specifikati-
oner med summerade samtal (antal samtal och samtalsminuter) per trafikslag.
Vid behov kan mer detaljerad specificering lämnas ända ner till enstaka sam-
tal, t. ex. med avseende på tidpunkt, destination eller kostnad.

Förutom på papper kan fakturor och fakturaunderlag förmedlas i elektronisk
form.
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IP - telefoni



IP-Telefoni

Allmänt

IP (Internet Protocol) är en svit signaleringsprotokoll som används i Internet,
men som också dominerar vad gäller intern datakommunikation (LAN/WAN)
inom företag. Sedan flera år pågår ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att
utnyttja denna befintliga infrastruktur också för telefoni, dvs. att förmedla tele-
fonsamtal över IP-baserade nättjänster – IP-telefoni. Med IP-telefoni kan man
uppnå flera stora fördelar:

• Internet eller andra publika IP-baserade nättjänster kan användas för att
ringa internationella samtal till låg kostnad.

• Myndighetens ordinarie datanät kan utnyttjas också för telefoni; inte minst
kan det vara ett kostnadseffektivt sätt att knyta samman telefonanknytning-
arna vid ett mindre kontor med huvudkontorets telefonisystem.

• Som ett komplement till WEB-baserade informationstjänster kan erbjudas
möjligheten att på ett enkelt sätt nå myndigheten per telefon.
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I framtiden kan IP-telefoni komma att användas i en lång rad andra tillämp-
ningar, och det finns bedömare som menar att IP-telefoni och andra tekniker
som baseras på paketförmedling till stor del kommer att ersätta konventionell
teknik. Fortfarande återstår dock flera grundläggande tekniska frågor att lösa,
bl. a. hur man kan garantera fullgod talkvalitet samt tillgodose kraven på till-
förlitlighet i integrerade lösningar. En kritisk faktor är också kapacitetskraven
på de lokala datanät som skall bära telefonin. 

Nättjänster

Två leverantörer har tecknat ramavtal för IP-baserade nättjänster – Telia och
Tele2. Följande tjänster erbjuds idag:

• Billigare utlandstelefoni via Internet från en vanlig knapptelefon erbjuds av
Telia (Telia Budget Call). Minutkostnaden ligger 10 – 40 % lägre för de van-
ligare utlandsdestinationerna, men ofta mer än 50 % lägre för mer avlägsna
destinationer. Tjänsten nås via ett 020-nummer och samtalskostnaden dras
från en förbetald samtalspott.

• Möjlighet till inkommande samtal samtidigt med uppringd Internetförbin-
delse erbjuds av både Telia (Telia iCall) och Tele2 (Dubbellinjen). Telia iCall
kan även kombineras med billigare utlandstelefoni via Internet.

• Möjlighet att enkelt koppla upp ett telefonsamtal från myndighetens hemsida
erbjuds av både Telia (Telia Site Call) och Tele2 (Click2Call). Tjänsten kan
kombineras med ett 020-nummer till myndighetens informationstjänst.

• Integration av tal och data på myndighetens datanät (LAN/WAN) erbjuds av
Tele2 (Talk2Lan), för de myndigheter som utnyttjar Tele2s LAN2LAN-
tjänst. Telia introducerar under år 2000 en motsvarande tjänst (LIV, LAN
Interconnect Voice) som ett tillägg till sin befintliga tjänst Telia LAN Inter-
connect.

I ramavtalet redogör Telia även för sina framtida implementeringsplaner av IP-
tjänster, omfattande bl. a distansarbetsplatser, IP-baserade företagsväxlar, IP-
Centrex och IP-VPN (Virtuella Privata Nät).
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Mobiltelefoni

Allmänt

Tre leverantörer har tecknat ramavtal för mobiltelefoni – Telia (Telia Mobile
AB), Tele2 (Tele2 Mobil) och Europolitan – avseende abonnemang i sina
respektive GSM-nät (900/1800 MHz). Ramavtalet med Telia täcker dessutom
abonnemang i mobilnäten NMT 450 och NMT 900 (NMT 900 är under
avveckling).

Ramavtalen avser abonnemang och telefontrafik från myndighetens egna
mobiltelefoner till andra mobiltelefoner eller till fast telefonnät. Däremot han-
teras telefontrafik från myndighetens växel till (egna eller andras) mobiltele-
foner av myndighetens leverantör av fast telefontrafik.

Val av mobiltelefonileverantör kan i princip göras oberoende av valet av
fastnätsleverantör. Och det finns inget hinder för att myndigheten gör avrop
från fler än en mobiltelefonileverantör. Men eftersom leverantörerna i allmän-
het tillämpar lägre minutpriser vid trafik inom eget nät och till ”lierade” leve-
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rantörers nät, så kan man inte bortse från valet av fastnätsleverantör vid val av
mobiltelefonileverantör.

Ramavtalen täcker ej mobiltelefoner (handenheter). Det är emellertid van-
ligt att mobiltelefonileverantörer lämnar extra subventionerar för köp av nya
mobiltelefoner, isynnerhet vid byte från annan mobiltelefonileverantör. 

Abonnemangsformer 

För företag och myndigheter erbjuder de tre mobiltelefonileverantörerna en rad
olika abonnemangsformer (för detaljerad information hänvisas till beskriv-
ningar i ramavtalen):

Telia Mobile Tele2 Mobil Europolitan
Grundabonnemang Mobitel T2 / T2 Max Euro Business

Volym

Nättjänster utöver
grundabonnemang DOF, eller väljs Väljs från Väljs från

från tjänstelista tjänstelista tjänstelista 
(nedan) (nedan) (nedan)

Rabatterad myndig-

hetsintern trafik Mobil användar- Mobilt VPN Mobil Centrex
grupp

Integration med
myndighetsväxel Dirigent - ” - EuroBusiness

Direkt med 
privat nr-plan

Det mobila kontoret - ” - Mobil företags- EuroBusiness
zon – Det tråd

lösa kontoret

I ”grundabonnemanget” ingår ett visst tjänsteinnehåll (se nedan) samt olika
modeller för volymberoende minutavgifter. Telia Mobitel gäller för både NMT-
och GSM-abonnemang.

Nättjänster utöver grundabonnemang kan väljas fritt enligt nedanstående
lista över nättjänster. Telia erbjuder dessutom samtliga tjänster i ett paket med
beteckningen DOF (endast GSM).

Rabatterad myndighetsintern trafik är ett tilläggsabonnemang som ger extra
rabatt för trafik mellan myndighetens egna mobiltelefoner (eller en grupp av
dessa) samt mellan dessa mobiltelefoner och anknytningar i myndighetens
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telefonväxel. Alla inom gruppen kan nås med kortnummer som dessutom
samordnas med telefonväxelns nummerserie, vilket förenklar kommunikatio-
nen inom gruppen.

Integration med myndighetsväxeln innebär att mobiltelefonerna kan hante-
ras som om de vore anknytningar i myndighetens telefonväxel. För samtal
inom växeln slår man enbart internnummer, medan externa samtal måste före-
gås av linjeprefix (t. ex ”0”). I viss utsträckning innebär tjänsten att mobiltele-
fonerna även kan telefonistbetjänas, dvs. att inkommande samtal till växelns
gruppnummer kan förmedlas av telefonist till de mobila anknytningarna. I all-
mänhet kräver tjänsten att myndighetsväxeln ansluts med fast förbindelse (2
Mb/s) till det aktuella mobilnätet.

Det mobila kontoret kan uppfattas som ytterligare ett steg mot fullständig
mobilitet, där mobiltelefonen helt ersätter den fasta telefonanknytningen och
blir den enda telefon som användaren nyttjar. Detta förutsätter att mobiltele-
fonileverantören förstärker GSM-nätet för myndighetens kontorsbyggnad så
att radiotäckning och framkomlighet i nätet kan garanteras. Det mobila kon-
toret kan alltså ses som ett alternativ till trådlösa (DECT-) telefoner. Det är van-
ligt att man ändå behåller sin telefonväxel och permanent medflyttar de fasta
anknytningarna till mobiltelefonerna i det mobila kontoret. Dessa kan då nås
på samma direktvalsnummer som tidigare. Vidare kan de mobila anknytning-
arna telefonistbetjänas från växeln, dock med vissa begränsningar. Eftersom
man oftast behåller befintlig växel kan kostnaderna för det mobila kontoret bli
ganska höga. Till detta bidrar också att offererade minutpriser för samtal till det
fasta nätet (lokalsamtal, Sverigesamtal) är väsentligt högre från en mobil
anknytning som befinner sig inom kontorsbyggnaden, jämfört med om man
skulle ringa från en anknytning i myndighetens telefonväxel.

Nättjänster 

Följande sammanställning redovisar flertalet av de nättjänster som enligt
ramavtalen erbjuds av respektive mobiltelefonileverantör. Vidare anges vilka
tjänster som kostnadsfritt ingår i leverantörens grundabonnemang samt den
årliga kostnaden per abonnemang (bruttopriser enligt referensprislista) för
övriga tjänster. Observera att andra abonnemangsformer kan innefatta fler
kostnadsfria nättjänster än grundabonnemanget.

För tjänster som kräver samtalsuppkoppling (t. ex röst- och faxbrevlåda) till-
kommer trafikavgifter enligt respektive mobiltelefonileverantörs prislista i
ramavtalen.
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Mobiltelefonileverantör Telia Mobile Tele2 Mobil Europolitan
Grundabonnemang Mobitel (GSM) T2 EuroBusiness

Volym

Röstbrevlåda Ingår Ingår Ingår

Faxbrevlåda (meddelande 288:-/år 120:-/år 240:-/år
till mobilen, varifrån styrning Inträde: 50:- Inträde: 100:-
sker till önskad fax)

Faxöverföring (till bärbar PC Ingår i ovan 120:-/år 360:-/år
med fax-mottagning via Inträde: 150:-
mobilen)

Textmeddelande (SMS) Ingår Ingår Ingår
(2,00 kr/medd.) (1,50/medd. (1.90/medd.)

T2Max)

Dataöverföring 288:-/år 120:-/år 120:-/år

Dataöverföring, mottagning Ingår i ovan Ingår i ovan 240:-/år
Inträde: 100:-

Medflyttning Ingår Ingår Ingår

Vidarekoppling Ingår Ingår Ingår

Spärrtjänster (utland, Ingår Inträde100:- Samtalskontroll
betalsamtal, etc) (se ramavtal)
Hemligt nummer Ingår 120:-/år Ingår

Nummerpresentation 96:-/år Ingår Ingår

Konferenssamtal 96:-/år Ingår Ingår

Samtal väntar 96:-/år Ingår Ingår

Pendling, överflyttning Ingår Ingår Ingår

Specificerad räkning 24:-/mån 4 10:-/mån 5 180:-/år

Särdebitering av privatsamtal    384:-/år Ingår. 120:-/år
(GSM Duo) Vid efterbest.100:- Inträde: 100:-

(Företagskort) (Kontokoder)

Innehållet i de olika nättjänsterna (se beskrivningarna i respektive leverantörs
ramavtal) är i huvudsak likvärdigt för de tre mobiltelefonileverantörerna,
medan handhavandet kan variera.

Nummerserier

Om en myndighet som avropar enligt något av ramavtalen därmed byter mobil-
telefonileverantör för sina befintliga mobiltelefoner måste även telefonnumren
bytas, eftersom nummerportabilitet inte gäller för mobil-telefoni. Men det kan
i vissa fall bli aktuellt att byta telefonnummer även om myndigheten inte byter
mobiltelefonileverantör. Vissa abonnemangsformer kräver nämligen samman-
hållna nummerserier, och det är överhuvudtaget en strävan från mobiltelefoni-
leverantören att en kund skall utnyttja en begränsad tilldelad nummerserie för

22

4 Per abonnemang och faktura.
5 Vid enstaka beställning 50:-/faktura.



sina abonnemang. Det är samtidigt viktigt att en tilldelad nummerserie har till-
räcklig reservkapacitet för att kunna möta myndighetens framtida behov av
abonnemang.  

Dessa frågor bör tas upp på ett tidigt stadium i avtalsdiskussioner och noga
regleras i ett leveransavtal.

Kvalitet 

Liksom för fast telefoni vill mobiltelefonileverantörerna ogärna lämna garan-
tier för talkvalitet eller framkomlighet i sina nät. Egentligen är det bara vid
leverans av ”det mobila kontoret” som man lämnar konkreta och bindande
garantier för radiotäckning och samtalskapacitet när det gäller den geografiska
zon som täcker kontoret.

Skillnaden i radiotäckning mellan de olika leverantörerna kan vara betydan-
de både lokalt och vad gäller olika delar av landet. Det är därför viktigt att ta
del av mobiltelefonileverantörernas täckningskartor (inom- och utomhustäck-
ning) för de geografiska områden som är mest aktuella. Hör gärna med andra
användare med verksamhet på platsen vilka erfarenheter dessa har av olika
leverantörers nät. 

Näten byggs ut kontinuerligt, och därför är det viktigt att även klarlägga
mobiltelefonileverantörernas utbyggnadsplaner. Om myndigheten kan visa att
det finns trafikunderlag för en förbättrad täckning inom något område, så lig-
ger det naturligtvis också i leverantörernas intresse att tillgodose detta, even-
tuellt genom att omprioritera viss utbyggnad.  

Tillgänglighet

Av naturliga skäl är tillgängligheten för ett mobiltelenät väsentligt lägre än för
ett fast telenät. Två leverantörer anger 95 % respektive 98 % som ”målsättning”
för den genomsnittliga tillgängligheten. Med tillgänglighet avses möjligheten
att etablera telefonsamtal med god kvalitet, men förutsättningarna i övrigt är
inte givna, så siffrorna behöver inte vara jämförbara. Och för en enskild myn-
dighet kan avvikelserna vara stora från dessa riksgenomsnitt, t. ex. på grund av
lokala geografiska avvikelser eller beroende på vilken typ av telefoner, yttre
bilantenner etc. som används.

Samtliga mobiltelenät övervakas dygnet runt av driftcentraler. Övervak-
ningen omfattar även basstationer.
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Kundstöd

Var och en av de tre mobiltelefonileverantörer har en kundtjänst för felan-
mälan och rådgivning avseende leverantörens abonnemang och tjänster, som
är öppen dygnet runt under årets alla dagar. Hit kan alla mobiltelefonianvän-
dare på myndigheten vända sig för att få hjälp. 

Dessutom får myndigheten tillgång till en särskild ”företagskundtjänst” för
frågor av mer övergripande intresse för myndigheten, t. ex. fakturahantering,
administration av abonnemang etc. På myndigheten skall en ansvarig person
utses för dessa kontakter, och ofta erbjuds en utpekad kontaktperson hos mobil-
telefonileverantören.

Fakturering

Enligt ramavtalen skall all fakturering av fasta avgifter ske i förskott, medan
övriga avgifter faktureras månadsvis i efterskott. Telia och Tele2 erbjuder dock
som alternativ kvartalsvis fakturering.

Normalt lämnas en faktura per myndighet (per leveransavtal), men med möj-
lighet till gruppvis särdebitering, t. ex. per kostnadsställe. 

En speciell form av särdebitering kan beställas för privatsamtal. Privatsam-
tal kan ringas med samma abonnemang som tjänstesamtalen, men föregås av
en ”märkning” (t. ex. ett prefix, en kontokod eller en särskild PIN-kod när man
kopplar på mobiltelefonen) som gör att mobiltelefonileverantören kan särbe-
handla dessa samtal. De faktureras till användarens privatadress.

Specificerad räkning (med uppgifter om samtalens destination, varaktighet
etc.) kan erhållas på begäran.

Förutom på papper kan fakturor och fakturaunderlag förmedlas i elektronisk
form.
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Avgifter

Avgiftsstruktur
Enligt ramavtalen består leverantörens avgifter av:

• engångsavgifter för installation (t ex nätanslutning) och andra beställda del-
tjänster (t ex startavgifter för fasta och mobila telefonabonnemang), 

• periodiska fasta avgifter för beställda deltjänster (t. ex. abonnemangs- och
underhållsavgifter för växelledningar), och

• löpande rörliga avgifter för telefontrafik (t. ex. start- och minutavgifter för
samtal) och vissa deltjänster.

Samtliga avgifter framräknas med hjälp av en rabatt eller omräkningsfaktor
relativt en av leverantören tillhandahållen referensprislista, som fortlöpande
justeras i takt med förändrade marknadspriser. Referensprislistan bifogas
ramavtalen med de avgiftsnivåer som gällde vid tidpunkten för tecknande av
ramavtal. För en och samma leverantör kan rabattsatserna (omräkningsfakto-
rerna) variera mellan olika deltjänster.

Fast telefoni – sammanställning av avgifter
Nedanstående sammanställning av nätanslutningsavgifter och trafikavgifter
ger en jämförande översikt för de största kostnadsposterna i fast telefoni. För
detaljinformation rörande avgifter och rabattsatser hänvisas till Bilaga 2 (Pri-
ser) i respektive leverantörs ramavtal.

Nätanslutningsavgifter:

Leverantör Telia Tele2 Tele1
6 7

Växelledningar
ISDN, PRI 
* 2 Mb/s (30 kanaler) 10.000 26.400 36.000 - - - Offereras
* per kanal --- --- --- 630

ISDN, BRI ( 2 kanaler) 1.975 2.400 --- ---

Digital vx.-ledning
(P7/P8)
* 2 Mb/s (30 kanaler) --- --- 36.000 --- ---
* per kanal 1.500 1.600 --- 630

Analog växelledning 1.200 1.500 1.200 2.520 ---

Företagsabonnemang 780 1.392 --- --- ---

Nummerserier
1.000-tal 60.000 74.000 0 25.000
100-tal 12.000 11.000 0 5.000
10-tal    2.000 2.640? 0 1.000
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Engångs
avgifter, kr

Årlig avgift,
kr/år

Engångs
avgifter, kr

Årlig avgift,
kr/år

Engångs
avgifter, kr

Årlig avgift,
kr/år

6 Telia lämnar 20,0 % rabatt på engångsavgifter vid nyteckning.
7 Tele2 lämnar 33,3 % rabatt på årliga avgifter vid tecknande av 2-årsavtal på växelledningar.



Trafikavgifter:

Fastnätsleverantör Telia Tele2 Tele1

Referensprislista

Startavgift (kr) 0,36 0,24 0,20 0,25

Nationell trafik (kr/min)
– Lokal 0,184 0,15 0,12  (0,14) 1) 0,25  (0,27) 1)

– Sverige 0,184 0,15 0,16  (0,14) 1) 0,29  (0,27) 1)

– Till mobilnät
* Telia GSM/NMT 2,36 2,61 1,20 1,25

2,36 2,28 2,93  (1,20) 2) 3,02  (1,25) 2)

* Tele2 Mobil 2,88 2,61 2,93  (2,07) 3) 3,02  (2,14) 3)

* Europolitan

Utlandstrafik, exempel (kr/min)
– Belgien 2,20 2,06 1,39 1,50
– Danmark, Norge 0,96 0,95 0,84 0,95
– Finland 0,96 0,95 0,89 1,00
– Frankrike 2,20 2,06 0,89 1,00
– Japan 6,80 6,08 2,89 3,00
– UK 1,30 1,13 0,84 0,95
– Tyskland 1,30 1,22 1,09 1,20
– USA 1,30 1,14 0,89 1,00

Rabatter
Volymrabatter (1-årsavtal) 4) Generellt: 4)

– Lokaltrafik 15 – 32 % 30 % 0 – 4 %
– Sverigetrafik 15 – 32 % 20 % 0 – 4 %
– Till mobilnät
* Telia GSM/NMT 15 – 50 % --- 0 – 4 %
* Tele2 Mobil 0 – 25 % 40 % 0 – 4 %
* Europolitan  0 – 25 %    --- 0 – 4 %
– Utlandstrafik  5 – 35 % 5) 40 % 0 – 4 % 

Rabatter vid längre avtalstid
– 2-årsavtal 2 % 6) --- 1 %
– 3-årsavtal 3 % 6) --- 2 %

1) Enhetstaxa (samma minutpris för lokal- och Sverigesamtal) kan väljas som
alternativ.

2) Från och med 2000-06-01.
3) Från och med 2000-06-01. Från och med 2000-12-01 gäller 1,20 kr/min

(direkt) respektive 1,25 kr/min (indirekt).
4) Lägre priser tillämpas utanför ordinarie kontorstid.
5) 15 % extra rabatt till 5 valfria länder.
6) Gäller ej för trafik till Telias mobila nät när kunden har rabatt enligt mobilt

ramavtal.
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Mobiltelefoni – sammanställning av avgifter
Nedanstående sammanställning av abonnemangsavgifter och trafikavgifter ger
en jämförande översikt för de största kostnadsposterna i mobiltelefoni. För
detaljinformation rörande avgifter och rabattsatser hänvisas till Bilaga 2 (Pri-
ser) i respektive leverantörs ramavtal. Se även avsnitt Mobiltelefoni, Nättjäns-
ter för avgifter på enskilda tjänster.

Abonnemangsavgifter:

Leverantör Referensprislista Volymrabatter Nettoavgift

Abonnemangsform

Telia
Mobitel 200 1.560 100 % 15,4-30,8 0 1.320 –1.080
DOF 600 3.360 100 % 10,7-28,6 0 3.000 –2.400
NMT 450 0 1.200 --- --- 0 1.200
Användargrupp 0 120 --- --- 0 120

Tele2 Mobil
T2 295 1.140 --- --- 295 1.140
T2 Max 295 1.380 --- --- 295 1.380
VPN Privat nr. plan 0 120 --- --- 0 120

Europolitan
Eurobusiness Volym 350 1.140 100 % --- 0 1.140
Mobil Centrex, Nivå 1 70 480 28,6 % 37,5 % 50 300
Mobil Centrex, Nivå 2 70 720 28,6 % 41,7 % 50 420

Telia lämnar ytterligare rabatter på årsavgifter för Mobitel och NMT 450 vid
tecknande av 2-årsavtal (ca 3 %) eller 3-årsavtal (5 – 6 %).
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avgifter, kr

Årlig avgift,
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Årlig avgift,
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Engångs
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Årlig avgift,
kr/år



Trafikavgifter:

Mobiltelefonileverantör Telia Mobile Tele2 Mobil Europolitan

Referensprislista
(november 1999) 

Startavgift (kr) 0,32 0,32 - - - - - - - - -

Nationell trafik (kr/min)

– Till fast nr i Sverige 2,40 2,00 1,68 1,17 2,90
– Till mobilnät
* Telia GSM/NMT 2,40 2,00 2,90 2,90 2,90
* Tele2 Mobil 2,90 2,90 1,68 1,17 2,90
* Europolitan 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
– Inom egen användargrupp 2,40 2,40 1,50 1,00 2,90

Utlandstrafik, exempel
(kr/min)

– Danmark, Finland, Norge 3,45 3,45 2,50 3,40
– Belgien 4,40 4,40 4,00 2,65
– Frankrike, UK, Tyskland 4,40 4,40 4,00 4,40
– USA 7,20 7,20 6,00 3,45
– Japan 13,60 13,60 12,00 12,90

Rabatter

Volymrabatter, 
1-årsavtal (%) 8 9 1) 1) 2) 1)

– Till fast nr i Sverige 2) 10,0 – 20,0 --- --- 29,3 – 39,7
– Till mobilnät 16,7 – 25,0
* Telia GSM/NMT 10,0 – 20,0 --- --- 19,0
* Tele2 Mobil 16,7 – 25,0 0,0 – 6,9 --- --- 19,0
* Europolitan 0,0 – 6,9 0,0 –  6,9 --- --- 29,3 – 39,7?)
– Inom egen användargrupp 0,0 – 6,9 37,5 – 45,8 --- --- 52,0 – 59,0
– Utlandstrafik 37,5 – 45,8 --- --- 0,0 – 50,0

10 3

Rabatter vid längre
avtalstid (%)

– 2-årsavtal --- --- --- --- ---
– 3-årsavtal --- --- --- --- ---
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8 Lägre priser tillämpas utanför ordinarie kontorstid.
9 Angivna procentuella volymrabatter avser minutavgifter. För startavgift tillämpas 0 – 4 öre volymbero-

ende rabatt. Se rabattmatris i ramavtalets prisbilaga.
10 Telias fasta pris, dock lägst 2,90.

Mobitel
(GSM)

DOF T2 T2 Max EuroBusiness
Volym



Att tänka på vid prisjämförelser

Det är ofta ett omfattande arbete att ekonomiskt utvärdera olika telefonileve-
rantörers erbjudanden. En första förutsättning är naturligtvis att organisationen
har en klar bild av behovet av nätanslutningar och trafikflöden för den fasta och
mobila telefontrafiken. Därefter skall de olika leverantörernas tariffer tilläm-
pas på det förväntade trafikmönstret, så att den totala årliga kostnaden för tele-
fontrafik och nätanslutning beräknas på ett rättvisande sätt. 

Några frågor som bör ägnas särskild uppmärksamhet:

• Vad avses med lokaltrafik? Telia avser med lokaltrafik samtal till alla rikt-
nummerområden (RNO), medan Tele2 och Tele1 har ett utökat lokaltrafik-
begrepp som omfattar samtliga RNO med samma första två siffror som det
egna RNOt.

• Lägre rabatter vid indirekt anslutning? Tele1 lämnar lägre rabatter vid indi-
rekt anslutning. Speciellt har detta betydelse för en myndighet med många
företagsabonnemang och småväxlar där indirekt anslutning (via Telia) i
praktiken är det enda alternativet.

• Särskild rabatt på myndighetsintern trafik? För såväl fast som mobil tele-
fontrafik erbjuds olika former av extra trafikrabatter för ”intern” telefontra-
fik mellan myndighetens fasta anknytningar och/eller mobiltelefoner.
Sådana trafikrabatter brukar ofta betecknas som VPN-tjänster.

• När tillämpas startavgift? Samtliga tre fastnätsleverantörer tillämpar startav-
gift för alla trafikslag (dock ej till Tele2s nummerupplysning). För mobilte-
lefoni tillämpar bara Telia startavgift.

• Hur mäts samtalstiden? Samtliga fastnäts- och mobilteleleverantörer debi-
terar antalet påbörjade sekundintervall. För mobilsamtal debiterar dock
Tele2Mobil antalet påbörjade 10 s – intervall.

• När tillämpas kväll/natt/helgtaxa? Samtliga leverantörer (för såväl fast som
mobil trafik) tillämpar lägre samtalstariffer utanför ordinarie kontorstid,
utom Tele2 som tillämpar samma ”Dygnet runt”-taxa för såväl fast telefoni
som mobiltelefoni (dock tillämpas lägre tariffer för frisamtal och nummer-
upplysning i det fasta nätet).  Med ordinarie kontorstid avses 08.00–18.00
(för Europolitan dock 07.00–19.00). 
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Val av leverantör

Förutsättningar och krav

Ramavtalen innebär en stor förenkling av myndighetens upphandling, men det
finns ändå en rad frågor som myndigheten måste ta ställning till vid val av
tjänster och val av leverantör. Inför ett avrop bör därför myndigheten formu-
lera sina speciella förutsättningar och krav – gärna skriftligt – för att ha som
underlag i det fortsatta arbetet. 

Beskriv de tekniska och ekonomiska förutsättningarna, t. ex: 

• nätanslutningar (antal och typ av ledningar)

• trafikmönster för fast telefoni 

• nuvarande kostnader för fast telefoni

• antal mobiltelefoner (antal abonnemang per nätleverantör)

• trafikmönster för mobiltelefoni

• nuvarande kostnader för mobiltelefoni.
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Ofta kan det vara svårt att få grepp om trafikmönstret (antal samtal och sam-
talsminuter för olika trafikslag). Trafikmätningar kan beställas hos den befint-
liga nätleverantören, men många myndigheter har också egna stödsystem
knutna till myndighetsväxeln för att kunna göra sådana trafikmätningar. Det är
också möjligt att härleda trafikmönstret med utgångspunkt från fakturerade tra-
fikkostnader och gällande trafiktariffer. Gör en trafikprognos för kommande år,
och tänk på att vissa trafikslag (bl. a. trafiken till mobiltelefoner) kan förväntas
öka mycket starkt.

Formulera myndighetens krav på leverantören och dennes tjänster, t. ex:

• tillgänglighet för den fasta nätanslutningen

• speciella tjänster i det fasta nätet (Nummerupplysning, konferens, etc.)

• kundtjänst

• särskilda krav på fakturering

• geografisk täckning för mobiltelefoni

• abonnemangsform (VPN-lösning, Mobila kontoret etc.)

• speciella tjänster för mobiltelefoni (fax, data, konferens etc.)

• särskilda krav på fakturering.

… och förstås ett konkurrenskraftigt pris!
Genom att på detta sätt systematiskt inventera myndighetens krav får man

en utmärkt frågelista och ”utvärderingsmall” för de fortsatta leverantörskon-
takterna.

Fråga flera leverantörer

Det är väl använd tid att ta kontakt med flera – gärna samtliga – leverantörer,
och be dem redogöra för sina respektive erbjudanden enligt ramavtalen och hur
man kommer att tillämpa dessa för att uppfylla myndighetens speciella krav.
Leverantörernas tjänster utvecklas hela tiden, vilket också kommer de myn-
digheter tillgodo som avropar från ramavtalen. 

Det skall observeras att priserna i ramavtalen är högstpriser. Beroende på
myndighetens storlek, lokalisering eller speciella telefoniprofil kan bättre pri-
ser överenskommas.

Att tänka på vid val av leverantör för fast telefoni
Några viktiga kriterier vid val av fastnätsleverantör:

• Priset har naturligtvis stor betydelse. Använd trafikuppskattningarna enligt
ovan och beräkna den totala årliga kostnaden för telefontrafik och nätan-
slutning med de olika leverantörernas tariffer. Observera att priset för nätan-

32



slutning (växelledningar och direktvalsnummer) varierar starkt mellan leve-
rantörerna. Det är också viktigt att priset är konkurrenskraftigt inte bara när
leveransavtalet undertecknas, utan att det kan följa med när marknadspriset
sjunker under avtalstiden. Delvis tillgodoses detta i ramavtalen genom att
samtliga priser anges som rabatter i förhållande till en referensprislista. Ett
sätt att ytterligare garantera prisföljsamhet är att teckna leveransavtal med
relativt kort löptid, säg 1–2 år, eventuellt med möjlighet till viss förlängning. 

• Nätanslutningens tillgänglighet är en viktig del av telefonisystemets drift-
säkerhet, och för en stor myndighetsväxel kan det vara av avgörande bety-
delse. Flera faktorer påverkar tillgängligheten: nätanslutningens tekniska
utformning, redundans i access- och stomnät samt leverantörens driftöver-
vakningssystem och underhållsorganisation i övrigt. Hör gärna med refe-
renskunder hur de olika leverantörerna uppfyller sina åtaganden om till-
gänglighet och kvalitet i erbjudna tjänster.

• Vad innebär byte av fastnätsleverantör? Med en fungerande nummerporta-
bilitet innebär ett byte av fastnätsleverantör inte längre samma allvarliga
nackdelar som tidigare. Myndigheten slipper informera om nummerbyte,
ordna hänvisning av det gamla numret, trycka nya visitkort och brevpapper,
etc. Men vissa nättjänster (t. ex. nummerupplysning) kan komma att fungera
annorlunda, och myndighetens interna rutiner för teleadministration måste
ses över för att hantera en ny leverantör. Vid byte av fastnätsleverantör får
man också räkna med en viss leveranstid under vilken man inte kan tillgodo-
göra sig de gynnsammare tarifferna.

Att tänka på vid val av leverantör för mobiltelefoni
Några viktiga kriterier vid val av mobiltelefonileverantör:

• Priset får allt större betydelse eftersom användningen av mobiltelefoner
ökar starkt i snart sagt varje verksamhet. Använd trafikuppskattningarna
enligt ovan och beräkna den totala årliga kostnaden för telefontrafik och
abonnemang (grundabonnemang och önskade nättjänster) med de olika
leverantörernas tariffer. Prisföljsamhet under avtalstiden är ännu viktigare
än för fast telefoni, eftersom mobiltelefonitaxorna är satta under hårt tryck
med starka krav på en ökande konkurrens. Teckna leveransavtal med kort
löptid, 1 eller högst 2 år, eventuellt med möjlighet till viss förlängning.

• Geografisk täckning är ett tungt kriterium vid val av mobiltelefonileveran-
tör. Framför allt skiljer sig leverantörerna starkt vad gäller täckning i gles-
bygd, men också i tätorter finns stora skillnader vad gäller samtalskapacitet.
Isynnerhet för en geografiskt spridd myndighet kan det sammantaget vara
optimalt att välja fler än en mobiltelefonileverantör, trots att det medför lägre
volymrabatter.
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• Vad innebär byte av mobiltelefonileverantör? Byte av mobiltelefonileveran-
tör sker normalt successivt under loppet av ett à två år efter hand som befint-
liga bundna abonnemang löper ut. Myndighetens teleansvarige bör alltså
upprätta en införandeplan för att administrera denna övergång. För den
enskilde användaren märks leverantörsbytet på flera sätt. Dels medför det
med nödvändighet ett nummerbyte, eftersom nummerportabilitet ännu inte
gäller för mobiltelefoni. Men det innebär också att många nättjänster (t. ex.
röstbrevlåda) fungerar annorlunda. Och troligen kommer användaren att
uppleva en förändrad geografisk täckning och framkomlighet (kanske både
till det bättre och det sämre). 

Leveransavtal

Statliga myndigheter och verk beställer (avropar) de i ramavtalen specificerade
telefonitjänsterna utan särskilt upphandlingsförfarande. Avtalen kan även
utnyttjas av kommuner, landsting och försäkringskassor (framgår av ramavta-
lens Bilaga 7) som har anmält sitt deltagande i ramavtalsupphandlingen.

Beställningen sker genom att myndigheten (beställaren) och leverantören
ingår ett Leveransavtal med åberopande av det ramavtal som är aktuellt. Ett
sådant Leveransavtal bör följa den mall som medföljer ramavtalet (Bilaga 6).
Det kan vara lämpligt att teckna separata Leveransavtal för fast telefoni respek-
tive mobiltelefoni även om beställningarna görs samtidigt och av samma leve-
rantör.

Till Leveransavtalet bör fogas följande bilagor, som bl.a. anger pris och
omfattning av beställda tjänster samt leverans- och betalningsvillkor:

• allmänna villkor – telefonitjänster (ramavtalens Bilaga 1)

• specifikation av beställda tjänster

• specifikation av underhåll

• priser och betalningsvillkor

• tids- och projektplanering.

Det kan dessutom finnas anledning att i Leveransavtalet avtala om särskilda
villkor och förbehåll, t. ex. vad gäller särskilda underhållsåtaganden, former för
leveransgodkännande eller speciella faktureringsrutiner.

Specifikation av beställda tjänster
De tjänster som ingår i leveransen skall specificeras på samma nivå som prislis-
torna i ramavtalen, så att prissättning och tillämpade rabatter kan kontrolleras.

Det förekommer att leverantörer av fast nätanslutning ställer krav på att
också få vara myndighetens förvalsoperatör under avtalstiden, dvs. att myndig-
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heten frånsäger sig rätten att utnyttja annan trafikleverantör via indirekt anslut-
ning. Ett annat krav med liknande innebörd är att myndigheten inte skall låta
ansluta annan nätoperatör till sitt telefonisystem under avtalstiden. Sådana
avtalsvillkor har ingen grund i ramavtalen och bör undvikas eftersom de har en
konkurrensbegränsande verkan. 

Vid byte av fastnätleverantör och direkt anslutning till den nya leverantörens
telefonnät skall det framgå att nätleverantören svarar för allt installations- och
utprovningsarbete. Sådant arbete kan i vissa fall komma att omfatta uppbygg-
nad av ny korskopplingsutrustning för att särskilja den befintliga nätleverantö-
rens anslutningar från den nya leverantörens. Installation, provning och drift-
sättning kan delvis komma att utföras utanför kontorstid. 

Begär att nätleverantören föreslår lämplig metod att leveranskontrollera
nätanslutningen, såvida inte myndigheten redan har rutiner för detta. I avtalet
bör föreskrivas en leveranskontrollperiod på t. ex. 2 veckor efter driftsättning
under vilken nätanslutningen skall fungera utan driftavbrott för att leveransen
skall godkännas. Vid eventuellt driftavbrott startar kontrollperioden om.

Vid Leveransavtal för mobiltelefoni tecknas normalt också individuella
avtal för varje enskilt abonnemang. Av avtalet skall framgå om befintliga abon-
nemang hos den leverantör med vilken leveransavtal tecknas omedelbart över-
förs till Leveransavtalets villkor, eller om individuell uppsägningstid tillämpas.
Enskilda abonnemang kan ju ha bundits på flera (vanligen ett eller två) år.
Abonnemang hos annan leverantör får föras över successivt allt eftersom bind-
ningstiden löper ut.

Glöm inte att specificera vilka nättjänster som ingår utan extra kostnad i
abonnemangsavgiften. Detta framgår visserligen av ramavtalen, men i det
enskilda fallet kan kanske myndigheten avtala om ytterligare kostnadsfria
nättjänster eller reducerat pris för övriga tjänster.

Specifikation av underhåll
Vid fast anslutning av nätleverantören skall överenskommen underhållshets-
nivå specificeras. Till detta bör också knytas en vitesklausul för det fall att leve-
rantören inte uppfyller sitt underhållsåtagande. Om nätleverantören kommer
att vidta särskilda åtgärder för att förbättra tillgängligheten (t. ex. redundant
access) skall detta noggrant beskrivas.

Vidare bör specificeras omfattningen av den service som myndigheten
erbjuds via leverantörens kundtjänst.

Tids- och projektplanering
Vid leverantörsbyte – vare sig det gäller fastnätsleverantör eller mobiltelefoni-
leverantör – krävs ett antal aktiviteter med samverkan mellan flera parter. I
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Leveransavtalet bör då ingå en tidsplan som gemensamt utarbetas av leveran-
tören och beställaren.

Projektmöten bör inplaneras och ansvariga kontaktpersoner anges från både
leverantör och beställare. Det är normalt att beställare och leverantör svarar var
och en för sina egna kostnader i samband med projektmöten och leveranskon-
troller.

Att tänka på under avtalstiden

Följ upp att faktureringen är korrekt!
Fakturering är administrativt mycket betungande för nätleverantörerna. Med
ett ökande antal tillämpade tariffer (t. ex tids- och volymberoende) samt allt fler
individuella avtalsvillkor i övrigt ökar risken för felaktig fakturering.

Det kan därför vara väl använd tid att kontrollera varje faktura, så att avta-
lade tariffer faktiskt har tillämpats och så att volymerna för de olika trafiksla-
gen verkar rimliga. Den säkraste kontrollen får man naturligtvis genom egna
mätningar i myndighetsväxeln, men man kan också göra stickprov genom att
beställa enstaka trafikmätningar av nätleverantören.

Och kontrollera att myndigheten omedelbart får del av motsvarande pris-
sänkning, när leverantören sänker priserna i sin referensprislista!

Följ upp trafikmönstret! 
Kunskap om det egna trafikmönstret är av strategisk betydelse. Några exempel
på frågor som kräver detaljerad kännedom om myndighetens trafikflöden:

• Kanske har den totala trafikvolymen ökat så att myndigheten är berättigad
till en högre rabattsats? 

• Är den myndighetsinterna trafiken av en sådan omfattning att det skulle löna
sig att teckna tilläggsabonnemang på nätleverantörens VPN-tjänst?

• Kan den ökande mobiltelefonianvändningen motivera direktanslutning till
mobilteleoperatörens nät? 

Bevaka prisutvecklingen!
Marknadspriserna för fast och mobil telefontrafik förändras snabbt och i all-
mänhet nedåt. Ramavtalets rabattmodell, som är knuten till den valda nätleve-
rantörens referensprislista, ger då en automatiskt prisföljsamhet. Men det kan
hända att andra nätleverantörer erbjuder en ännu gynnsammare prisutveckling
för sådana trafikslag som är av särskilt stor betydelse för myndigheten. 

Myndigheten kan då överväga att utnyttja ytterligare en leverantör för sin
telefontrafik – ett löpande Leveransavtal innebär normalt inte någon exklusiv
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rätt att vara myndighetens ”ensamleverantör” av nättjänster eller trafik. Situa-
tionen bör naturligtvis också tas upp till diskussion med den befintliga nätle-
verantören. Denne möter sannolikt liknande krav från andra myndigheter, och kan
kanske tänkas justera ramavtalets referensprislista för att möta konkurrensen.
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