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Vad är en effektiv upphandling?  

En effektiv upphandling är en upphandling där det 

som slutligen köps ger de avsedda effekterna i 

verksamheten, för medborgarna och företag, till 

lägsta möjliga resursförbrukning.  

 

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.  



Vad är en effektiv upphandling?  

 

Effekten uppstår vid användningen.  

 



Vad är användbarhet?  



Vad är användbarhet?  

användbarhet ISO 26800:2011 

den utsträckning i vilken en specificerad 

användare  kan använda ett system, en 

produkt eller en tjänst för att uppnå 

specificerade mål, med ända-

målsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse, i ett specificerat 

användningssammanhang  



Vad är tillgänglighet?  

tillgänglighet  ISO 26800:2011 

utsträckning i vilken produkter, system, 

tjänster, miljöer och inrättningar kan 

användas av personer från en grupp med 

bredast möjliga spektrum av egenskaper 

och förmågor så att dessa personer kan 

uppnå specifika mål i specifika 

användningssammanhang  

   

 



Varför beställa användbart?  



När måste användbarheten beaktas?  

Användbarhet och tillgänglighet ska beaktas i 

hela beställningsprocessen, från ax till limpa. 
 

Före     Under     Efter 

 

Idéstadiet 

   Förstudie 

      Förfrågan 

        Utvärdering 

          Kontrakt 

             Uppföljning 
  



Vem har kunskapen för att kunna ta ansvar? 

Före: 

• ISO 9241-210  Användarcentrerad design för 

interaktiva system 

• ISO 9241-220 Processer för att åstadkomma, 

genomföra och värdera användarcentrerad 

design inom organisationer   
 



Under:  

• SQuaRE-familjen: mätning av kvalitet, 

beskrivning av kvalitetskrav, utvärdering av 

kvalitet, dokumentering av utvärdering av 

kvalitet  

• ISO/IEC 25066 dokumentering av utvärdering 

av användningskvalitet  

• EN 301549 Tillgänglighetskrav för IKT 

Efter: 

• ISO/IEC 20000 Ledningssystem för tjänster   
 

Vem har kunskapen för att kunna ta ansvar? 



Vem har kunskapen för att kunna ta ansvar? 
         



Vem har kunskapen för att kunna ta ansvar? 
         



Vem har kunskapen för att kunna ta ansvar? 
         



Hur får vi in användbarhet i processen? 

Förstå användarnas behov 

och låt dom testa!   
 



#1 Synliggör användarbehoven tidigt 

     Försäkringskassan – kulturskifte via kundinsikt 



#1 Synliggör användarbehoven tidigt 

     Försäkringskassan – kulturskifte via kundinsikt 



Nya LOU 9 kap Tekniska specifikationer 2 §  

När det som upphandlas ska användas av 

fysiska personer, ska de tekniska specifi-

kationerna bestämmas med hänsyn till 

1. kriterier avseende tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning,eller 

2.utformning med tanke på samtliga 

användares behov. 

 

EN 301549  

Kriterier finns i EN 301549 Tillgänglighetskrav 

lämpliga vid offentlig upphandling av IKT-

produkter och -tjänster i Europa 

#2 Tillgänglighet – rättighet & marknad   



#3 Användbarhet har långtidsverkan 

     ESV – utvärdering med riktiga användare 



#3 Användbarhet har långtidsverkan 

     ESV – utvärdering med riktiga användare 



Scenarier 

Utför scenarier 

Observerar lösning 
av uppgiften Observationer av 

Ändamålsenlighet och 
måluppfyllelse 

SUS 
(mått: 0–100) 

Svarar på SUS 
(kvantifierar användarens 

upplevelse – 

tillfredsställelsen) 

E-handelstjänsten 

Roller 

Beställare Katalogansvarig Budgetansvarig Beställnings- 
samordnare 

Observatör 1 & 2 

Bedömningskriterier 
5 – Väl godkänd 

3 – Godkänd 

1 – Acceptabel 

0 – Ej tillfredsställande 

Expertutvärdering 
Dokumenterar uppfyllelse 

enligt 9241-10 
Per dialogprincip 

(mått: 5/3/1/0) 

Per roll och scenarie 
• Ändmålsenlighet  

• Måluppfyllelse 

 (mått: 5/3/1/0) 

Ett ihopvägt mått på 
e-tjänstens användbarhet 

(B = 0–100) 

Per roll och scenarie 
• Uppmätt och observerad 

effektivitet 

 (mått: 5/3/1/0) 

Mäter och observerar 
Effektivitet 

Utvärderar dialogen 

Användare 1 & 2 

Användbarhetsmåtten 
• Ändamålsenlighet 

‒ Måluppfyllelse 

• Effektivitet 

• Tillfredsställelse 
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#4 Användbarhet förnyar strategiarbetet   



#4 Användbarhet förnyar strategiarbetet   

”... with each dollar a firm spends in enterprise 
resource planning software (ERP), like SAP's 
R/3 system, it typically spends $3-4 on 
consultants who implement the new system. 
Even bigger costs are incurred in employee 
retraining and management time spent 
redesigning business processes.” 

(Brynjolfsson and Hitt, 1998) 



#5 Behovet av stöd för beställning 

• Tillgodose behovet av stöd för beställning av 

användbar och tillgänglig IT.  

• Upphandlingsstödet bör få användbarhet 

och tillgänglighet som ett nytt fokusområde. 



Vad är en effektiv upphandling?  

En effektiv upphandling är en upphandling där det 

som slutligen köps ger de avsedda effekterna i 

verksamheten, för medborgarna och företag, till 

lägsta möjliga resursförbrukning.  

 

Effekten uppstår vid användningen.  


