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1.2 Sammanfattning 
I samband med införandet av elektronisk-auktion av offentlig upphandling i Sverige 2010 
började e-auktionssystem att utvecklas för att möta nya möjligheter.  Studien ger en 
överblick av vilka kritiska faktorer som kännetecknar ett framgångsrikt elektroniskt 
auktionssystem av offentlig upphandling med fokus på systemupplägg för anbudsläggare och 
upplevelse av användarvänlighet. Studien omfattar en bakgrundsstudie, litteraturstudie, analys 
av tidigare system och expertintervjuer vars samlade data har legat till grund för utvecklandet 
av faktorer som sedan testades i en explorativ studie. Studien visar att tydlighet och styrbarhet 
är de viktigaste faktorerna som har en tydlig hierarkisk relation till ett framgångsrikt e-
auktionssystem. Studien påvisar även en relation mellan ett framgångsrikt e-auktionssystem och 
dess ingivna teknologi-tillit. 

1.3 Abstract 
In conjunction with the introduction of electronic auctioning of public procurement in Sweden 
2010, a demand for development of e-auction systems has emerged in order to manage this new 
possibility. This study provides an overview of the critical factors that characterize a successful 
electronic auction system of public procurement with focus on system structure for bidders and 
the experienced user-friendliness of the system. The study includes a background study, a 
literature study, and an analysis of previous systems as well as interviews conducted with 
experts in the field. The data from the interviews formed the basis in developing the factors, 
which were later tested in an exploratory study. The study shows that clarity and controllability 
are the most important factors and that these factors have a clear hierarchical relationship to a 
successful e-auction system. The study also shows a relationship between a successful e-auction 
system and its technology-trust. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Från och med år 2004 har både den frivilliga delen av EU:s klassiska direktiv och 
försörjningsdirektivet tillåtit medlemsstaterna använda elektroniska auktioner (e-auktioner) vid 
offentlig upphandling. År 2010 blev denna handling införlivad i svensk lag (Kammarkollegiet, 
2010). 
 
Sedan inlägget i svensk lag 2010 har det utförts relativt få e-auktioner av offentliga upphandlingar 
(Lindström, 2011), dock har de e-auktioner som utförts resulterat i en sänkning av det lägsta 
anbudet som lagts i föregående anbudsgivning. Ett exempel på detta är en upphandling i Uppsala 
där handläggaren fick ingångsbudet sänkt med 40 % (Ulfvarson, 2011). Enligt Per Eriksson på 
tidningen Upphandling24 blev Västerås första e-auktion också en succé då de sänkte 
ingångsbudet från 122 miljoner kronor till cirka 70 miljoner kronor (Eriksson, 2012). Växjö 
kommun utförde en e-auktion där ingångsbudet var 168 miljoner kronor och slutbudet blev 96 
miljoner kronor (Salgado, 2013). 
 
Den allmänna diskursen i ämnet fokuserar på antalet utförda e-auktioner och leverantörernas 
inställning. Jan Andersson chefs upphandlare på Göteborgs stad har god erfarenhet av att använda 
elektronisk auktion vid offentlig upphandling och bekräftar att de flesta leverantörerna är positivt 
inställda (Ulfvarson, 2011; Lindström, 2011). Peter Fredholm, intervjuad i Karin Lindströms 
artikel (Lindström, 2011), delar åsikt med Jan Andersson men tillägger att de stora leverantörerna 
inte är lika positiva. ”– Det kanske gäller de stora, som har mycket att förlora – men för de mindre 
är det en fantastisk möjlighet.”. I frågan om det låga antalet utförda e-auktioner säger Fredholm ”- 
Det är hopplöst trögt” (Lindström, 2011). Fredholm anser att detta fenomen är extra märkligt då 
Sverige generellt sett ligger i framkant när det gäller i e-affärer. 
 
Denna studie är ett resultat av samarbete med Visma Commerce (Visma).  I och med att Visma 
skulle utveckla ett e-auktionssystem för offentlig upphandling fick jag delta i projektet som user 
experience designer (UX). 

2.2 Problematik 
I Sverige har det varit tillåtet att utföra elektroniska auktioner av offentlig upphandling i lite mer 
än 2 års tid men det har inte nyttjats i någon större grad. Till skillnad från Sverige har Danmark, 
sedan EU-direktivet trädde i kraft, tillåtit möjligheten att utföra e-auktioner av offentlig 
upphandling. Trots detta har få e-auktioner av offentlig upphandling genomförts 

(Kammarkollegiet, 2010). I en utredning från år 2008 förklarades den låga användningen av e-
auktioner av offentlig upphandling i Danmark av bristande teknisk insikt och avsaknad av 
verktyg. Mot bakgrund av att e-auktioner av offentlig upphandling är relativt nytt här i Sverige 
kan frågan ställas om det finns system som är anpassat för ändamålet? Då offentliga 
upphandlingar kan involvera stora summor pengar anser jag att systemet både i uppbyggnad 
och utseende skall reflektera vikten av att stora summor står på spel.  
 
Enligt Kammarkollegiet har Skottland utfört 28 e-auktioner sedan år 2004, över hälften för IT-
utrustning. Om denna siffra bedöms vara stor eller liten har ännu inte kunnat fastställas på grund 
av brist på insamlade data över utförda e-auktioner av offentlig upphandling. Någon siffra på hur 
många e-auktioner som utförts i olika länder har inte fastställts. I ett elektroniskt brev 
informerade Danmarks Konkurrence–og forbrugerstyrelsen att det inte finns några siffor på 
antalet utförda e-auktioner av offentlig upphandling i Danmark och de trodde inte heller att 
någon annan kunde erhålla denna information. Liknande svar erhölls från Sveriges 
kammarkollegium och Englands Government Procurement Service.  Mot bakgrund av bristande 
data vad gäller antal utförda e-auktioner blev studiens expertintervju central i förståelsen för 
kontexten. 
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Om vi antar att Sverige likväl som Danmark saknar kunskap och verktyg så borde det finnas 
intresse för att utveckla nya system som kan bidra till en ökad användning av e-auktioner för 
offentlig upphandling. Denna studie fokuserar på systemutveckling av e-auktion inom offentlig 
upphandling utifrån människa data-interaktionssynsätt.  Syftet med studien är att undersöka 
vilka designfaktorer som är viktigast för ett framgångsrikt e-auktionssystem av offentlig 
upphandling. 

2.3 Syfte/ Mål 
Syftet med studien är att få kunskap om vilka kritiska designfaktorer som kännetecknar ett 
framgångsrikt elektroniskt auktionssystem av offentlig upphandling med fokus på 
systemupplägg för anbudsläggare och upplevelse av användarvänlighet. 

2.4 Hypotes: 
Kritiska designfaktorer antas dels vara upplevd säkerhet vid t ex. inloggning och budläggning. 
Tydlighet är en annan faktor som också antas vara en viktig faktor; det ska vara enkelt och synligt 
vilket bud som är det senaste, vilket bud som användaren själv har lagt, var användaren kan lägga 
ett nytt bud och i vilken position användaren befinner sig i budläggningen. 

2.5 Förtydligande 

2.5.1 Definition av ”framgångsrikt” 
Framgångsrikt i denna studie avses att anbudsläggaren ska finna auktionssystemet användbart 
i betydelsen avsaknad av systemhinder eller upplevelse av att systemet är osäkert. 
Anbudsläggaren skall vilja använda systemet igen och kunna rekommendera det till andra. 

2.5.2 Definition av ”säkerhet” 
”Säkerhet” i denna studie handlar om den upplevda säkerheten inte den tekniska säkerheten. 
Användaren av ett system kan inte se hur den tekniska säkerheten bakom systemet ser ut utan 
bygger sin uppfattning på systemsäkerheten utifrån den reklam och publicerade information som 
finns tillgänglig av systemet. (Suh & Han, 2003).  

2.5.3 Beskrivning av offentlig upphandling 
En offentlig upphandling är ett inköp som utförs av en myndighet. Eftersom det inköpet utförs 
av en myndighet införs vissa regler som inte den privata sektorn har. Det som skiljer en offentlig 
upphandling med inköp i den privata sektorn beskrivs av Kammarkollegiets Upphandlingsstöd 
som:  

”De upphandlande myndigheterna finansierar sina inköp med allmänhetens pengar. 
Därför måste de följa striktare regler än privata aktörer när de ska upphandla. 
Upphandlande myndigheter kan t.ex. inte vända sig till en tidigare leverantör eller 
någon de hört gott om när något ska köpas in. En offentlig upphandling innebär att 
alla företag som uppfyller grundläggande krav har en möjlighet att få sälja sina varor 
och tjänster till upphandlande myndigheten. Myndigheten måste alltid förhålla sig 
objektiv och neutral till de företag som vill bli leverantörer, och hela 
upphandlingsprocessen måste präglas av öppenhet och proportionalitet.” 
(Upphandlingsstöd, 2014) 

2.5.4 Beskrivning av kammarkollegiet  
I och med att offentlig upphandling och elektronisk auktion av offentligtupphandling har 
granskats av kammarkollegiet refereras denna myndighet frekvent i studien. Kammarkollegiet 
beskriver sig själv som ”Sveriges äldsta myndighet men också med målet att bli en av Sveriges 
modernaste. Vi tror på lång erfarenhet förenat med ett modernt förhållningssätt för bästa möjliga 
service till andra myndigheter och medborgare.” (Kammarkollegiet, 2014). Kammarkollegiet 
arbetar för att ”tillför kompetens inom juridik, ekonomi, upphandling, försäkring, 
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kapitalförvaltning och administration för bästa möjliga statsförvaltning och nytta för 
skattebetalarna” (Kammarkollegiet, 2014). 

3 Metod 

3.1 Forskningsmetodik 
Studiens metod hämtades från människa-datorinteraktions(MDI) fältet, med fokus på 
designorientering och användarcentrering. Eftersom e-auktion av offentlig upphandling är ett 
nytt område valde jag även att ha ett pragmatiskt betraktelsesätt. Det pragmatiska synsättet gav 
mig möjlighet att testa mina hypoteser och utforska e-auktionsanvändarens miljö och situation 
(Fällman, 2003). 
 
I den senare delen av studien användes metoden ”secondary design” som tar sin utgångspunkt i 
det pragmatiska synsättet. Metoden användes vid observationerna av användarna av e-auktion 
av offentlig upphandling, utifrån sin egen miljö, för att tyda hur användarnas beteenden, intresse 
och problem med systemet såg ut och/eller kommer att se ut.   
 
Kwon el. al argumenterar att det är kritiskt att använda sig av människa-data interaktion när en 
web-baserad auktionssida ska utvecklas. ”It is well known that designs should be user-centred.” 
(Kwon, Kom, & Lee, 2002). 
 

Användarcentrerat:”This means that matching users with system congurations is the 
key to optimizing their performance” (Allen, 2000). 

 
Under arbetsprocessens gång fanns det risk för att bli influerad av arbetsgivaren och deras 
förväntningar vilket delvis blev ett hinder i min ansats att vara objektiv.  

3.2 Val av metod 

 

3.2.1 Bakgrundsstudie 
Bakgrundsstudiens syfte var att skapa en kontext till ämnet e-auktion, offentlig upphandling och 
de lagar samt policys kring e-auktion av offentlig upphandling som direkt påverkar designen och 
funktionaliteten av systemet. 

3.2.2 Litteraturstudie 
Genomgång av tidigare forskning om designfaktorer till liknande e-auktion system bidrog till 
skapandet av hypoteser om vilka design faktorer som kan väntas ha avsedd effekt dvs. 
framgångsrikt system. 

Explorativ studieFaktorer

Bakgrundsstudie

Litterturstudie

Tidigare system

Expertintervjuer
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3.2.3 Studie över tidigare system 
Uppföljningen och utvärderingen från Danmark nämner avsaknaden av verktyg. En 
övergripande genomgång och analys av tidigare system utfördes med syftet att undersöka om 
Sverige lider av liknande problem som Danmark. Syftet var även att undersöka de designfaktorer 
som redan är implementerade i tidigare system. 

3.2.4 Expertintervjuer 
Syftet med expertintervjuerna var att skapa en omvärldsbild av offentlig upphandling och e-
auktion av offentlig upphandling. Syftet var även att få kunskap och en bild av användarna och/ 
eller presumtiva användare i Sverige (Rubin & Chisnell, 2008). Expertintervjun var 
semistrukturerad. 

3.2.5 Explorativ studie 
Litteraturstudien över tidigare system och expertintervjuer låg till grund för framtagandet av 
kritiska designfaktorer för e-auktion av offentlig upphandling utifrån ett användarcentrerat 
designperspektiv. Parallellt med denna process arbetades det fram, tillsammans med en 
programmerare, det tekniska systemet där designfaktorerna skulle testas.  
 
Mot bakgrund av att e-auktion av offentlig upphandling var relativt nytt i Sverige och att studiens 
e-auktionssystem var i ett tidigt stadie i utvecklingsprocessen valde jag att utföra användartestet 
som en ”in the wild” explorativ studie (Rubin & Chisnell, 2008). I utförandet av användarstudien 
användes tekniken ”think aloud ” för att försöka fånga upp användarens tankar och fundering 
(Rubin & Chisnell, 2008). Fördelen med ”think aloud” tekniken var möjligheten att kunna fånga 
deltagarnas åsikter och upplevelser som inte skulle kommit fram i en intervju eller 
frågeformulär. 

4 Bakgrundsstudie 

4.1 Auktioner 
Det finns en rad olika auktionstyper. De traditionella auktionstyperna är English, Dutch, first-price 
sealed-bid och second-price sealed-bid. Den relevanta auktionstypen för studien är 
English/engelsk, vilket menas en klassisk auktion där auktionären ropar ut inkommande bud och 
som sedan avslutas genom klubbslag. Dock innefattar inte denna beskrivning alla aspekter 
varmed den kallas ”reverse Web-based sales auction” baserat på en kategoriindelning av Heck och 
Vervest (1998). Deras mening med ”Web-based sales auction” är att det finns en säljare och mer 
än två köpare i en webbaserad auktion. Eftersom e-auktioner av offentlig upphandling sker 
omvänt lades ”reversed” till, vilket skulle betyda att det finns en köpare med fler säljare. 
 

Elektronisk auktion har två betydelser: ”#1: De anbudsgivare som medverkar i 
auktionen kopplar upp sig mot en webbplats på Internet och kan, under fullständig 
sekretess gentemot andra deltagare, lämna nya och mer fördelaktiga anbud på de 
delar av det ursprungliga anbudet som ingår i auktionen. #2: Auktionen genomförs 
elektroniskt, dvs. med fullständig automatik, utan ingripanden från den upphandlande 
myndigheten. De nya buden utvärderas och rangordnas enligt en i förväg fastställd 
matematisk formel och anbudsgivaren får kontinuerligt information om sin plats i 
rangordningen. Auktionen avslutas med automatik enligt de regler som fastställts och 
”programmerats” innan auktionen påbörjades. Resultatet av den elektroniska 
auktionen är helt avgörande för vilken eller vilka anbudsgivare som ska tilldelas 
kontrakt”. (Kammarkollegiet, 2010) 

 
En e-auktion av offentlig upphandling kan implementeras på två olika sätt. Dels via en 
upphandling som leder till ett kontrakt alternativt upphandling som leder till ett ramavtal med 
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förnyad konkurrensutsättning. Vid förnyad konkurrensutsättning kan en e-auktion 
implementeras både via upphandling av ramavtalet samt via enskilda avrop (Moström, 2013). 

4.2 Lagar bakom elektronisk auktion av offentlig upphandling 
Offentlig upphandling likväl som elektroniska auktionen av offentlig upphandling är hårt reglerat 
enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling. LOU studerades för att få kunskap om vilka lagar 
som påverkar e-auktioner av offentlig upphandling.  Avsnittet presenterar de relevanta delarna 
utav LOU kapitel 54 som påverkar designen och systemuppbyggnaden utav e-auktioner av 
offentlig upphandling.  

4.2.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) Artikel 54 Användning av elektroniska auktioner 
Enligt LOU artikel 54.2 skall en elektronisk auktion grundas på värden: Antingen på pris eller 
priser och/eller andra värden. Det betyder att andra parametrar än pris kan budas. Parametrarna 
kan vara t.ex. leveranstid, prestanda, elförbrukning, tillgänglighet, inställelse tid vid reparationer 
etc. (Kammarkollegiet, 2010). 
 
I likhet med offentlig upphandling; enligt artikel 54.6 får inte under några omständigheter 
anbudsgivarens identitet röjas under genomförandet av de olika etapperna i e-auktionen. 
 
Enligt punkt 8 i artikel 54 skall den upphandlande myndigheten efter stängningen av e-auktionen 
tilldela kontraktet till den lägst budande i enlighet med artikel 53 på grundval av e-auktionen. 
Punkt 6 säger att den upphandlande myndigheten ej får utnyttja e-auktionen på otillbörligt sätt 
eller på ett sätt som hindrar konkurrensen. Det ger uttryck för att alla deltagare ska ha lika 
förutsättningar och rätt information. 
 

4.3 Kammarkollegiet 
I samband med att lagen tillät e-auktion av offentlig upphandling gavs kammarkollegiet i 
uppdrag att utarbeta vägledande information som stöd till upphandlande myndighet och 
leverantörer som vill genomföra respektive delta i en e-auktion. Syftet med vägledningen är att 
beskriva processen och förutsättningar för genomförandet av e-auktioner och därmed öka 
klarhet, rättssäkerhet och förutsägbarhet kring regelverkets tillämpning (Kammarkollegiet, 

2010).  
 
I vägledningen beskrivs varför e-auktion av offentlig upphandling har införts. Syftet med e-
auktion beskrivs dels vara att öka konkurrensen men också att svara upp på den efterfrågan som 
funnits från såväl företrädare för näringslivet som från den offentliga sektorn. 
 
Vägledningen beskriver när en auktion får genomföras: 
  

”Enligt LOU får elektronisk auktion användas vid öppet förfarande, selektivt 
förfarande, förenklat förfarande, urvalsförfarande, vid förnyad konkurrensutsättning 
inom ett ramavtal och vid ett sådant förhandlat förfarande som har sin grund i att de 
anbud som lämnats vid ett öppet selektivt, förenklat eller urvals förfarande eller vid en 
konkurrenspräglad dialog är ogiltiga eller inte kan godtas. Enligt LUF får elektroniska 
auktioner användas vid öppet förfarande, selektivt förfarande, förenklat förfarande, 
urvalsförfarande och förhandlat förfarande med föregående annonsering.” 
(Kammarkollegiet, 2010) 

 
En e-auktion av offentlig upphandling skall föregås av en offentlig upphandling. Hela förloppet 
tar minst ett år (Andersson, 2013). I förberedelsefasen se Figur 1. läggs grunden inför den 
offentliga upphandlingen och den efterkommande e-auktionen. Via marknadsundersökningar 
skaffar myndigheten kunskap om den aktuella marknaden. I förfrågningsunderlaget skriver 
myndigheten in vilka krav och specifikationer som gäller för upphandlingen och e-auktionen. 
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Troligtvis handlar det om att myndigheten försöker gardera sig mot olika scenarier som kan 
uppstå. I den sista förberedelsefasen lyfts de tekniska förutsättningar hur myndigheten kan 
säkerställa den tekniska utrustningen. 
 

 
Figur 1, Förberedelse, Kammarkollegiets vägledning (2010) 

 

 
Figur 2, Genomförande, Kammarkollegiets vägledning (2010) 

Som ses i Figur 2 från Kammarkollegiets vägledning (2010) så består genomförandet av sex steg 
innan ett kontrakt kan skrivas. Första steget inrymmer annonsering, vid den annonseringen 
delges allt som har tagits fram i förberedelsefasen. Därefter kontrollerar och utvärderar den 
upphandlande myndigheten vilka anbud som är godtagbara enligt kvalificeringskraven och 
andra krav som satts upp i förfrågningsunderlaget. I nästa fas bjuds leverantörer in till 
deltagande i en e-auktion samt får information om vad en e- auktionen är och hur förloppet ser 
ut. Efter inbjudan börjar själva e-auktionen som genomförs enlig den inbjudan som skickades ut. 
Slutligen avslutas auktionen med kontraktstilldelning d.v.s. den vinnande leverantören får 
kontraktet.   
 
Kammarkollegiet listar förutsättningarna för en framgångsrik auktion: 

 Upphandlingsföremålet är standardiserat och enkelt att specificera och ställa krav på. 
 Upphandlingsföremålet består av produkter eller tjänster i ett utförande som är helt 

jämförbart mellan olika leverantörer utan att det krävs någon manuell bedömning 
utanför den automatiska rangordningen. 

 Uppdraget är väl definierat och tydligt formulerat så att anbudsgivare kan kalkylera både 
ekonomiska förutsättningar och risker på ett enkelt sätt. 

 Anbudsgivare har fått relevant information och är bekväma med metoden. 
 Upphandlingen avser stora volymer eller stort värde så att leverantörerna har utrymme 

att justera sina initiala anbud (Kammarkollegiet, 2010). 
 
Kammarkollegiet har även utarbetat en bruttolista på krav för ett e-auktionssystem. Kraven är 
delvis kopplade till lagstiftningen samt till eventuella krav som kan bli aktuella för myndigheter 
beroende på hur e-auktionen är uppsatt. Listan hittas i appendix under Kammarkollegiet. 

5 Litteraturstudie 
Svensk forskning inom området e-auktion av offentlig upphandling är mager. Forskning som gick 
att finna inom området var i form av en magisteruppsats från år 2006 (Olausson, 2006) som tar 
upp eventuella möjligheter och hinder som finns associerade med att introducera e-auktion för 
offentliga upphandlingar. Författaren Therese Olausson ser stora ekonomiska möjligheter i 
sänkta administrativa kostnader och ökad konkurrens. Hinder som tas upp är kommunikativa och 
funktionella. Inkompatibilitet mellan system tas upp som ett av hindren. Ett annat problem som 
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tas upp är tilläggstid av auktionen efter sist lagda bud. Olausson menar att leverantörer kan gå 
miste om att lägga ett nytt bud efter sista budet om de inte har tid att överlägga.    
 
Mot bakgrund av bristande forskning och relevant litteratur inom e-auktion av offentlig 
upphandling utökades litteraturstudien till att även omfatta närliggande områden såsom e-
handel och e-auktion. Forskning inom dessa områden var betydligt mer omfattande och ansågs 
ha potentiella likheter. Litteraturstudien fokuserade på de olika områdenas centrala 
designfaktorer med avsikten att implementera och testa effekten av dessa i en e-auktionmiljö av 
offentlig upphandling. 
 
I artikeln Impact of website information design factors on consumer ratings of web-based auction 
sites identifieras och undersöks vilka kritiska designfaktorer som finns i webbaserade 
auktionssidor (Kwon, Kom, & Lee, 2002). De undersökte tio olika auktionssidors budsidor, där de 
identifierade fem olika designstilar: Yahoo, eBay, Haggle, HammerAuction och Amazon. I dessa 
stilar framkom tre olika sätt att presentera övrig1 information: horisontala lagret (topp), vertikala 
lagret (till vänster) och horisontala lagret (både topp och nedre). Deras resultat visade att Yahoo-
stilen med den övriga informationen vertikalt listat till vänster fick höst betyg. Vidare visade deras 
slutsats en utvärdering av en rad olika designfaktorer: Att ha en ”frågor och svar” (Q&A) sektion 
ökar designens och informationstillgångens betyg men den sänkte betyget för användbarheten. 
Information visat i tabellform fick likvärdigt resultat som Q&A. Att visa auktions detaljerna på 
budsidans nedre del hade ett positivt resultat på informationstillgången och användbarheten. 
Slutligen visade det sig att produkt- och budgivningsinformation på budsidan fick stor betydelse 
i alla betyg och viktigast ansågs att ha hypertext vid budningens inmatningsruta. Ytterligare 
ansågs större text (13-ponit font storlek) för produktinformation, betalningsinformation och 
fraktinformation vara betydelsefull.  
 

Enligt kammarkollegiets tolkning av e-auktion skall auktionen utföras på en webbplats. Att ha en 
auktion på Internetet skapar en elektronisk handelssituation vilket kan relateras till elektronisk 
handel (e-handel). Situationen som budsläggaren hamnar i, anses ofta som riskfylld då en affär 
skall utföras online (Fladnitzer, Grabner-Kräuter, & Kaluscha, 2006). Theodosios skriver i sin 
artikel att elektroniska affärer (e-affärer) och att handla online är problematiserad utav 
bristande tillit och perceptionen utav risk vid online transaktioner (Tsiakis, 2012; Lim, 2003).  
En studie 2001 (Barnes & Vidgen, 2001) visade att en auktionssida måste fram för allt vara säker 
för användaren. Kvalitet och tillit återfinns som nyckelkriterier inte bara för auktioner och 
handel på webben utan även för övriga webbtjänster (Klein & O´keefe, 1999).  Denna konsensus 
återfinns både i Zetithaml;s et al. (2002) artikel då de finner säkerhet och integritet som 
huvudfaktorer för webbtjänster (Zeithaml, Parasuraman, & Malhotra, 2002) och i Fladnitzer et 
al.  (2006) där de framtonar tillit som nyckelfaktor. 
 
En studie 2010 visade att när det gäller folks perception av säkerhet kopplat till 
informationssystem styrs av sex faktorer; kunskap, påverkan, styrbarhet, medvetenhet, 
allvarlighetsgrad och möjlighet (Huang, Rau, & Gavriel, 2010).  2011 gjordes en fördjupad 
teststudie som visade att testpersonerna avstod från att använda en viss IT-applikation på grund 
av att de inte visste vilka säkerhetshot som väntade dem. Studien visade även att när 
perceptionen av säkerhet var hög ökade användandet av IT-applikationer. (Huang, Rau, 
Salvendy, Gao, & Zhou, 2011).  Ytterligare visade studien 2011 att användarens perception av 
säkerhet kan förstärkas genom att öka perceptionen av kunskap, styrbarhet och medvetenhet. 
Bland dessa är styrbarheten den mest effektiva. I Huang et al. (2010) ges förslag till att öka 
perceptionen av styrbarhet genom att ge notifikationer vid ändringar, spara gammal 
data/transaktioner och att införa mekanism som förhindrar att skriva in fel värden. Ytterligare 
säkerhetssystem som har visats ha en positiv effekt är de mer komplexa säkerhetssystemen som 
t ex. säkerhetsdosa (Tsiakis, 2012; Mukherjee & Nath, 2003).  

                                                             
1 Övrig information: Information som inte ser central för just en auktionssida 
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Beskrivningen av hur upplevelsen av risk och tillit är relaterade till varandra varierar mellan olika 
forskare (Lim, 2003). Mot den bakgrunden kommer inte studien att gå in närmare på kopplingen 
mellan dessa faktorer.  Studien kommer däremot att beskriva relationen mellan risk och säkerhet, 
och se dem som oppositionella mot varandra d.v.s. om en kund inför en e-affär känner sig säker, 
känner de mindre risk och vice versa (Lim, 2003).  
 
Definition av begreppet tillit varierar mellan olika forskare (Fladnitzer, Grabner-Kräuter, & 
Kaluscha, 2006) Mukherjee anser att bra säkerhet inger tillit (Mukherjee & Nath, 2003). 
Moorman (1993) definierar begreppet tillit ”willingness to rely on an exchange partner in whom 
one has confidence’’ (Moorman, Zaltman, & Deshpande, 1993).  Morgan och Hunt (1994) 
definierar begreppet tillit som “when one party has confidence in an exchange partner’s 
reliability and integrity’’ (Morgan & Hunt, 1994). Wu et al. (2010) definierar begreppet online-
tillit ”the extent to which a person perceives the credibility and benevolence of the other party 
with which he or she first interacts in online enviroment” (2010).  
 
En studie 2006 om online-tillit syntetiserade olika forskares tolkningar av tillit (Fladnitzer, 
Grabner-Kräuter, & Kaluscha). Det Fladnitzer kunde extrahera var att tillit definieras delvis ur 
tre perspektiv: kontextuella egenskaper, den förtroddas egenskaper och egenskaper hos det 
förtrodda objektet. Fladnitzer konstaterar att det finns en viss enighet mellan olika discipliner 
om att tillit endast krävs i en riskfylld miljö ”trust would not be needed if actions could be 
undertaken with complete certainty and no risk”.  
 
För att klargöra termen tillit i denna rapport kommer begreppet tillförlitlighet att användas och 
endast appliceras om den betrodda parten är en person, och när den andra parten är ett system 
används termen teknologi-tillit (Fladnitzer, Grabner-Kräuter, & Kaluscha, 2006). 
 
I litteraturen definieras dessa termer på olika sätt, vilket kan vara vilseledande. Litteraturstudien 
tar sin utgångspunkt i de refererades definition av begreppen. I övrigt kommer begreppet 
teknologi-tillit att användas. 
 
Litteraturen visar att bygga tillit online kan göras på olika sätt. I en studie om online banker 
visade det sig att positivt anseende var en viktig faktor för att bygga tillit (Mukherjee & Nath, 
2003). Mukherjee et al. (2003) och Shneiderman (2000) framhåller att igenkännbara logotyper 
och företagsnamn vilkas integritet är respekterat inger tillit (Shneiderman, 2000; Mukherjee & 
Nath, 2003). I Shneiderman:s rapport ges riktlinjer till webbsideutveckling för att öka tillit:  
 

 Ge användaren anledning till att tro på webbsidan t ex. trovärdiga rapporter på tidigare 
utföranden eller framtida garantier; ge referenser på tidigare nöjda kunder, skaffa 
certifikat ifrån tredje parter t ex. advokater, doktorer eller andra respekterade 
yrkesgrupper och myndigheter.  

 Gör säkerhetsinformation lättillgängligt t ex. policys (hittas även i (Wang & Emurian, 
2005)).   

 Klargör ansvar och vilket ansvar de olika användarna har. 
 
Soumya et al. (2011) anser att tillit till online-tjänster inte enbart är baserad på objektiv 
bedömning, utan tillit interagerar utifrån fem olika faktorer: användarens personlighet, kunskap 
från tidigare erfarenheter, institutionella garantier från leverantörer, genomtänkta garantier 
från leverantörer och kognitiva garantier från en tredje part (Soumya, Terence, & Sung, 2011). 
Wang et al. (2005) identifierade fyra interface-designkategorier i skapandet av optimal tillit till 
e-handel: grafisk design, strukturell design, innehålls design och till sist socialt beteende design 
(Wang & Emurian, 2005). Det visar sig även att e-handels användares säkerhetsupplevelse är 
beroende utav tillits-symboler t ex. en nyckel (Zeithaml, Parasuraman, & Malhotra, 2002).  
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För att mäta tillit i IT-artefakter har några forskare, Söllner et al. (2011), tagit fram en 
mätningsmodell. Modellen som ses i Figur 3 är indelad i tre dimensioner med respektive 
indikationer.  
 

 Den första dimensionen ”performance” är indelad i fyra indikationer:  
o Competence (kompetens) – omfattar aspekten att IT-artefakten har möjligheten 

att hjälpa att uppfylla användarens mål. 
o Information accuracy (information noggrannhet) - omfattar aspekten att 

informationen som IT-artefakten ger är korrekt. 
o Reliability over time (tillförlitlighet över tiden) – omfattar aspekten att IT-

artefakten kan förlitas på under en längre tid. 
o Responsibility (ansvar) – omfattar aspekten att IT-artefakten har alla funktioner 

nödvändiga för att uppnå användares mål. 
  

 Andra dimensionen ”process” har fyra stycken indikationer:  
o Dependability (driftsäkerhet) – omfattar till vilken grad IT-artefaktens beteende 

är konsekvent.  
o Understandability (förståelighet) – omfattar aspekten om hur bra användaren 

förstår hur IT-artefakten fungerar. 
o Control (kontroll) – omfattar till vilken grad användaren upplever att den har 

kontroll över IT-artefakten. 
o Predictability (förutsägbarhet) – omfattar till vilken grad användaren känner att 

den kan förutse IT-artefaktens beteende.  
o  

 Den sista dimensionen är ”purpose” som innefattar tre indikationer: 
o Motives (motiv) – omfattar aspekten om IT-artefaktens designers syfte 

kommunicerades till användaren via IT-artefakten.  
o Benevolence of the designer (välvilja av designern) – omfattar till vilken grad IT-

artefakten skapades av designers som hade en positiv inställning mot de 
förtrodda. 

o Faith (tro) – omfattar den generella bedömningen om IT-artefakten skulle bli 
förtrodd återigen utav användaren. 

 

 
Figur 3, visar Söllner et al.(2011) modell 
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Enligt Suh och Han finns det ett flertal forskare som anser att säkerhetskontroll är den 
huvudsakliga faktorn till att etablera tillit till e-handel (Suh & Han, 2003). Eftersom e-auktion är 
en sorts e-handel borde samma resonemang gälla.  
 
Litteraturstudien synliggjorde att designfaktorer utifrån en estetisk synvinkel kan stödja 
upplevelsen av användarvänligheten. En annan viktig faktor är att användaren känner tillit till 
systemet. För att uppnå tillit till e-handel krävs en förminskad perception utav risk och en förhöjd 
upplevelse av säkerhet. Säkerheten uppnås främst med stöd av styrbarhet.  
 
Sammanfattningsvis så visade litteraturstudien att användarvänlighet, tillit, styrbarhet och 
säkerhet var de överordnade faktorerna. Fördes även ett resonemang om hur de olika faktorerna 
är relaterade till varandra och hur de interagerarar. Det blev tydligt att tillits begreppet är 
centralt och kopplade till övriga faktorer. Tillit beror inte bara på objektiva bedömningar utan 
det beror också på användarens subjektiva bedömning. Till hjälp att försöka mäta graden av tillit 
har Söllner et al. utarbetat en mätningsmodell (se figur 3).  

6 Tidigare system 
Med syftet att skapa en översiktlig omvärldsbild av forskningsområdet gjordes en analys av de 
e-auktionssystem som litteraturstudien och expertintervjuerna hade synliggjort.  
 
2010 fick Kammarkollegiet i uppdrag att kartlägga marknaden för bland annat elektroniska 
upphandlingssystem. Rapporten granskade även leverantörernas kapacitet att utföra 
elektronisk auktion av offentlig upphandling: tretton av tjugo tillfrågade medverkade och elva 
svarade att de hade eller delvis hade stöd vid elektronisk auktion (Kammarkollegiet, 2010). Med 
hjälp utav denna rapport valdes sedan tre stycken ut för analysering. Urvalet gick till så att om 
inte företaget hade lagt upp en demo eller en presentation av deras auktionssystem på deras 
hemsida, så tillfrågades företaget om de kunde ställa upp på att visa deras auktionssystem. Ingen 
utav de tillfrågade svarade. Det var inte heller klart från deras hemsidor om de hade ett 
auktionssystem. 
 
Eftersom inga användartester har utförts utav dessa system är detta min analys utav systemen 
ifrån ett användarvänlighetsperspektiv.  

6.1 Avantra 
Detta system kändes som det mest utarbetade av de system som analyserades. Systemet följde 
de riktlinjer som kammarkollegiet hade satt upp. Designen var kraftigt tabellformat och hade 
begriplig utformning.  

6.2 CTM 
CTM visade upp en demoversion utav deras auktionssystem på deras hemsida. Designen var 
kraftigt tabellformat med en hel del oförståeliga benämningar. Funktionen att förlänga auktionen 
om ett bud inkommer nära avslut saknades. Displayen som stod för ”Tid kvar på auktion” var lite 
svårtolkad. Att lägga bud hade knappen ”save” vilket kan vara missledande.  

6.3 123.smart 
Min bedömning av Visma opic:s förra e-auktionssystem 123.smart var att den hade mycket som 
behövdes utvecklas och förändras: överflödig information, brutna länkar, funktioner som inte 
fungerar, dålig navigation, vilseledande information, icke genomgående stiltema ifrån tidigare 
webbsida/system etc. Positivt var säkerhetsintrycket, när man la bud måste det skrivas in två 
gånger efter varandra.  Under expertintervjun med Daniel Rehnström (Rehnström, 2013) 
framkom det positiv erfarenhet utav systemet. Det Rehnström refererar till var när han fick 
positiv förstärkning av handläggare under en e-auktion av offentlig upphandling. Under den 
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pågående auktionen visade handläggarna mycket positiva reaktioner när de fick se nya lägre bud 
på skärmen. Rehnströms upplevelse kan mot den bakgrunden inte kopplas till systemets 
uppbyggnad, utan handläggarnas positiva förstärkning. Skulle behövts ett alternativt jämförande 
system.  
 
Av de analyserade systemen ingav endast Avantra en känsla utav att vara klar för användning. 
Gemensamt för systemen var att de hade varning då ett ”för lågt” bud lades.  Inget av systemen 
gav någon speciell helhetskänslan av säkerhet. Designen på systemen kännetecknades av kraftig 
tabellformering. Den samlade bedömningen av de få system som fanns tillgängliga för 
elektronisk auktion av offentlig upphandling var att de till stor del var bristfälliga. Dock kan 
denna analys vara ett resultat av att företagen inte gav allmän tillgång till sina slutprodukter eller 
tredjepartslösningar. Detta gör analysen av tidigare system till viss del otillräcklig. 

7 Expertintervjuer  
Intervjuoffer rekryterades dels via handledare på Visma samt via personlig kontakt med 
upphandlingschefer. Alla intervjuoffer som intervjuades hade varit i kontakt med offentlig 
upphandling och fyra av sex hade utfört e-auktioner av offentlig upphandling. Intervjufrågorna 
omfattade intervjuoffrets relation till offentlig upphandling och auktion av offentlig upphandling 
(intervjufrågor se appendix).  
 
Intervju offrens uppfattning var att det skett få e-auktioner av offentlig upphandling. Många 
nämnde också att det är märkligt att inte fler ägt rum.  
 

”Jag är förvånad att det inte har slagit igenom” berättar Jan Andersson (Andersson, 

2013), ”Ingen brak succés” sa Daniel Moius upphandlingschef inom Stockholmsstad 

(Moius, 2013). 
 
I frågan om hur intervjuoffret upplever leverantörers inställning till e-auktion av offentlig 
upphandling tycker majoriteten att de har fått positiv återkoppling utav de leverantörer som 
deltagit i respektive e-auktion (Andersson, 2013; Rehnström, 2013; Salgado, 2013). Dock fanns 
det vissa negativa invändningar från några leverantörer och Rehnström  (2013) berättade att 
han har erfarit leverantörer som backar när det blev tal om e-auktion. Salgado (2013) berättar 
att de invändningar han tagit del av är att leverantörer påstår att de inte har några marginaler 
att arbeta med.  Moius (2013) antagande var att leverantörer inte gillar när det är för stort fokus 
på priset. Intervjuoffren tror att e-auktion kan bidra till att nya leverantörer får bättre 
förutsättningar att slåss om upphandlingen eftersom e-auktion har möjlighet att presentera 
lagda anbud (Moius, 2013; Rehnström, 2013; Andersson, 2013). Andersson berättar att det kan 
vara svårt för nya leverantörer att veta hur nya marknader ser ut och vad gamla upphandlingars 
anbud låg på. E-auktioner ger då (jämfört med en vanlig upphandling) möjligheten för nya 
leverantörer att se var priset ligger på idag (Andersson, 2013). 
 
Koncensus av fråga 5.1 var att de inte ser någon skillnad på stora eller små företag med 
undantaget av Salgado som anser att stora företag har större möjligheter att påverka tillverkare 
vilket möjliggör att de kan pressa priset mer (Salgado, 2013).  
 
I frågan om upphandlarnas inställning till e-auktion fick jag svaren försiktighet, okunskap 
(Salgado, 2013), positiva (Moström, 2013; Andersson, 2013), de som inte har provat ser 
farhågor; ”Får man göra så här?” (Andersson, 2013), avvaktande (Rehnström, 2013), nyfikenhet 
(Stålspets, 2013). 
 
När det gällde frågan om Danmarks svaga intresse av e-auktioner av offentlig upphandling var 
intervjuoffren splittrade. Salgado var tveksam och trodde att det berodde på okunskap. 
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Andersson trodde att det handlade om: ”bristande vilja att testa nytt” (Andersson, 2013). Svaren 
antyder att e-auktion inte tycks sprida sig mellan geografiska områden och att många 
upphandlare har bristande kunskap- och/eller olika uppfattningar om e-auktion om offentlig 
upphandling.  
  
Återkommande påstående bland intervjuoffer var: För att en e-auktion av offentlig upphandling 
ska bli lyckad behövs en väldefinierad specifikation som är riktad mot rätt marknad 
(mogen/mottaglig). När det kom till designönskemål uttrycktes en önskan om ett icke-styrande 
system, användarvänligt, tillgång till historik, loggning (spara användarens handlingar), kopiera 
en tidigare auktion, överskådlighet, tillfredsställande säkerhet angående sekretess, robust, 
feltålig, anpassad för offentlig upphandling. 
 

”A och o, är ett säkert system” (Stålspets, 2013). 
 
Under intervjun med Jan Andersson (Andersson, 2013), teamledare och upphandlare, förklarade 
Andersson att en upphandlares arbete innefattar mycket osäkerhet. Osäkerheten är avhängig 
juridikens utformning. Mot den bakgrunden måste en upphandlare ha mycket stor 
framförhållning. Upphandlaren måste börja förbereda ett anbud tolv månader i förväg om de 
behöver skriva ett nytt kontrakt tolv månader senare. Om inte upphandlarna kan slutföra 
anbudet inom ramen av tolv månader finns risken att de blir kontraktslösa. Anledningen till att 
de behöver tolv månaders förberedelse beror på att anbudet kan bli omprövat i två instanser, 
vilket kan ta upp till sju månader. De ytterligare fem månader används för att skriva anbudet, 
vilket kan med lätthet ta mer än 5 månader. Hela denna process av osäkerhet om deras anbud 
kommer bli omprövat, godkänt etc. skapar stor oro bland upphandlare. Andersson tillägger att 
en e-auktion ses då som ytterligare ett osäkert moment.  
 
En aspekt som kom upp under intervjun med Rehnström och Moius var överprövning. 
Rehnström berättade att ingen e-auktion av offentlig upphandling har överprövats. Problemet 
som eventuellt en e-auktionslösning skulle ställas inför vid en överprövning skulle vara att kunna 
bevisa att budet (anbudet) som lagts var lagt utav den person den utgav sig att vara. Eftersom ett 
anbud är en rättslig handling måste det finnas bevis för vem som utförde handlingen (Moius, 
2013). Lösningen till detta problem skulle kunna vara att införa ett externt säkerhetssystem som 
identifierar användaren t.ex. e-legitimation. 
 
Salgado nämnde även att vissa företag har olika taktik när det gäller att lägga anbud. Företag kan 
lägga låga bud med avsikt att få in en fot på marknaden eller utföra Goodwill (Salgado, 2013). 
 
Kännetecknande för upphandlarens miljö och arbetssätt är osäkerhet och avsaknad utav 
information. Upphandlingen tar lång tid och upphandlaren utsätts för mycket osäkerhet och 
rädsla. När det kommer till e-auktion av offentlig upphandling visar intervjuerna att det råder 
stor variation vad gäller kunskapsnivån och erfarenheten utav e-auktioner mellan upphandlare. 
Det råder även stor försiktighet emot e-auktioner. Den gemensamma nämnaren till dessa 
fenomen antyds bero på risken av att bli överprövade. 

8 Explorativ studie, en användarstudie: 
Expertintervjuerna, litteraturstudien och analysen av tidigare system synliggjorde 
upphandlarnas inställning till e-auktion av offentlig upphandling i avseende försiktighet, rädsla 
och okunskap.  Det framkom även att det råder brist på anpassade system till e-auktioner av 
offentlig upphandling. En del av problematiken kan sägas vara att få försiktiga, rädda och oerfarna 
upphandlare att börja använda ett e-auktionssystem. Ett e-auktionssystem involverar inte bara 
moderatorn, i detta fall upphandlare, utan även för slutanvändaren, i detta fall leverantörer till 
offentlig upphandling. Det som ofta håller tillbaka upphandlare är rädslan av att bli överprövade. 
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En överprövning kan komma från leverantörer då de inte är nöjda med någon aspekt utav den 
offentliga upphandlingen. För att minimera risken för överprövning behöver upphandlaren ha en 
välutformad upphandling och ett verktyg som är säkert och inte hindrar konkurrensen mellan 
leverantörer. För att ge upphandlarna modet att använda ett e-auktionssystem behövs någon 
form av garanti att leverantören upplever systemet tillfredställande. Med utgångspunkt från detta 
resonemang har jag valt att i denna studie fokusera användandet utav e-auktioner av offentlig 
upphandling utifrån leverantörens perspektiv. Mot bakgrund av att fokus riktas på leverantörens 
upplevelse framgår det tydligt i resonemanget att upphandlaren inte kan exkluderas i studien då 
de i högsta grad påverkar leverantören under hela upphandlingsprocessen. 

8.1 Arbetsmetod 
Rapporten är ett samprojekt med Visma Commerce. Projektet hade som mål att ta fram ett 
auktionssystem för e-auktioner av offentlig upphandling. Involverade i projektet var jag (som 
user experience), Christian Lennartsson (developer), en samordnare och två produktägare.  
 
Närmaste samarbetspartnern var programmeraren Christian Lennartsson. Under processens 
gång utbytte vi idéer och lösningar som presenterades för produktägarna som kunde komma 
med egna idéer som påverkade den fortsatta processen. Emellertid gav Visma mig fria händer att 
testa mina hypoteser under användartestet. Buggar uppstod under användarstudien som vi fann 
lösningar på under processens gång. 

8.2 Syftet med användarstudien 
Syftet med användarstudien var att testa om de faktorer som tidigare belysts i studien påverkar 
användaren med respektive önskad effekt i en svensk e-auktion av offentlig upphandling. 
Delsyften var även att observera i vilken mån leverantörer använde systemet för att kunna fånga 
upp eventuella nya faktorer och därmed kunna synliggöra de viktigaste faktorerna för e-auktion 
av offentlig upphandling. 

8.3 Rekrytering  
Rekryteringen av testdeltagare skedde genom rekommendation av säljare och supporten ifrån 
Visma. För egen del bidrog jag med tjugofem aktiva leverantörer från Vismas system. 

8.4 Miljö 
Med syftet att skapa en så verklighetstrogen miljö som möjlig för testdeltagarna genomfördes 
användartestet som en fältstudie hos företag. Nackdelen var att miljön var svårkontrollerbar 
varmed testförloppet blev allt viktigare.  
 
Andra miljöaspekter som var svåra att återskapa var antalet deltagare. Det är inte troligt att det 
endast är en person som beslutar om ett företag ska lägga ett bud eller inte.  Oftast är det en 
pågående diskussion mellan ett flertal anställda inom företaget om ett bud ska läggas eller inte. 
Företag använder ibland olika typer av taktik vid upphandling (Salgado, 2013) vilka kan vara 
svåra att återskapa i detta test. 
 
Min roll under testet var moderator placerad snett bakom deltagaren. En tredje part spelade 
budgivare ifrån en fjärrplats. Den tredje parten budar emot deltagaren för att skapa en 
budgivning.  

8.5 Verktyg 
Det e-auktionssystem som användes under användartestet var egenbyggt med HTML, java script, 
C# .net och SQL-databas. Verktyget som användes var Visualstudio. 
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8.6 Förlopp 
Användarstudiens förlopp innefattade tre faser: introduktion, uppgiftsfasen och till sists efter att 
alla tre auktionerna var slutförda inleddes slutintervjusfasen. Hela studien beräknades ta cirka 
40 min. 

8.6.1 Förberedelser innan testet 

 Innan testet fick deltagaren skriva under en samtyckesblankett som informerade 
deltagaren om att hen kommer hanteras anonymt samt informerades om hur och av vem 
det insamlande datan kommer användas.  

 Ett bakgrundsformulär fylldes i.  

8.6.2 Introduktion (5 min) 
Diskuterades: 

 Vad ett användartest är och vilken roll deltagaren har. 
 Moderatorns roll. 
 Introducerade begreppet ”Think loud” och vad det innebar för deltagaren. 
 Vilken utrustning som kommer användas och hur den är konfigurerad. 
 Beskrev test situation. Deltagaren fick delta i en offentlig upphandling som slutade på 1 

000 000 kr som därefter avslutades med en e-auktion.  

8.6.3 Uppgift (25 min) 
Information som gavs var att deltagaren ska utföra tre auktioner efter varandra. Syftet med de 
tre auktionerna beskrevs för deltagaren, det handlade om att försöka vinna budgivningen med 
så hög marginal som möjligt utan att kunna gå under ett visst pris. Lägsta priset som fick läggas 
var 680 000 kr. Mellan de olika auktionerna fick deltagaren besvara ett frågeformulär (se 
appendix E-auktions formulär).  

8.6.4 Avslutningsintervju (10 min)      

 Frågor ställdes om deltagaren hade varit i kontakt med eller erfarenheter av Visma:s  
produkter. 

 En rad frågor ställdes om deltagarens upplevelse med syftet att samla in kvalitativdata 
som kunde fördjupa förståelsen för deras uppfattning om auktionerna. 

8.7 Användartestets uppbyggnad 
Testet utförs med en och samma skärm, mus och tagenbord under alla tester för att minimera 
variationer.  
 
Anledning till att deltagaren inte får lägga hur lågt pris de vill är för att försöka återskapa en 
verklig e-auktions situation där företaget har ett beräknat minsta pris de inte vill gå under plus 
att auktionen måste avslutas någon gång.  
 
Uppgiftsfasen var uppdelad i tre auktioner. De tre auktionerna varierade på följande sätt: en av 
auktionerna (auktion 0) var en kontroll auktion där inga designfaktorer var implementerade. De 
resterade auktionerna (auktion 1 och auktion 2) hade slumpmässigt utvalda designfaktorer 
implementerade. De olika auktionerna 0, 1 och 2 utfördes i en slumpmässig ordning. 
 
Med syftet att dels mäta deltagarens upplevelse av tillit användes Söllnes et al. Mätningsmodell, 
som underlag för utvecklandet av frågeformuläret. Av de indikationer som Söllnes et al. lyfter 
ansågs kompetens, förutsägbarhet, ansvar, tro, kontroll, driftsäkerhet och 
informationsnoggrannhet vara viktiga indikationer att lyfta i frågeunderlaget.  Övriga 
indikationer som han nämner som förstålighet och motiv kunde fångas upp vid observation av 
deltagarna. 
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8.8 Diskussion om urvalet utav designfaktorer 
Med stöd av litteraturstudien och expertintervjuerna framgick det tydligt att säkerhet, tillit, 
styrbarhet och användarvänlighet är de fyra viktigaste faktorerna. Litteraturen ger också förslag 
på hur detta kan uppnås. Med hänsyn till situationen vid en e-auktion av offentlig upphandling 
gjorde jag en tolkning av hur de fyra nämnda faktorerna och övriga förslag som framkommit 
skulle kunna implementeras som designfaktorer i den aktuella situationen. Det är viktigt att 
förtydliga att både tillit och användarvänlighet är väldigt subjektiva faktorer som är svåra att 
sätta in i enskilda funktioner. Mot den bakgrunden blev det extra svårt med implementeringen 
av dessa subjektiva faktorer som krävde ytterligare stöd av den information som insamlats.  
 

Designfaktorer 

B
u

d
fa

kt
o

re
r 

Styrbarhet: 
o Skriva in bud en eller två gånger (faktor 1, se appendix Bild 9) 

Upplevd säkerhet: 
o Skriva in lösenordet när man lägger bud (faktor 2, se appendix Bild 3) 

Kunskap: 
o Checkbox ” Jag är införstådd och samtycker med villkoren” (faktor 3, se 

appendix Bild 8) 

Ö
vr

ig
a 

fa
kt

o
re

r 

Igenkänning: 

o Vismalogotyp (faktor 4, se appendix Bild 7) 
o Supported in Tendsign (faktor 5, se appendix Bild 5) 

Framtidagraniter: 

o ”Ensured by Visma” (faktor 6.1, se appendix Bild 5) 

Tillits-symbol: 

o Använda/inte ”V-skölden” (faktor 6.2, se appendix Bild 5) 

Kunskap: 

o Visa/inte en länk till policy (faktor 7, se appendix Bild 6) 
o Ring support (faktor 8, se appendix Bild 4) 

 
 
Designfaktorer som är implementerade men som inte testas direkt:  

  Positiv återkoppling 
o Ge visuell positiv återkoppling när användaren lägger ett nytt bud 

 Styrbarhet 
o Ge ett felmeddelande när ett för högt bud läggs. (faktor 9) 
o Ett varningsmeddelande dyker upp när ett bud läggs som är 90 % lägre än nästa 

tillåtna högsta bud. Meddelandet meddelar att deltagaren lägger ett ovanligt lågt 
bud(faktor 10, se appendix bild 10, ej menat den juridiska termen ”ovanligt lågt 
anbud”)  

o Se tidigare auktioner som användaren har deltagit i, vilket ses mellan de olika 
auktionerna. 

 
 
Anledningen till varför inte de sistnämnda styrbarhetsfaktorerna testades var på grund av att 
designfaktorerna är situationsberoende. Det skulle innebära att deltagaren skulle bes utföra en 
uppgift som ska utlösa dessa styrbarhetsfaktorer. Eftersom inga övriga uppgifter ges för att 
evaluera de övriga designfaktorerna ville jag inte vikta deltagarens fokus på just en eller två 
designfaktorer i systemet. 
 
Budfaktorerna hypotiseras att inge säkerhet via säkerhetsfunktioner, kunskap och styrbarhet. 
Säkerhetsfunktionen representeras av faktor 2, att skriva in ett lösenord för att bekräfta det bud 
anbudläggaren vill lägga. Faktor 3, att behöva checka in i en checkbox, där deltagaren skall läsa 
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och förstå att det bud de lägger räknas som ett bindande anbud och räknas som en rättslig 
handling representerar kunskap. Faktor 1, att lägga bud två gånger, representerar styrbarhet. Alla 
dessa funktioner placerades där användaren lägger sitt bud (se Bild 1). Dessa funktioner 
hypotiseras ha en negativ påverkan på hur lätt använt systemet upplevs, dock är den upplevelsen 
just vad som tros inge säkerhet (Josang, Alfayyadh, Grandison, Alzomai, & McNamara, 2007). I 
litteraturen lyfts sambandet mellan ökad säkerhet med funktioner liknade Bank ID (se Tsiakis och 
Mukherjee et al.). Mot bakgrund av resursbrist kunde inte studien använda ett riktigt Bank ID utan 
lösenordet simulerade en liknande funktion. Att lägga budet två gånger (faktor 1) testades som 
en säkerhetsfunktion där deltagaren var uppmärksam på vilket bud de la så att de inte av misstag 
skrivit in fel. Faktor 1 togs fram utifrån analysen av de tidigare systemen och utgjorde i detta test 
en känsla av säkerhet via styrbarhet. Mot bakgrund av att ”lägga bud två gånger” var en unik faktor 
bland de auktionssystemen som analyserades, blev det intressant att testa hur användarna 
uppfattade faktorn. Checkboxen togs fram för att öka säkerheten via att ge användaren kunskap 
(se Huang et al. 2010) om vilka lagar och regler som gäller vid budläggning i e-auktion av offentlig 
upphandling. 
 
I och med att Visma använder ett ”igenkänt” verktyg (Tendsign) inom elektronisk upphandling 
användes Vismas logotyp till att testa om logotypen ingav en teknologi-tillit genom ”tidigare 
associationer” (se Mukherjee et al. och Shneiderman). Frågan som kan ställas är vad Visma står 
för, för den enskilde användaren? Efter användartestet fick varje deltagare försöka beskriva deras 
relation till Visma och deras logotyp. Likartad process och diskussion blev uppenbar vid 
användningen av ”supported by Tendsign” och ”Ensured by Visma”.  Logotypen är placerad högst 
upp till vänster på sidan. 
 
För att öka teknologi-tilliten testades lättillgängligheten av säkerhetsinformation genom att lägga 
till eller ta bort en policy länk (se Shneiderman) och/eller att lägga till ett supportnummer. Vi 
testade även om en tillit-symbol (se Zeithaml et al) ökar teknologi-tilliten. Tillit-symbolen 
formades som en sköld, färgat av samma röda färg Visma har i sin logotyp. Text som var kopplad 
till skölden var ”Ensured by Visma” som avsåg dels ge en snabb förklaring utav vad skölden står 
för samt representera en framtida garantering (se Shneiderman) att systemet är övervakat och 
ett garanterat säker Visma;s produkt. 
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Bild 1, visar hur auktionsvidan såg ut med alla faktorer implementerade 

9 Resultat 

9.1 Explorativ studie 

9.1.1 Inledningsfrågor 
Medelåldern på deltagarna var 47 år. Majoriteten hade inte deltagit i en e-auktion eller e-auktion 
av offentlig upphandling.  

9.1.2 Frågeformulär  
Resultatet av e-auktionsformuläret (se appendix e-auktion frågeformulär) gav inga större 
variationer i svaren förutom i fråga 7 och 9. De avvikelser som ses i fråga 1, 2, 3a, 3b, 4 och 8 är 
till största delen ett resultat av att systemet hade oväntade buggar. I appendix (se Svar 
frågeformuläret) redogörs frågorna i frågeformuläret. De frågor som representerar indikationer 
i Söllner et al. mätningsmetod har respektive indikator inom parantes.   
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Tabell 1, visar resultatet av hur bra användarna tyckte auktionerna var. Y-axeln visar antalet användare.  

 

 
 

Tabell 2, visar resultatet över de övriga frågorna ifrån användartestformuläret. X-axeln visar frågan och Y-
axeln antalet ja eller nej. 

 
 

9.1.3 Think-Aloud och observationer 
Det första som observerades var att vissa deltagare satt och räknade siffrorna i inmatningsrutan 
(där deltagaren fyller i sitt bud, se Bild 2). Deltagarna hade svårigheter med att exakt se hur 
många siffror de hade fyllt i, vilket fick dem att luta sig närmre skärmen och t ex. räkna med 
fingret. Det fanns redan en inbyggd funktion som skulle hjälpa deltagaren att se summan de 
skrivit in, dock behövdes det att deltagaren klickade ur rutan för att se denna effekt (se bild 2). 
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Bild 2, visar hur siffrorna i inmatningsrutan såg ut. 

Under e-auktionerna diskuterade deltagarna flitigt de olika budfaktorerna. Några pratade om 
budfaktorerna utifrån ett säkerhetsperspektiv och andra utifrån ett personligt perspektiv, om de 
gillade dem eller inte. Många deltagare i användarstudien diskuterade med mig eller med sig 
själva om säkerhetsaspekter då de jämförde de olika auktionernas sätt att lägga bud. En del 
deltagare hade behov av att muntligt berätta hur de försökte tyda e-auktions information som 
fanns till vänster om budläggningen (se Bild 1). Det stod klart att det inte var helt enkelt för 
deltagarna att förstå informationen. Deras önskan var att ha tillgång till mer information om e-
auktionens funktioner och om vad som auktioneras. 
 
Styrbarhetsfaktorn (faktor 10) som varnade deltagaren att hen la ett bud som var 90 % lägre än 
näst högsta budet var väldigt positivt bemött. Däremot sågs checkboxen som ett irriterande 
moment av flertalet deltagare då de behövde kryssa i den rutan varje gång de skulle lägga ett 
bud. Vissa deltagare upplevde systemet stressande på grund av budfunktionerna. Samtidigt som 
de gav uttryck för värdet av någon sorts säkerhetsfunktion. Hände att vissa deltagare missade 
att ett nytt bud inkommit. 
 
Utöver budfaktorerna diskuterades inte de övriga faktorerna under ”think aloud” eller i 
intervjun. Detta är speciellt intressant då faktor 6 (text plus sköld, se Bild 5) fick det högsta 
resultatet på säkerhet (se Tabell 3). Mot bakgrund av det begränsade antalet deltagare och 
studiens uppbyggnad var det svårt att säga något om övriga faktorers effekt på resultatet.  
 
I början av intervjun tillfrågades deltagarna om de tidigare kommit i kontakt Visma och i så fall i 
vilket sammanhang. Alla deltagare jobbade med offentlig upphandling och alla kände till Visma 
och jobbade med någon av Vismas system eller tjänster. 
 
Deltagarnas allmänna uppfattning av systemet var mycket positivt, dock hade buggar en negativ 
effekt. Här är några av de kommentarer som deltagarna beskrev: 

 Användarvänligt och enkelt att förstå 
 Bra säkerhet 
 I linje med Tendsign användarvänlighet 
 Ni har hittat enkelheten 
 Fångat enkelheten 

 
Deltagarna negativa uppfattning av systemet: 

 Buggar 
 Fick för lite information 
 Stressande 
 Lösenordet 
 Repeterande checkbox 
 E-auktion är ett opersonligt sätt att göra affärer på 

 
 



 24 

 
Tabell 3, visar hur många gåner faktorer valdes inge mest säkerhet. Siffrorna anger antalet gånger faktron 

var med i den auktion som ansågs mest säker. 

Under intervjun tillfrågades deltagaren vilken av auktionerna de tyckte var säkrast. Tabell 3 visar 
hur många gånger designfaktorerna var med i auktionen som blev utvald till säkrast. 
Intressantast med tabellen är att sköld + text var alltid med i valet av säkrast. Ingen större 
skillnad kan ses mellan budfaktorerna.  
 

  
Tabell 4, visar hur många gåner faktorer föredrogs. Siffrorna anger antalet gånger faktron var med i den 

auktion som föredrogs. 

 
Under intervjun tillfrågades deltagarna även om vilken av de tre e-auktionerna de skulle föredra 
att använda. I resultatet som visas i Tabell 4 ses att resultatet är jämnt fördelat förutom policy-
faktorn och kontroll auktionen. Tanken bakom frågan var att se om deltagarna föredrog en sorts 
auktion före de andra. 
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Till sist tillfrågades deltagaren om vilka två aspekter de tyckte var viktigast för e-auktioner: 
  

Auktion Svar 

A100 Tydlighet & driftsäkerhet 

A200 Tillförlitlighet & Tekniken fungerar 

A300 Säkerhet vid inloggningen 
A400 Ingen kommentar 

A500 Tydlighet & tydlig information 

A600 Tydlig, enkel & tydlig information 

A700 Säkerhet så som sekretess och vid inloggning, 
Tydlighet 

Tabell 5, till vänster visar auktionen och till höger ses vad användaren tyckte var viktigast för en e-auktion. 

  

10 Diskussion 

10.1 Metod och arbetsgång 
I litteraturen beskriver Soumya et al. (2011) hur olika personer ser på tillit utifrån subjektivitet. 
Att subjektivitet spelade en stor roll i den explorativa studien var tydligt. Jag observerade att 
olika budfaktorer föredrogs på grund av personliga preferenser. Detta försvagar reliabilitet för 
ett generaliserat resultat. Det bör särskilt uppmärksammas att resultatet som presenteras i 
denna studie är bara representativt utifrån deltagarna av den explorativa studien. För att kunna 
uttala sig mer generellt om resultatet krävs en större kvantitativ studie. Studiens mål är att lägga 
grunden och bana väg för vidare forskning inom detta område. 
 
Den första delen utav studien omfattar bakgrundsforskning, analys av tidigare system och 
expertintervjuer vars syfte var att förstå kulturen, miljön, lagarna och arbetssättet som 
involverar e-auktion offentlig upphandling. Nästa steg var litteraturstudien med fokus på vilka 
designfaktorer som är viktiga för e-auktion och närliggande forskningsområden. Med 
utgångspunkt från denna bakgrund och data skapades studiens designfaktorer med syftet att 
testas i en explorativ studie. Under denna process uppkom diverse hinder och realisationer. 
 
Under litteraturstudien fann jag att Kammarkollegiet har en annan definition utav en 
framgångsrik e-auktion av offentlig upphandling i jämförelse med studiens definition som har 
ett annat fokus. Kammarkollegiets definition är syftad till att hjälpa upphandlare att uppnå en 
framgångsrik e-auktion medan min studie är riktad mot leverantörer och design och därmed 
behövdes en annan typ av definition.  Kammarkollegiet lyfter vikten utav tydlighet och starka 
rekommendationer till att ha ett styrbart system som hjälper användaren att lägga rätt bud. Dock 
är styrbarheten bara en rekommendation då det är upp till upphandlaren själv att bestämma 
vilken styrbarhetsgrad som ska implementeras. Utöver allmänna rekommendationer så uppger 
Kammarkollegiet krav utifrån lagskriftning att alla deltagare ska ha samma förutsättningar. 
Kammarkollegiets krav och rekommendationer sammantaget med LOU hade stor betydelse för 
studiens förutsättningar och användes som riktlinje vid utvecklingen av övriga funktioner (inte 
designfaktorerna) till systemet.  
 
Den översiktliga analysen av tidigare system uppmärksammade främst systemens brister vilket 
bidrog till att jag kunde undvika dessa brister under studiens systemutveckling. Det hinder jag 
stötte på var att företagen ej svarade på min förfrågan och önskan om att få tillgång till deras 
olika e-auktions system. Bortsett från detta kunde viss inspiration hämtas från tidigare system. 
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Den översiktliga analysen bidrog till att budfaktorn, att lägga bud två gånger, blev en del av 
användarstudien. Den sågs som unik i sammanhanget och intressant att testa i studiens 
användarstudie.  
 
Med utgångspunkt från Kammarkollegiets vägledning och inspirationen samt kunskap om 
tidigare system påbörjades litteraturstudien med syftet att hitta potentiella viktiga 
designfaktorer. Utifrån den begränsade litteraturen som fanns om e-auktioner påträffades 
enbart estetiska faktorer som förhöjde användarvänligheten. Litteraturstudiens utökning till att 
även omfatta e-handel bidrog till att uppmärksamma begreppet ”teknologi-tillit” som den mest 
kritiska faktorn för dessa system. Tillit kan uppnås på olika sätt men den faktorn som sågs ha 
störst betydelse för tillit var perception utav säkerhet.  Vid vidare studier av begreppet säkerhet 
påträffades styrbarhet som den viktigaste komponenten. 
 

 
Figur 4, hierarkisk koppling till tillit 

 
Litteraturstudiens nämnda faktorer bildar en hierarki (se Figur 4) där tillit är den högst 
överordnade faktorn. Under tillit delas hierarkin till användarvänlighet och säkerhet. Till 
skillnad från den starka kopplingen mellan säkerhet och tillit var kopplingen mellan 
användarvänlighet och tillit vag.  Enda kopplingen som användarvänlighet hade till tillit i 
litteraturstudien fanns i Wang;s et al. (2005, s. 115) rapport där de drog direkta kopplingar 
mellan MDI och tillit. Det kan antas att en fördjupad litteraturstudie skulle påvisa att MDI och 
dess användarvänlighet har en positiv påverkan på tillit. Längre ner i hierarkin finner vi 
styrbarhet under säkerhet. Styrbarhet var den faktor som var den allra effektivast på att inge 
upplevd säkerhet.   
 
Efter att tagit del av forskning inom området och närliggande områden blev nästa steg att få en 
bild av den verkliga kontexten och användarna utav systemet. För att uppnå detta utfördes 
expertintervjuer inom området e-auktion av offentlig upphandling. Under studiens gång 
beslutades att fokus skulle riktas mot anbudsläggarna och mot den bakgrunden kan en 
diskussion lyftas om det hade varit en fördel att även intervjua erfarna leverantörer. På grund av 
studiens tidsbegränsning var det ej genomförbart. 

10.2 Explorativa studien 
Studien omfattar ett nytt forskningsområde varmed en explorativ studie passar väl in då syftet 
är att utforska begrepp och hypoteser. Resultatet av användarstudien gav i huvudsak kvalitativa 
data vilket också var väntat. Tilläggas bör att e-auktionssystemet som testades var i ett tidigt 
stadie i utvecklingsprocessen och var därmed inte redo för en kvantitativ utvärdering då viss 
handledning av testmoderatorn krävdes.  

10.2.1 Säkerhet 
En central del i studien handlar om att definiera begreppet säkerhet. Eftersom deltagaren i 
användarstudien fritt fick tolka vad säkerhet betyder för dem kunde innebörden av begreppet 

Tillit

Säkerhet

Styrbarhet

Användarvänlighet
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av säkerhet variera. Under användarstudien observerades att deltagarna framförallt använde 
ordet säkerhet för att beskriva styrbarhet och systemsäkerhet. I den påföljande diskussionen 
kommer begreppet säkerhet att kategoriseras in i två kategorier: styrbarhetssäkerhet vilket är 
säkerheten som leder eller hjälper användaren att utföra sin handling rätt. Den andra kategorin 
är systemsäkerhet vilket innefattar den upplevda säkerheten av att systemet är skyddat ifrån 
utomstående hot. I litteraturen skulle dessa två kategorier infinna sig i Huang;s et al. (2010;2011) 
sex säkerhets faktorer som styrbarhet och medvetenhet/kunskap. 

10.2.2 Tillit och budfaktorer 
Om vi tar vår utgångspunkt i Söllner et al. Mätningsmodells indikationer så visar 
användarstudien att det var svårt att se någon större variation mellan de olika auktionerna. 
Därmed var det svårt att mäta vissa designfaktorer effekter utifrån mätningsmodellen. Dock 
framkom det att vissa särskilda designfaktorer har direkt koppling till specifika indikationer. 

10.2.2.1 Exkluderingar 
Under observationerna märktes att ”driftsäkerheten” var svår att testa mot bakgrund av 
systemets initiala stadie i utvecklingsprocessen vilket innebar en svag driftsäkerhet. 
Deltagarna var medvetna om systemets initiala fas vilket bidrog till att deltagarna hade en 
förlåtande inställning till felaktigheter i systemet. Detta gjorde att ”driftsäkerheten” inte kunde 
evalueras i en ”normal” miljö och på grund av detta exkluderas de resultat som innefattar 
indikationen ”driftssäkerhet”. En annan indikator som var svår att testa var ”tillförlitlighet över 
tid” eftersom det kräver en längre tids studie. 

10.2.2.2 Indikatorer 
Indikatorer som kunde testas och som fick negativ återkoppling var ”ansvar”, ”kompetens” och 
”förutsägbarhet”. Första dimensionen i Söllners et al. mätningsmodell ”performance” innehåller 
indikationerna ”ansvar” och ”kompetens” och handlar om IT-artefakten som har alla nödvändiga 
funktioner för att möjliggöra användarens måluppfyllelse. Resultatet från observationerna och 
svaren i frågeformuläret visar att den negativa återkopplingen vad gäller indikatorerna ”ansvar” 
och ”kompetens” stod budfaktorerna och bristande information för. De budfaktorerna som de 
flesta av deltagarna gav negativ respons på var framför allt lösenords- och checkbox-faktorn 
vilket var en återkommande kommentar under alla faser av användarstudien. Båda dessa 
designfaktorer underminerade användarvänligheten då de upprepade gånger förhindrade 
deltagaren att lägga sitt bud. Budfaktor 1 som handlar om att lägga budet två gånger fick också 
en medioker respons. Den ansågs inte lika hindrande som lösenords- och checkbox-faktorn men 
fick negativ kritik som var kopplat till stress och bristande syfte. Även om deltagarna uttryckte 
kritik mot budfaktorerna så ville de se något slags säkerhetssystem som framför allt skyddar 
dem från att göra fel. Resultatet visar att ingen av budfaktorer som testades utsågs till den mest 
fördelaktiga. Deltagarna efterlyste en kombination eller någon slags variant utav de olika 
budfaktorerna. Den negativa återkopplingen som deltagarna gav uttryck för när det gällde 
lösenords-faktorn förvånade.   Är det så att leverantörer kräver så mycket mer upplevd system-
säkerhet på bud-sidan än på en vanlig e-handelssida? En förklaring kan vara att deltagarna 
förutsätter att inloggningen till systemet är/kommer att vara så säker i sig att ytterligare system-
säkerhet inte behövs. Resultatet från användarstudien visar tydligt att deltagarna efterlyste och 
behövde styrbarhetssäkerhet. Deltagarna önskade att det fanns något som bistod dem att lägga 
rätt bud. Några av deltagarna uppvisade oro över att göra fel. Några fabulerade om hur hemskt 
det skulle vara i en e-auktion med riktiga pengar om de la fel bud på grund av ett skrivfel. 
 
Resultatet visar att en majoritet av deltagarna hade önskat sig mer inledande information. En 
mer detaljerad beskrivning om upphandlingen och systemet innan användarstudien hade 
sannolikt resulterat till fler Ja-svar när det gäller fråga 9 (se Tabell 2). Studiens resultat stämmer 
väl in med Kwon et al. (2010) resultat som visar att produkt- och budgivningsinformationen på 
budsidan är en viktig aspekt av en e-auktionsbudsida. En del deltagarna gav uttryck för att de 
önskade mer information och att de inte förstod betydelsen av informationen som fanns. Det kan 
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antas att informationen hade upplevts tillräcklig om användaren erbjudits en muntlig förklaring 
initialt och därefter erbjudits ett upprepat användande utav systemet. Rätt balans mellan 
mängden presenterad information och tydlighet är mycket beroende utav subjektivitet vilket gör 
den svår att analysera. 
 
Den negativa återkoppling som gällde ”Förutsägbarhet” var kopplad till engångsbuggar 
som återkom vid några tillfällen.  
 
De indikationer som fick positiv respons var ”tro”, ”kontroll”,” informationens noggrannhet”, 
”förstålighet” och ”motiv”. Indikatorerna ”förstålighet” och ”motiv” visade att deltagarna förstod 
och såg syftet med systemet. Deltagarna ansåg även att informationen var korrekt utifrån 
”informationens noggrannhet”. Resultatet visar att deltagarna upplevde sig ha kontroll över 
situationen och kunde rekommendera systemet. 

10.2.3 Övriga faktorer 
Designfaktorerna som inte sågs ha någon effekt på resultat var faktorerna 4 till 8 (ses under 
rubrik Diskussion av urvalet utav designfaktorer) då användarnas fokus uteslutande fanns på 
budfaktorerna. Mycket möjligt att dessa designfaktorer måste testas separat. 

10.2.4 Strategier 
Användarstudien synliggjorde användningen av olika typer av strategier vid offentlig 
upphandling beroende på affärsområden. Avgörande för val av strategi var typ av vara eller 
tjänst som upphandlas och hur upphandlingen är formulerad. Strategierna har olika fokus på 
budgivarsidan exempelvis rangordning, positionering eller antalet deltagare. En vanlig strategi 
var att leverantörer väljer att inte vara billigast utan satsar på kvalitet. Olika typer av 
strategier tycks förekomma både i ramavtalsupphandling med rangordning samt vid förnyad 
konkurrensutsättning. Inom hotellbranschen är det vanligast med ett rangordnat ramavtal när 
hotell skall upphandlas. Vid dessa ramavtals upphandlingar vet hotelleverantören att 
rangordningen har mindre betydelse än ett gott ryckte och bra samarbete, vilket betyder att 
rangordningen tappar sin betydelse. I cateringbranschen kan val av kvalitet eller pris bero på 
hur priser/värden viktas i upphandlingen. Kvalitet kan ha en större påverkan på det fiktiva priset 
än själva prissättningen. Strategier handlar inte enbart om kvalitet eller position utan även om 
att bedöma sin motståndare. I användarstudien visade ett flertal användare intresse för hur 
många som deltar i budgivningen för att därefter tänka ut en strategi. Det förekom att 
användaren kommunicerade med mig som moderator kring val av strategi och var intresserad 
av om någon kunde snipa 2  budgivningen. Alternativ strategi var även att komma in sent i 
budgivningen eller att buda på sitt eget bud. Frågan är hur mycket systemet skall tillåta eller 
begränsa möjligheten att utföra vissa strategier? I dagsläget är det upphandlande myndighet som 
får välja vilka funktioner som ska implementeras (Kammarkollegiet, 2010), se appendix 
Kammarkollegiet. 

11 Slutsats 
Expertintervjuerna och analysen av tidigare system visar att upphandlare i Sverige generellt sett 
saknar kunskap om e-auktion av offentlig upphandling samt vilka system som finns tillgängliga. 
Upphandlingsprocessen är tidskrävande och laddat med osäkerhet och rädsla för att 
upphandlingen ska bli överklagad och detta bidrar till motstånd mot att utföra ytterligare ett 
moment (e-auktion) som kan gå snett. Mot bakgrund av denna kunskap är det viktigt att e-
auktionssystemet inger tillit och säkerhet både för upphandlaren som budgivaren. Om både 
upphandlare och leverantör känner sig trygga och säkra med e-auktionssystemet kommer det 
att vara lättare att överväga att utföra en e-auktion vid nästa upphandling. 
 

                                                             
2 Att kunna vinna budgivningen med bud när det bara är några sekunder kvar på tiden. 
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Vid utvecklandet av studiens e-auktionssystem riktades fokus mot de fyra initiala faktorerna: 
säkerhet, användarvänlighet, tillit och styrbarhet. Utfallet av användarstudien visar att 
systemsäkerhet inte var efterlyst på bud-sidan. Däremot var en styrbarhets säkerhet och 
tydlighet desto mer efterfrågat vilket är i linje med Huang et al studie (2011). För att hjälpa 
användaren att göra rätt bedömning av budsituationen tycks det vara viktigt att budsidan är 
extremt tydlig i den information som ges till deltagaren. När väl användaren bestämt sig för att 
lägga ett bud tycks det vara viktigt med styrbarhet som bistår användaren att lägga det tänkta 
budet och avstyra användaren att lägga fel bud. Syftet med studien var att få kunskap om vilka 
kritiska designfaktorer som kännetecknar ett framgångsrikt e-auktionssystem. Studiens resultat 
illustreras nedan i Figur 5. 
 

 
Figur 5, Hierarkisk koppling till ett framgångsrikt e-auktionssystem för offentlig upphandling utifrån 

användarstudien. 

Figur 5 illustrerar användarstudiens samlade resultat utifrån en hierarkisk ordning. Tydlighet 
och styrbarhet har en tydlig hierarkisk relation till ett framgångsrikt e-auktionssystem för 
offentlig upphandling. Hierarkin bygger på tydlighet och styrbarhet och dess kategori 
indelningar. Här finns en likhet med tillits-hierarki utifrån litteraturstudien (se Figur 4). Studiens 
uppmärksammade likhet mellan dessa två hierarkier som påvisar en potentiell relation mellan 
ett framgångsrikt e-auktionssystem och dess ingivna teknologi-tillit. Studiens resultat bekräftar 
tidigare forskning som är samstämmiga när det gäller likheten mellan e-auktion och e-handel. 
 
Överlag gav deltagarna positiv respons till studiens utvalda designfaktorer och föredrog 
auktioner med implementerade designfaktorer (se Tabell 4). Ingen av budfaktorerna var 
uteslutande den mest värdesatta vilket kan antas bero på subjektivitet och personliga 
preferenser. Under förutsättning att inte systemet var allt för hindrande 
framstod styrbarhetssäkerhet som efterfrågad faktor. Studien visade även att systemsäkerhet 
inte var efterfrågad på budsidan då deltagarna förutsatte att detta sker vid inloggning. 
 
Resultatet visar att mätningsmodellen i sin helhet fick positiv respons vilket antyder att 
systemet överlag ingav teknologi-tillit. Mot bakgrund av studiens samlade data kan detta antas 
bero på systemets styrka i tydlighet och styrbarhet men också att helhetsupplevelsen är viktigare 
än enskilda faktorer för att uppnå tillit vid e-auktion av offentlig upphandling. 
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Figur 6, Helhetsupplevelse 

Mot bakgrund av att ingen enskild designfaktor blev utpekad av deltagarna i användarstudien 
som den mest fördelaktiga tolkas detta som om helhetsupplevelsen är överordnad enskilda 
faktorer i att uppnå teknologi-tillit vid e-auktion av offentlig upphandling. Av de enskilt mätbara 
designfaktorerna framträdde styrbarhet och tydlighet som något mer betydelsefulla faktorer för 
helhetsupplevelsen av teknologi-tillit, se illustrationen i Figur 6. 

11.1 Hypoteser 

11.1.1 Hypotes 1 
Kritiska designfaktorer antas vara upplevd säkerhet (t ex. vid inloggning och vid budläggning) 
och tydlighet; att det ska vara enkelt och synligt vilket bud som är det senaste, vilket bud som 
användare själv har lagt, vart användare kan lägga ett nytt bud och vilket position användaren 
befinner sig i budläggningen. 

11.1.1.1 Säkerhet 
En kritisk designfaktor antas vara upplevelsen av säkerhet, exempelvis vid inloggning och vid 
budgivning. Detta bekräftas dels via litteraturstudien men också via expertintervjuerna och vid 
användarstudien. 

11.1.1.2 Tydlighet 
En annan kritisk designfaktor antas vara” tydlighet”, det skall vara enkelt och synligt vilket bud 
som är det senaste, vilket bud som användaren själv har lagt. Var användaren kan lägga ett nytt 
bud och vilken position användaren befinner sig i vid budläggningen. Detta bekräftas i Tabell 5 
och via användarstudien.  

11.1.2 Hypotes 2 
Under urvalet av designfaktorer antogs hypotesen att budfaktorerna skulle ha en negativ 
påverkan av hur användaren upplever systemet, om systemet upplevs användarvänligt eller ej.  
Med utgångpunkt från studiens samlade data, Tabell 3 och Tabell 4, intervjusvar och från 
användarstudien har denna hypotes bekräftats. Det som var tydligast var att buds-funktionerna 
hade en negativ påverkan på hur lättanvänt deltagaren upplevde systemet. Att denna effekt 
sedan skulle inge säkerhet är inte lika tydligt men observerades. Budfaktorerna ingav en 
upplevelse av säkerhet då ingen deltagare tyckte att kontrollauktionen var säkrast (se Tabell 3). 

Teknologi-
tillit

Tydlighet

Styrbarhet
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11.2 Förbättringar och rekommendationer 
Mot bakgrund av att offentlig upphandling är en komplex process som varierar mellan olika 
områden utgör detta begränsningar när det gäller att introducera e-auktion i större utsträckning. 
Mest lämpad är e-auktion där upphandlingen är väl definierad och där valutorna lätt kan bli 
uttryckt till ett pris. Denna konsensus sammanfaller med Kammarkollegiets (2010) 
rekommendationer och expertintervjuernas uttalanden. 
 
Inför utvecklandet av ett nytt e-auktionssystem för offentlig upphandling rekommenderas att 
uppmärksamma användarens önskemål om att kunna utföra diverse olika strategier. 
Vissa strategier förhöjer användarens styrbarhetsupplevelse och/eller stärker konkurrensen 
mellan budgivarna. Begränsning av strategier bör ske om det förhindrar konkurrensen eller 
strider mot lagstiftningen. 
  
Implementering av e-legitimation är en annan aspekt som rekommenderas vid utveckling av ett 
nytt e-auktionssystem för offentlig upphandling. Införandet av e-legitimation/bank-id 
kommer underlätta vid eventuella överprövningar men också att hypotetiskt inge tillit vid 
inloggning. 
  
Studien visar att deltagarna efterlyste ett system med tydlig och enkel information som är 
lättöverskådlig. Mitt utvecklingsförslag är att implementera en informationsikon med en pop 
upp fönster vid varje informations rad. 
  
Ett annat förslag är att utveckla en screencast som ger användaren en förberedande genomgång 
av e-auktionssystemet.  Med syftet att minska stressen för användaren skulle utvecklandet av ett 
guidande pop-upp vara ett annat alternativt förslag. Ett guidande pop-upp som frågar om de vill 
lägga ett bud på en viss summa, försäkra sig om att det är rätt bud, innan det slutliga beslutet tas, 
budet skall vara väldigt tydligt. 
  
Inför fortsatt forskning rekommenderas att fokusera på styrbarhet, tydlighet och upplevelsen av 
helheten som de viktigaste faktorerna i skapandet av ett framgångsrikt e-auktionssystem av 
offentlig upphandling. 
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13 Appendix 

13.1 Explorativ studie  

13.1.1 Inledningsfrågor 
Före: 

o Man  Kvinna 
o Ålder  
o Yrke 
o Har du tidigare varit med i en elektronisk auktion? 
o Har du tidigare varit med i en elektronisk auktion av offentlig upphandling? 

 
 

13.1.2 E-auktion frågeformulär 
 

1. Om ditt bolag skulle utföra en e-auktion av offentlig upphandling skulle du kunna tänkta 
dig använda detta system? 

 Ja Nej 
 

2. Hur skulle du beskriva din upplevelse utav e-auktionssystemet: 
 Väldigt dålig  Dålig  Sådär  Bra   Väldigt bra 
  

3. Stötte du på några hinder när du skulle: 
a. Följa auktionen? 

Ja Nej 
b. Lägga ett bud? 

Ja Nej 
 

4. Upplevde du systemet missvisande? 
Ja Nej 
Varför?  
 

    

   
5. Tyckte du systemet var konsekvent? 

Ja Nej 
   

6. Kändes det som att du hade kontroll över situationen? 
Ja Nej 
 

7. Tyckte du att systemet gjorde någonting oväntat? 
Ja Nej 
Om ja, beskriv vad som var oväntat: 
 

 

 
8. Skulle du rekommendera detta e-auktionssystem till att användas inom e-auktioner av 

offentlig upphandling? 
Ja Nej 
 

9. Var det någon information du saknade? 
Ja Nej 
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Om ja, vad för information? 
 

 

 

13.1.3 Intervju 
Uppföljnings intervju efter användartestet: 

 Har tidigare kommit i kontakt med Visma? 
o Om så är fallet i vilket sammanhang? 

 Vad tyckte du allmänt om auktionssystemet? 
 Vilket av de tre auktionerna föredrog du? 

o Varför? 
 Vad tyckte du var bäst med systemet? 
 Vad tyckte du var sämst med systemet? 
 Har du några förslag till förbättring? 
 Nämn vad du tycker är de två viktigaste aspekterna med ett e-auktionssystem för 

offentlig upphandling. 
 Vilken av de tre auktionerna tycket du kändes mest säker? 
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13.2 Svar frågeformulär 

13.2.1.1.1 Fråga 1: Om ditt bolag skulle utföra en e-auktion av offentlig upphandling skulle du kunna 
tänkta dig använda detta system? (tro) 

De gånger någon deltagare svarade nej på fråga 1 (se Tabell 1), om de kunde tänka sig använda 
systemet, var det när systemet hade oväntade buggar. 

13.2.1.1.2 Fråga 3 Stötte du på några hinder när du skulle 
3a: Följa auktionen? (kompetens och ansvar) 
Avvikelsen som ses i fråga 3a är som tidigare nämnts ett resultat av en engångsbuggar i systemet. 
Buggen påverkade listan som presenterade bud och budgivare ändrade namn och position (Se 
Bild 1). 

13.2.1.1.3 3b: Lägga ett bud? (kompetens och ansvar) 
Denna fråga har större avvikelser än 3a vilket är ett resultat av att vissa deltagare uppfattade 
vissa säkerhetsfunktioner som hinder. 

13.2.1.1.4 Fråga 4 Upplevde du systemet missvisande? (information noggrannhet) 
Avvikelserna i denna fråga var ett resultat av en bugg och en kommentar om hur e-auktionens 
sammanfattningssida såg ut. Eftersom sammanfattningssidan inte var en dela av 
användarstudien bortses den detta svar ifrån slutsatsen.   

13.2.1.1.5 Fråga 5 Tyckte du systemet var konsekvent? (driftsäkerhet) 
Ingen avvikelse registrerat.  

13.2.1.1.6 Fråga 6 Kändes det som att du hade kontroll över situationen? (kontroll) 
De fem nej som registrerades var resultat av att en bugg, faktorn 2 (lösenordet) och faktor 1 
(Bekräfta bud). Anledningen att faktor 1 och 2 fick deltagarna att uppleva en brist kontroll var 
den stress som uppstod när deltagaren hindras eller inte förstod budfaktorn. 

13.2.1.1.7 Fråga 7 Tyckte du att systemet gjorde någonting oväntat? (förutsägbarhet)  
Fråga 7 har en mer jämnfördelning i svaren. Anledningarna till att vissa deltagare tyckte att 
systemet uppträdde oväntat berodde på buggar, oväntade budfaktorer, sidan blinkade till och 
sammanfattningssidan. 

13.2.1.1.8 Fråga 8 Skulle du rekommendera detta e-auktionssystem till att användas inom e-
auktioner av offentlig upphandling? (tro) 

Avvikelserna här är de buggar som tidigare nämnts. 

13.2.1.1.9 Fråga 9 Var det någon information du saknade? (ansvar) 
Fråga 9 är den fråga som fick de flesta negativa svar. Den information som deltagarna saknade 
var: bakgrundsinformation om den tidigare upphandlingen som ledde till e-auktionen, hur e-
auktionens-systemet fungerade, förklaring av den information som presenterades på sidan, och 
checkbox-villkoren vilken hade i den tidigare auktionsrundan varit tillgänglig. 
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13.3 Kammarkollegiet 
Ett system för elektronisk auktion måste vara förenlig med de obligatoriska krav som ställs upp 
i lagstiftningen. Listan nedan utgör en bruttolista över såväl obligatoriska krav som krav som kan 
bli aktuella om myndigheten utnyttjar olika möjligheter som lagstiftningen ger. Den 
upphandlande myndigheten ska kunna välja vilken funktionalitet som ska användas vid en viss 
auktion. 
 

 Systemet ska kunna stödja att auktionen genomförs i flera på varandra följande etapper. 
 Rangordningen mellan anbudsgivarna måste kunna fastställas under hela den 

elektroniska auktionen. De deltagande leverantörerna ska vid varje tidpunkt få tillräcklig 
information för att ha kännedom om sin plats i rangordningen. 

 Det kan bli aktuellt att också ge information om andra priser eller värden som har 
lämnats samt om antalet deltagare i den aktuella auktionsetappen. Detta kan innebära 
att samtliga bud visas för samtliga deltagare. Kravet är att samtliga deltagare ges samma 
information vid samma tillfälle. 

 Systemet får under inga omständigheter röja anbudsgivarnas identitet under 
genomförandet av de olika etapperna i den elektroniska auktionen. 

 Det kan bli aktuellt att formulera accepterade värden för bud som kan bestå av 
gränsvärden (max eller minimivärden och/eller minsta godtagbara skillnad mellan 
lämnat bud och bästa bud). Anbudsgivare vars bud inte ligger inom fastställda värden 
ska uppmärksammas på detta och ges möjlighet att korrigera sitt bud. 

 Det bör gå att lägga in rimlighetskontroller för att upptäcka orimligt höga eller låga bud 
(t.ex. pga. för många eller för få nollor), varna för sannolik felanvändning av punkt, 
komma etc. 

 Systemet bör kräva en bekräftelse av varje bud innan det registreras för att undvika 
misstag. 

 Systemet ska vara konstruerat så att det inte kan inträffa att två anbudsgivare utan 
tidsskillnad hamnar på samma resultat. 

 Systemet ska kunna stödja att auktionen kan avslutas via samtliga alternativ som finns 
angivna i lagstiftningen. Utöver dessa alternativ ska systemet stödja automatisk 
förlängning med viss tidsrymd vid ”sista sekunden-bud”. 

 Systemet ska kunna framställa allmänna handlingar i läsbar form (pdf). 
 Säker dataöverföring, konfidentialitet i kommunikation, autentisering och identifiering 

av deltagare liksom spårbarhet i budgivning och kalkyleringar måste garanteras. Om fel 
uppstår, vid försök att bryta mot uppsatt regelverk eller vid onormalt beteende ska 
spårbarheten göra det möjligt att återskapa förloppet. 
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13.4 Intervjufrågor 
 

Plats:  Datum: 2013- 
Intervjuare: Olof Höjer 

 
 

Intervjuoffer:  Titel/jobb:  

13.4.1.1.1 Erfarenhet 
1. Har du varit i kontakt med offentlig upphandling? 
 Ja              Nej 

 
2. Hur har du kontakt med offentlig upphandling? 
 2.1 Lite kort, vad har du för bild utav verktygen till offentlig upphandling? 

Vad är bra/dåligt? 
  
  
  

 
3. Har du deltagit i eller genomfört en e-auktion av offentlig upphandling? 
 Ja              Nej 

 
4. Vad har du för erfarenhet med elektroniskt auktions av offentlig upphandling? 
 4.1 Vad har du för bild utav verktygen till elektronisk auktion av offentlig 

upphandling? Vad är bra/dåligt? 
  
  
  

13.4.1.1.2 Leverantörer och upphandlare 
5. Vad är din uppfattning om leverantörernas inställning till elektronisk auktion av 
offentlig upphandling?   
 5.1 Ser du någon skillnad mellan stora och små leverantörer? 
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6. Vad är din uppfattning om upphandlarnas inställning till elektronisk auktion av 
offentlig upphandling?   
  
  
  

13.4.1.1.3 Uppfattning om e-auktion 
7. Hur skulle du beskriva statusen för e-auktioner av offentlig upphandling här i Sverige?  
 7.1 Varför tror du inte fler e-auktioner av offentlig upphandling görs? 
  
  
  

 
8. I Danmark har e-auktioner av offentlig upphandling knappt använts och i en 
uppföljning ansågs anledning vara bristande teknisk insikt och avsaknaden utav verktyg. 
Tror du Sverige lider utav samma problem? 
 8.1 Teknisk insikt 
 8.2 Avsaknad av verktyg 
  
  
  

 
9. Vilka begränsningar och möjligheter ser du med e-auktion för offentlig upphandling? 
 9.1 Vilka produkter/tjänster ser du möjliga att köra e-auktioner på? 
  
  
  

13.4.1.1.4 Design 
10. Hur skulle du vilja att verktyget för e-auktion för offentlig upphandling skulle se ut? 
 10.1 Vilka funktioner tycker du är viktigast? 
  
  
  

 
11. Nämn vad du tycker är de tre viktigaste aspekterna av ett elektroniskt auktionssystem 
av offentlig upphandling:   
 11. Varför valde du dessa tre? 
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13.5 Bilder 
 

 
Bild 3 

 

 
Bild 4 

 
Bild 5 

 
Bild 6 

 
Bild 7 

 

Bild 8 
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