


Hur Statens inköpscentral beaktar tillgänglighet i upphandling av ramavtal

William Friberg, upphandlare och ansvarig för fokusområdet 
Tillgänglighet på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet



• Ge inspiration om hur en 
upphandlande myndighet kan arbeta 
med tillgänglighet i sin 
upphandlingsprocess och inom 
organisationen.

• Informera om hur myndigheter, 
leverantörer och intresseorganisationer 
kan bidra med information i Statens 
inköpscentrals förstudier inför en 
upphandling. 

Syfte



• Kort information om Statens 
inköpscentral och 
ramavtalsupphandlingsprocessen.

• Statens inköpscentrals strategi för 
fokusområdet tillgänglighet.

• Hur Statens inköpscentral beaktar 
tillgänglighet i

• Förstudie

• Upphandling

• Ramavtalsförvaltning

• Avslutande frågor

Agenda



Statens inköpscentral



Vårt uppdrag

Att ingå ramavtal* som är avsedda för 
andra statliga myndigheter (341 
myndigheter under regeringen)

Inom IT-området gäller uppdraget hela 
offentliga förvaltningen, dvs. även 
kommuner och landsting

*) Varor och tjänster som upphandlas
- ofta
- i stor omfattning
- till stora värden (> 30 Mkr/år)



Syfte
Ramavtalen ska åstadkomma besparingar 
genom att t ex:

• reducera myndigheternas 
administrativa kostnader för 
upphandling

• skapa ekonomiskt mer förmånliga 
villkor



Förstudie

Upphandling

Förvaltning

Hantering av upphandlade ramavtal

Hjälp och stöd till myndigheter

Ansvar för kontakt med ramavtalsleverantören

Uppföljning /revision av befintliga ramavtal
Seminarier

Erfarenhets/förvaltnings-rapport

Input från leverantörer,           
myndigheter, förvaltningar, 
branschorg.

Kartläggning av behov 
och utbud

Öppet för alla att inkomma med 
synpunkter, förslag, idéer

Beslut om upphandling 

Ramavtalssignering

Framtagande av 
upphandlingsdokument



Fokusområden

E-handel

Hållbarhet

Informationssäkerhet

Innovation

Tillgänglighet



Tillgänglighet

Som fokusområde innebär det att 
tillgänglighet får en särskild belysning 
under de tre faserna förstudie, 
upphandling och förvaltning. 

Tillgänglighet avser användbarheten hos 
en produkt, tjänst eller miljö för 
användargrupper med olika förmågor. En 
produkt eller tjänst ska kunna användas 
av personer med nedsatta funktioner i 
fysiskt (rörelse, muskelkraft), sensoriskt 
(syn, hörsel) eller kognitivt (uppfattning, 
koncentration, förståelse, begriplighet) 
hänseende.



avropa.se



Statens inköpscentrals strategi 
för fokusområdet Tillgänglighet



Huvudmål

Specificerade 
mål

Specificerade 
mål

Specificerade 
mål

Specificerade 
mål

Projektmål Kunskapsmål

Statens inköpscentrals strategi för fokusområdet tillgänglighet

Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter



Vår målsättning är att, inom ramen för 
verksamhetens uppdrag och 
lagstiftningens möjligheter, tillse att 
bästa möjliga villkor utformas avseende 
tillgänglighet vid myndigheternas 
anskaffning av varor och tjänster. 

Produkter och tjänster som anskaffas 
från ramavtalen ska kunna användas av 
så många som möjligt och inte på 
förhand utesluta vissa användare. 

Huvudmålet



Projektmålet

Fokusområdet ska verka för att ge varje projekt 
goda möjligheter att skapa bästa möjliga villkor 
avseende tillgänglighet vid myndigheternas 
anskaffning av varor och tjänster. 

Genom en ändamålsenlig kravställning i 
ramavtalsupphandlingar och ett gott stöd för 
användningen av dessa vid avrop kommer 
förbättrade förutsättningar skapas för de 
avropande organisationerna, att säkerställa att 
produkter och tjänster kan användas av så 
många som möjligt och inte på förhand 
utesluta vissa användare. Användare av 
ramavtalen ska medvetandegöras och 
uppmärksammas på möjligheterna att ställa 
krav gällande tillgänglighet.

Kunskapsmålet

Fokusområdet ska verka för att öka 
kunskapen rörande tillgänglighet på Statens 
inköpscentral för att främja möjligheterna 
att nå fokusområdets målsättningar.



Specificerade/mätbara mål 

• Antal ramavtal med tillgänglighetskrav har 
ökat.

• Antal tillgänglighetskrav har ökat i ett nytt 
ramavtal jämfört med det tidigare 
ramavtalet.

• Antal avrop med tillgänglighetskrav har 
ökat inom ett ramavtalsområde.

• Interna utbildningsinsatser inom 
tillgänglighet har genomförts under 
verksamhetsåret.

• Anställda på Statens inköpscentral 
upplever att deras kunskap rörande 
tillgänglighetsfrågor har ökat. 

• En vägledning har tagits fram för att 
underlätta kravställning rörande 
tillgänglighet.



Aktiviteter

• Löpande bidra med stöd till förstudie-, 
upphandlings- och ramavtalsförvaltningsprojekt.

• Ta fram en vägledning för att underlätta för 
upphandlare att utreda tillgänglighetsfrågor i 
förstudien och ställa tillgänglighetskrav 
upphandlingen.

• Upphandla/avropa en IT-konsult med kunskap inom 
tillgänglighet som kan bistå ett upphandlingsprojekt 
med kravformulering och utvärdering av 
tillgänglighetskrav. 

• Genomföra juridiska utredningar avseende vissa 
tillgänglighetsfrågor.

• Genomgång av i vilka ramavtal tillgänglighetskrav 
har ställts.

• Genomgång av mallar för att undersöka ifall större 
tillgänglighetsperspektiv kan beaktas i exempelvis 
förstudierapportsmallen, projektbeskrivningsmallarna 
och erfarenhetsrapportsmallen.

• Genomföra interna utbildningar för att öka kunskapen 
inom tillgänglighet på avdelningen. 

• Undersöka hur utökat stöd rörande tillgänglighet kan ges 
till avropsberättigade myndigheter.

• Genomföra omvärldsbevakning.

• Medverka i relevanta nätverk. 



 Förankrad i ledningsgruppen på Statens inköpscentral.

 Kommunicerad till avdelningen.

 Kommuniceras till alla nyanställda.

 Följs upp, revideras och kompletteras av fokusområdesansvarig.

 Ledningen och medarbetarna har kunskap om organisationens tillgänglighetsmål, 
arbetssätt och kommande aktiviteter. 

 Genom att kommunicera strategin till alla medarbetare och nyanställda ökar 
medvetenheten om tillgänglighet och utvecklingsmöjligheterna och får alla 
”ombord” från början.

Fokusområdets strategi är



Hur Statens inköpscentral 
beaktar tillgänglighet i 
förstudie



Utgångspunkter:

• Tillgänglighet är en kvalitet som är till fördel för alla, men i synnerhet för 
personer med funktionsnedsättning.

• Tillgänglighetsarbetet bedrivs inom ramen för den ordinarie 
ramavtalsupphandlingsprocessen, med stöd från fokusområdesansvarig.



 Bedöm om tillgänglighetskrav ska ställas i upphandlingen i enlighet med LOU 9 kap. 2 §.

 Kartlägg gällande tillgänglighetslagstiftning för området.

 Analysera upphandlingsföremålet ur ett tillgänglighetsperspektiv.

 Genomför en behovsanalys. 

 Undersöka marknadens förutsättningar.

Tillgänglighetsprocess i förstudie



• Fokusområdesansvarig närvarar vid alla 
uppstartsmöten för att:

• Få en introduktion till 
ramavtalsområdet.

• Bistå projektet med stöd att 
identifiera olika typer av 
tillgänglighetsaspekter. Detta sker 
genom omvärldsbevakning, 
genomgång av nuvarande ramavtal 
och särskilda undersökningar.

• Stödja projektet med att ta fram 
frågeställningar till förstudien.

• Föreslå möten med intressanta 
myndigheter, leverantörer och 
organisationer.

• Komma överens om eventuellt annat 
stöd som efterfrågas inom projektet; 
t.ex. juridiska utredningar eller 
sammanställning av 
tillgänglighetslagstiftning.

Uppstartsmöten



Frågeställningar i behovsanalysen

• Vilka som använder produkten.

• Vilka som inte använder produkten.

• Fastställa orsakerna till att personerna 
inte är användare i nuläget – särskilt i 
relation till tillgänglighetsrelaterade 
faktorer.

• Fastställa vad som kommer att göra 
det möjligt för bredaste spektrumet av 
användare att få tillgång till, förstå och 
använda produkten eller tjänsten. 

• Anser myndigheterna att nuvarande 
upphandlingsföremål är tillgängligt för:

Alla anställda på myndigheten? 

Alla medborgare som nyttjar 
upphandlingsföremålet?

Om nej, varför är varan/tjänsten inte 
tillgänglig för vissa användare?

• Har avropande myndigheter förslag på 
tillgänglighetskrav som bör ställas i 
ramavtalsupphandlingen?

• Har avropande myndigheter förslag på 
tillgänglighetskrav som bör kunna ställas 
vid avrop från ramavtalet?



Frågeställningar i marknadsanalysen

• Arbetar leverantörerna med 
tillgänglighet och principen om 
universell utformning för att möta 
samtliga användares behov, inklusive 
personer med funktionsnedsättning?

• Finns det lagstiftning eller föreskrifter 
som reglerar utformningen av 
leverantörernas produkter?

• Hur bedömer leverantörerna att 
exempelvis Tillgänglighetsdirektivet 
kommer att påverka produkterna?

• Känner leverantörerna till lösningar 
som kan undanröja vissa 
funktionshinder?

• Har leverantören förslag på 
tillgänglighetskrav som bör ställas i 
ramavtalsupphandlingen?

• Har leverantören förslag på 
tillgänglighetskrav som bör kunna ställas vid 
avrop från ramavtalet?

• Arbetar leverantören med WCAG 2.1 och EN 
301 549?

• Har leverantören identifierat 
tillgänglighetsfaktorer i användningskedjan, 
t.ex. avseende information före försäljning, 
installationsinformation och kundstöd?

• Arbetar leverantörerna med några ISO-
standarder avseende tillgänglighet och 
användbarhet?



• Är en naturlig och nödvändig del av 
förstudiearbetet inför en upphandling.

• Leverantörsmöten, leverantörsenkäter, externa 
remisser och möten med branschorganisationer.

• Följ de upphandlingsrättsliga principerna, t.ex. 
att information som tillhandahålls till 
leverantörerna är lika.

• Genomför inte möten ensam, för protokoll, ha en 
tydlig agenda, bjud in flera (olika typer) av 
leverantörer, redogör vad som framkommit 
under leverantörsmöten i exempelvis en 
förstudierapport.

• Studera sekretesslagstiftningen (OSL 19 kap. 3 §
och 31 kap. 16 §) och hur/när olika typer av 
sekretess gäller.

• Se Upphandlingsmyndighetens stöd.

Dialog med leverantörer 
/ Information från 
leverantörer



Hur Statens inköpscentral beaktar 
tillgänglighet i upphandling



• Analysen från förstudien ligger till grund för 
arbetet i upphandlingen.

• Fokusområdesansvarig deltar på 
upphandlingens uppstartsmöte för att 
diskutera de tillgänglighetsaspekter som 
identifierats i förstudien.

• Fokusområdesansvarig/projektledaren 
kontrollerar om det finns 
tillgänglighetskriterier i 
Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst.

• Fokusområdesansvarig kommer med förslag på 
krav eller villkor att ställa och är behjälplig vid 
framtagandet av dessa.

Övergripande

• Vid behov genomförs en extern remiss 
där delar av utkast på underlaget 
remitteras.

• Upphandlingsdokumentet (ink. 
ingående tillgänglighetskrav) granskas 
av projektjurist, gruppledare och 
styrgrupp innan annonsering. 



Kravställning

• Kravställningen varierar beroende på 
upphandlingens och 
ramavtalsområdets förutsättningar. 
T.ex. beroende på:

• Upphandlingsföremålet.

• Avropsförfarandet.

• Marknadens förutsättningar.

• Myndigheternas behov.

• Tillgänglighetskrav ska ställas i de tekniska 
specifikationerna i enlighet med LOU 9 kap. 2 §.

• Det finns även möjlighet att ställa 
tillgänglighetskrav i form av

• Kvalificeringskrav/Leverantörskrav

• Tilldelningskriterier

• Särskilda kontraktsvillkor

• Kravkataloger (Vid ramavtal; krav som kan 
ställas vid avrop)

• Det kan vara en god idé att ställa 
tillgänglighetskraven i form av funktionskrav, 
beroende på upphandlingens förutsättningar.



Kravställning

 Vilka tillgänglighetskrav ska, kan eller bör 
ställas på upphandlingsföremålet i de tekniska 
specifikationerna? T.ex. avseende varan eller 
tjänstens:

• Utformning?

• Funktion?

• Användargränssnitt?

• Prestanda?

 Kan krav ställas på andra delar av 
användningskedjan, t.ex. avseende:

• Information som tillhandahållas på produkten?

• Information som inte tillhandahålls på 
produkten?

• Stödtjänster?

 Ska krav ställas i enlighet med DOS-lagen? 
(Bilaga A EN 301 549 vid digital offentlig service)

 Ska/kan krav ställas enligt EN 301 549?

 Kan tillgänglighetskrav ställas som 
tilldelningskriterium? T.ex. genom att 
anbudsgivarna erhåller mervärde i utvärderingen 
för:

• Tillgängliga produkter?

• Tillgänglig information om produkterna?

 Kan tillgänglighetskrav ställas som 
kvalificeringskrav? T.ex. att anbudsgivarna ska:

• Bedriva ett systematiskt tillgänglighetsarbete i 
enlighet med principen om universell utformning?



Kravställning

 Om tillgänglighetskrav inte går att ställa 
som t.ex. ett kvalificeringskrav, kan kravet 
ställas i form av ett särskilt 
kontraktsvillkor?

 Vid avrop från ramavtal, kan 
tillgänglighetskrav ställas vid förnyad 
konkurrensutsättning som obligatoriskt 
krav eller tilldelningskriterium? Undersök 
t.ex. vägledningen, avropsordningen och 
avsnitten som reglerar förnyad 
konkurrensutsättning.

 Tillgänglighet kan ibland även vara en 
parameter som går att beakta vid avrop 
med särskilda fördelningsnyckel.

 Tänk på att en RFI (Request for 
information) kan genomföras inför en 
förnyad konkurrensutsättning.

 Krav som ställs ska vara förenliga med de 
upphandlingsrättsliga principerna.



Hur Statens inköpscentral 
beaktar tillgänglighet i 
ramavtalsförvaltningen



• Samtliga ramavtal finns publicerade på 
avropa.se tillsammans med 
stöddokument, t.ex. vägledningar. 

• Ramavtalsförvaltarna ger bland annat 
stöd och vägledning till avropande 
myndigheter och 
ramavtalsleverantörer, samt följer upp 
ingångna ramavtal.

• Ramavtalsförvaltarna kan besvara 
frågor om hur ramavtalen ska eller kan 
användas, t.ex. avseende ramavtalets 
möjlighet att ställa tillgänglighetskrav 
vid avrop.

• Ansvarig för fokusområdet bistår med 
stöd till ramavtalsförvaltaren vid 
behov. 

• Har ni förslag på ytterligare stöd med 
koppling till ramavtalsförvaltningen 
och tillgänglighet, så är ni varmt 
välkomna att kontakta mig på 
william.friberg@kammarkollegiet.se. 

• Vid frågor om ett specifikt ramavtal 
kan ni alltid kontakta ansvarig 
ramavtalsförvaltare.

mailto:william.friberg@kammarkollegiet.se


Några avslutande tips

• Ta fram en strategi eller liknande med 
målsättningar för hur arbetet med 
tillgänglighet ska bedrivas inom inköps-
/upphandlingsorganisationen.

• Följ upp strategin och målen.

• Erbjud stöd till upphandlarna avseende 
tillgänglighet i både förstudie och 
upphandling, t.ex. i form av vägledningar 
eller specialistkompetens. 

• Säkerställ att tillgänglighet blir en naturlig 
del av behovs- och marknadsanalysen och 
upphandlingsprocessen i övrigt.

• Få med alla i organisationen.

Några avslutande önskemål till 
myndighetsrepresentanter

• Förmedla information, behov och 
synpunkter rörande tillgänglighet i 
myndighetsenkäter, vid 
referensgruppsmöten och/eller genom 
att kontakta ansvarig projektledare 
eller ramavtalsförvaltare.

• Informationen är viktig för att kunna 
genomföra så bra upphandlingar som 
möjligt.



Frågor?



Tack för visat intresse!
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Tillgänglighetsrapport
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning
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