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Sammanfattning
På uppdrag från Avantra  AB skulle  vi  tillverka  en tilläggsmodul  till  deras  upphandlings-
program  Avantra  Procurement.  Modulen  skulle  implementera  elektronisk  auktion.  Det 
innebär att upphandlaren lägger upp en önskad vara eller tjänst på auktion, dit leverantörer 
bjuds in för att lägga bud. I regel vinner den som lägger det lägsta budet.

I den här rapporten beskriver vi utvecklingen av modulen. Vi beskriver de mål vi uppnått, de 
problem vi stött på och förslag på vidare utveckling. Vi avslutar med att förklara hur modulen 
fungerar i dagsläget.
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Inledning
Under 2007 planeras det  att  genomföras en revidering av lagen om offentlig upphandling 
(LOU). Det innebär bland annat att så kallade elektroniska auktioner kommer att tillåtas för 
offentlig sektor. Dessa elektroniska auktioner kallas även omvända auktioner då deras syfte är 
att pressa ner priserna.  Vinnaren av en omvänd auktion är alltså den som erbjuder lägst pris. 

Avantra  AB  tillhandahåller  konsulttjänster  och  utvecklar  mjukvara.  Deras  största  egna 
produkt är Avantra Upphandling som fungerar som ett stöd i upphandlingar för såväl offentlig 
som privat sektor. 

Vi gavs i kursen möjlighet att prova på arbetslivet och fick hoppa rakt in i arbetet med den 
nya  versionen  av  Avantra  Upphandling  som  senare  i  vår  kommer  i  sin  sjätte  version. 
Programmet har internationaliserats med stöd för flera språk och kommer att lanseras som 
Avantra Procurement.  Avantra såg behovet av omvänd auktion i  sin produkt och gav oss 
därför uppdraget att utveckla en tilläggsmodul till Avantra Procurement med sådan funktion.

Målet med projektet var att, som en valbar process i upphandlingsflödet, kunna genomföra en 
omvänd  auktion.  Auktionen  skulle  kunna  genomföras  antingen  som en  sista  prispress  på 
leverantörernas initiala anbud eller så skulle prissättningen helt kunna överlåtas till auktionen.

4



Bakgrund
Avantra Procurement är byggt som en treskiktslösning med Microsoft SQL Server 2005 som 
databas,  Avantras  egenutvecklade  applikationsserver  och  Microsoft  IIS  sin  webbserver 
tillsammans  ASP.NET  2.0  som  webbteknologi.  Vidare  används  även  Microsofts  AJAX-
ramverk för utökad interaktivitet.

Interaktionen med de delar som rör modulen omvänd auktion sker via ett webbgränssnitt.

Av avantra fick vi en första kravspecifikation som såg ut såhär:

• Anbudsgivare ska kunna lägga in anbud med pris kopplat till en viss anbudsförfrågan. 

• Det ska finnas en koppling mellan anbudsgivare och den som lägger in anbud. 

• Man ska kunna starta auktionen med eller utan angivet startbelopp. 

• Inköpare ska kunna ange minsta sänkning som måste ske för att ett nytt anbud ska 
accepteras. (Ska kunna anges i procent.) 

• Inköpare ska kunna ange när auktionen startar och slutar 

• Inköpare  ska  kunna  ange  minsta  tid  som  ska  ha  förflutit  efter  sista  anbud  innan 
auktionen stängs. 

• Anbudsgivare ska kunna se det bästa priset men inte vem som lagt det 

• Anbudsgivare ska kunna se sitt eget sista anbud och ev historik 

• Funktionen bör gå att använda till förnyad konkurrensutsättning av leverantörer som 
man redan har avtal med.

I  övrigt  fick  vi  tillsammans  med  får  handledare  på  Avantra  fastställa  en  mer  detaljerad 
kravspecifikation.
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Planering
På begäran av Avantra planerade vi projektet enligt Rational Unified Process (RUP)  med 
dess  fyra  faser:  förberedelse,  etablering,  konstruktion  och  överlämning.  RUP  stödjer  en 
iterativ utvecklingsprocess vilket vi beslutade att använda oss av i stor utsträckning.

Den tämligen strikta RUP-planeringen lättades upp efter ett tag då det tog för mycket energi 
från själva kärnan i projektet. Hållpunkterna följdes i stor utsträckning, även om distinktionen 
mellan dem inte blev särskilt skarp. 

Aktivitetsplan
Projektet spände över 20 veckors arbete halvtid, varav de första tre veckorna gick till att ordna 
fram  projektet  och  att  sätta  upp  utvecklingsmiljöer  samt  uppehåll  två  veckor  för 
examinationsperioder. Sammanlagt planerade vi för 15 veckors arbete med modulen på plats 
hos Avantra.

Förberedelsefas: 3 veckor

 Definition av aktörer, användarfall, moduler.

 Kravspecifikation.

 Prototyp 1 (ej kod)

Etablering: 3 veckor

 Riskelimination:  TSQL  och  inblick  i  databasens  struktur,  Remoting  och  inblick  i 
applikationsserverns struktur, ASP.NET 2.0.

 Prototyp 2

Konstruktion: 8 veckor

 Iterativ utveckling av våra komponenter i databas, applikationsserver och webb.

 Kontinuerliga tester.

 Rätta till buggar.

Överlämning: 1 veckor

 Rätta till eventuella resterande buggar.

Mål
Det övergripande målet var att producera en fungerade modul som följer Avantras riktlinjer 
och passar in i deras system. Eftersom bakgrunden till projektet inte var så specifik la vi stor 
vikt vid förberedelsefasen. Avslutande av förberedelsefasen var vårt  första delmål med en 
presentation för Avantra om hur vi tänkt oss att bygga modulen. Vidare planerade vi in ett 
möte tillsammans med vår handledare på Avantra varje vecka för att följa upp den iterativa 
utvecklingsprocessen och små delmål skulle sättas upp efter hand. 

Resursplan
Projektet planerades för tre personer. Kursen gick på halvtid och därför planerade vi in 2,5 till 
3  heldagar  på  Avantras  kontor  per  vecka.  Den utrustning  som erfordrades  lånades  ut  av 
Avantra och Luleå Tekniska Universitet. Avantra stod för lokal.
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Arbetsgång och metod
Projektplanering
I  projektets  inledning  använde  vi  oss  av  utvecklingsprocessen  RUP (Rational Unified 
Process). I den ingår att arbetet delas upp i ”faser”, där den första kallas ”Förberedelse”. Vi 
samlade  på  oss  information  om  Avantras programvara,  och  vad  mer  exakt  vi  skulle 
implementera. Mycket modellerades grafiskt, i form av storyboards och UML-diagram. Det 
visade sig att  storyboards gav en bra bild av vad som skulle göras, och vi kunde snart börja 
bygga  en  prototyp.  Implementationsmässigt var  den  dock  långt  ifrån  det  vi  i  slutändan 
levererade, men det är helt i linje med RUP som är en iterativ process.

Att använda  storyboards var inte bara bra för oss själva, det fungerade även som lättsmält 
presentation för andra. Det var ett bra sätt att få initial feedback.

Vi gjorde en hel del planering för saker som vi slutändan inte implementerade. Detta gäller 
särskilt det som hade med avdrag att göra. Om detta var en miss eller inte är svårt att säga. Vi 
hade trots  allt  för avsikt  att  implementera  avdrag (se  sida 8,  Svåra problem),  men det  är 
möjligt att vi hade kunnat senarelägga planeringen, för det var ganska uppenbart från början 
att det skulle bli svårt.

Konstruktion
När vi väl kommit igång med arbetet på riktigt var vi inte längre särskilt fokuserade på att 
följa någon fördefinierad modell (RUP), utan vi arbetade med det som kändes lämpligt. Vi 
reviderade våra implementationstekniker ett flertal gånger allt eftersom vi lärde oss mer av 
systemet.

Det  som  framförallt  förändrades  var  att  gränssnitt  och  logik  separerades  allt  mer.  Varje 
revidering placerade gränssnittet längre fram och logiken längre bak.  Webbdelen (den som 
användaren ser) hade alltså inte särskilt mycket kunskap om hur en auktion fungerar, utan den 
logiken låg längre bak i systemet. Detta gjorde det betydligt lättare att förändra presentationen 
av systemet.

Det var faktiskt bara sista veckan som vi på allvar sysslade med designen och finputsning. En 
fördel med att lägga det sist är att man undviker onödigt arbete, och inte lurar sig själv och 
andra att saker är klara.
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Reflektioner och lärdomar
Nya direktiv
När projektet var cirka 75 % klart fick vi nya direktiv gällande auktionens utformning. Inte 
längre skulle endast ett  objekt  läggas ut på auktion, utan en samling artiklar  kopplade till 
samma upphandling. Vi skulle egentligen ”förbereda” denna ändring i framtiden, vilket vi 
gjorde, men i slutändan fick vi färdigställa det mesta för att det skulle fungera. I princip blev 
det bara användargränssnittet som begränsade till en artikel. 

Ändringen var svårare att utföra än vad man tycker att den borde vara. Det behövdes en hel 
del ändringar i databasen och tillhörande procedurer för att hämta ut data. Avantras befintliga 
tabeller kändes ibland anpassade för deras egna saker, och svåra att använda för oss. På grund 
av  det  hade  vi  tidigare  fått  skriva  ganska  otympliga  procedurer,  och  nu  fick  det  arbetet 
upprepas.  

Ofärdig mjukvara
Eftersom Avantras mjukvara var ganska ofärdigt när vi började, råkade vi naturligtvis ut för 
buggar av diverse slag. Ibland kunde det till ske att någon ändrade i gränssnitten, men inte i 
implementeringen, vilket resulterade i att projektet inte gick att bygga. Ibland checkades kod 
in som inte fungerade. Att reda ut problemen kunde ta ganska lång tid. Vår erfarenhet belyser 
hur viktigt det är att utföra rudimentära tester på den kod man utsätter andra för.

Svåra problem
Vi kom tidigt fram till att om olika leverantörer inte har identiska erbjudanden så kan de inte 
lägga bud på samma villkor.  Vi  föreslog därför  en  budgivning som skulle  ta  hänsyn  till 
faktorer som kvalitet, leveransvillkor, och så vidare. Efter bedömning av upphandlaren skulle 
dessa faktorer betygsättas för varje leverantör, och möjligtvis ge den leverantören fördelar i 
budgivningen. Vi spekulerade en hel del om hur detta skulle kunna göras, men på grund av 
bristande insikter inom upphandling bedömde vi det hela för svårt.

Grupp
Vi var från början 3 personer i gruppen, vilket kändes någorlunda lämpligt. Efter juluppehållet 
fick vi emellertid ännu en medlem. Som bekant för de flesta är det svårt att få ett grupparbete 
att flyta på tillfredsställande, särskilt om man är många i förhållande till uppgiften. Det har i 
efterhand  blivit  uppenbart  hur  pass  viktigt  det  är  att  hålla  alla  sysselsatta,  och  att  inte 
acceptera  något  annat.  För  att  uppnå  detta  måste  en  ärlig  dialog  kunna  hållas  mellan 
medlemmarna.

Lokal
Vi hade en egen lokal där vi i projektet kunde hålla till. Detta hade sina fördelar; framförallt 
kunde vi arbeta relativt ostörda. Under omständigheterna fanns det dock en markant nackdel. 
Avantras mjukvara var under konstant förändring, och gick då och då sönder. De ansvariga 
utvecklarna satt i en annan lokal, och det gjorde det krångligt att föra en dialog. Det skulle ha 
varit värdefullt att kunna ställa korta frågor vid behov. Visserligen var det bara att gå dit om 
vi ville ha hjälp, men utrymmet för ”spontana” frågor blev mindre.
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Resultat
Under förberedelsefasen arbetade vi fram en kravspecifikation, se bilaga 1. Nedan följer vad 
vi uppnådde och vad kräver vidare arbete.

Uppnådda mål
• Klienten har en ny sektion, auktion, där upphandlaren kan:

o Ange startbelopp

o Ange start- och stopptid (preliminär)

o Ange minsta sänkning från föregående bud

o Ange ett tidspålägg som förlänger auktionen då bud läggs sent.

o Starta auktionen

o Stoppa auktionen

o Se auktionens status

• Upphandlaren kan välja ut leverantörer för auktionen

• Leverantören krävs på inloggning för att komma åt auktionen

• Leverantörer kan gå in på auktionens webbsida och lägga bud

• Leverantören behöver bekräfta sitt bud för att säkerställa att det är korrekt

• Leverantören kan se information om sig själv samt budhistorik

• Upphandlaren kan följa budgivningen med fullständig historik

• Upphandlaren kan avbryta auktionen

• Webbsidan visar information om auktionen (start- och stopptid, …) och 
kontaktinformation om upphandlingen

• Auktionen avslutas med avseende på stopptid och senaste budet

• Leverantören blir uppmärksammad på orimliga bud

• Leverantören får bekräftelse på lagt bud per e-post

• Budhistoriken uppdateras automatiskt med jämna mellanrum för både leverantör och 
upphandlare

• Möjlighet finns att köra om samma auktion vid senare tillfälle

Modifierade mål
 Leverantören skall kunna se lägsta budet, sitt eget bud samt sin placering

Det  beslutades  i  efterhand  att  möjligheten  för  leverantörerna  att  se  din  egen  placering  i 
auktionen skall plockas bort. Leverantören kan nu se det lägsta budet och sitt eget bud, men 
inte sin placering.

 Leverantören skall kunna se hur många leverantörer som deltar i auktionen

 Händelser skall loggas i databasen

Dessa mål lades till i efterhand, och är uppnådda.
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Ej uppnådda mål
 Ta hänsyn till andra faktorer än pris

Se sida 8 under ”Svåra problem”.

 Det bästa budet för varje leverantör skall läggas in i systemet för att kunna väljas för 
avtal

Informationen finns visserligen men den sorteras inte ut. Vi beslutade att det är upp till den 
som vill ha informationen.

 Leverantören bör kunna välja om de vill ha e-post om nya bud. 

I dagsläget skickas alltid e-post. 
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Nuvarande status
Projektets nuvarande status är att det fungerar att genomföra en auktion från början till slut. 
För att kunna testa auktionen har den lagts till manuellt i databasen, vilket senare kommer att 
skapas från upphandlingsklienten.  Samma sak gäller  leverantörerna som deltar,  de har  nu 
skrivits in manuellt men sedan kommer upphandlaren att välja vilka som får delta i auktionen. 

Upphandlaren kan logga in på auktionens administration och ställa in inställningarna som rör 
auktionen.  Här  kan  upphandlaren  se  alla  leverantörer  som  deltar  i  auktionen  samt 
budhistoriken.  Se  bilaga  2  figur  1  och 2.  Här  finns  även  möjlighet  för  upphandlaren  att 
avbryta auktionen. När man är nöjd med auktionens inställningar kan upphandlaren skicka ut 
e-post med instruktioner till deltagarna. I detta e-post skrivs att leverantören blivit vad för 
auktion  samt  information  om auktionen.  Fullständig  kontaktinformation  till  upphandlaren 
skrivs också ut och längst ner en enkel guide som förklarar hur auktionen fungerar. Innan det 
skickas iväg har upphandlaren möjlighet att skriva in egen text.

Alla  leverantörer  som är  godkända för  auktionen kan logga in  och se  inställningarna  för 
auktionen samt antalet leverantörer som deltar, utan att veta namnet på dem. Se bilaga 2 figur 
3. När starttiden passerat kan de börja lägga bud, nästa möjliga bud som går att lägga med 
tanke på minsta sänkning står utskrivet på sidan. Innan ett bud blir lagt måste leverantören 
bekräfta budet och då kontrolleras det mot tidigare bud för att se om det är godkänt. Om budet 
blev godkänt så skickas ett e-post ut till alla andra leverantörer som deltar i auktionen att ett 
nytt  bud har  blivit  lagt  och  sidan  uppdateras  med  detta  bud som det  bästa  budet.  Sidan 
uppdateras med jämna mellanrum för att se senaste budet. Auktionen avslutas med avseende 
på den inställda stopptiden. Den kan dock vara förlängd om sena bud ankommit då det är 
önskvärt  att  samtliga  leverantörer  får  en  chans att  bjuda emot  även när  bud läggs i  sista 
sekund. Härifrån fortsätter upphandlaren med att läsa alla leverantörers bästa bud och sedan 
välja en eller flera leverantörer för avtal.

Texten som finns på sidorna samt som skickas ut via e-post är språkanpassat med systemets 
inbyggda språkstöd.

Vidareutveckling och möjliga förbättringar
Saker som skulle kunna göras i framtiden är bland annat att skriva klart stödet för att ha flera 
artiklar i auktionen så att upphandlaren ska kunna lägga bud på alla artiklar. 

Dessutom kan man implementera stöd för avdrag. I klientens vanliga e-anbud värderar man 
alla upphandlare och ger dem olika poäng beroende på hur bra de är på vissa punkter. Hur 
detta avdrag ska ske i auktionen är oklart, antingen kan man göra ett  fast avdrag eller ett 
procentuellt avdrag. Man måste först och främst komma fram till vilket sätt man ska lösa det 
då båda sätten har olika för- och nackdelar. 

Auktionen är kanske ett lite begränsat projekt att kunna bygga vidare på men det man skulle 
kunna göra är att skapa flera inställningar. Ett exempel är att alla leverantörer minst måste 
lägga ett bud under en vald tidsperiod, kanske innan halva tiden av auktionen har gått. Det 
skulle innebära att leverantörerna pressas att lägga bud och inte invänta varandra och på så 
sätt få fler bud.

Just  nu  är  administrationen  inbäddad  i  upphandlingsklienten  som en  webbsida.  Det  vore 
önskvärt att integrera den helt och hållet.
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Systemarkitektur

Bilden ovan beskriver hur det olika delarna i systemet är relaterade till varandra, framförallt 
vilken del som kommunicerar med vilka delar.

Klienterna kommunicerar aldrig direkt med databasen, utan allt sker via applikationsservern. 
Data hämtas genom att begära så kallade ”transporter”. En transport kan beskrivas som en rad 
ur databasen, men det är inte strikt sant – det kan finnas data från flera tabeller om det är 
bekvämare.  Ofta  börjar  man  med  att  hämta  samlingar  av  transporter  i  ett  svep,  för  att 
minimera antalet överföringar och slagningar.

En  transport  är  helt  enkelt  en  klass  med  ett  antal  olika  fält  som  motsvarar  kolumner  i 
databasen. Man läser ut datat precis som vanliga variabler. Man kan även redigera fälten och 
sedan skriva ändringarna tillbaka till databasen.

För att hämta transporter använder man objekt på applikationsservern som är relaterade till 
datat  man  vill  komma  åt.  Exempelvis  finns  det  en  klass  som  används  för  komma  åt 
auktionsrelaterade  data.  Ur  den  kan  man  bland  annat  hämta  en  samling  transporter  som 
innehåller lagda bud på en specifik auktion. Klassen har även metoder som motsvarar saker 
man kan göra i en auktion, till exempel lägga bud.

Man försöker att minimera den mängd logik som finns i klienterna. Helst ska de bara hämta 
och  skicka  data,  utan  att  ta  särskilt  många  beslut  som  inte  rör  hur  datat  presenteras. 
Auktionssidan vet till  exempel inte hur man räknar ut  vad nästa möjliga bud är, men om 
applikationsservern säger att ett bud är för högt (kom ihåg, omvänd auktion) så vet den hur 
användaren ska meddelas. Tanken är att gränssnitten ska vara enkla att modfiera, eller till och 
med skrotas och byggas om på nytt, utan att funktionaliteten blir lidande.

All kommunikation mellan applikationsservern och databasen sker via stored procedures – 
procedurer lagrade i databasen. Varje sådan procedur utför en – eller flera – SQL slagningar, 

Databas
Stored procedures

Upphandlingsklient
Hantering av upphandlingar

Applikationsserver
Remoting interface

Server objects

Webbklient
Administrationssida

Auktionssida
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och returnerar resultaten. Procedurerna kan inte bara utföra slagningar, de kan även använda 
sig av traditionella kontrollstrukturer – till exempel  if  och while. De kan dessutom ta emot 
parametrar som man kan använda sig av för att modifera beteendet av en procedur. Man kan 
därför kan man lägga in logik i själva databasen. Språket är tyvärr något otympligt, och det är 
inte alltid helt lätt att avgöra var man ska implementera olika saker. 
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Bilaga 1

Kravspecifikation

Förkrav
• Leverantörer ska vara registrerade som anbudsgivare
• Vikter skall kunna sättas innan auktionen om de skall användas
• Leverantören skall vara utvärderad och poängsättning skall vara definierat före 

auktion med avseende på leverantörens initiala anbud
• Klientens tidplanering skall ta hänsyn till auktionen 
• Klienten skall ha val för att välja leverantör till auktion i anbudsgivarfönstret
• Klienten skall ha val för auktion i publiceringsfasen
• Klienten skall skapa en icke konfigurerad auktion i samband med publicering

Skall
• Upphandlaren skall kunna konfigurera den skapade auktionen genom att

o Ange starttid och preliminär stopptid (obligatorisk)
o Ange minsta möjliga sänkning i procent (valfri)
o Ange extra tid (auktionens förlängning vid sena bud, valfri)
o Ange utropspris (valfri)
o Ange ett belopp per poäng som kommer ligga till grund för ett fast avdrag för 

varje leverantör baserat på den poängsumma leverantören fått i utvärderingen 
(valfri)

• Upphandlaren skall kunna se det bästa budet samt dess budgivare
• Upphandlaren skall kunna följa budgivningen med fullständig historik
• Upphandlaren skall kunna avbryta auktionen
• Upphandlaren skall kunna spara auktionen under tiden inställningar görs tills den har 

startat
• Upphandlaren skall kunna göra utskick av e-post till leverantörerna som igår i 

auktionen
• Leverantören skall krävas på inloggning för att komma åt auktionen
• Leverantörer skall kunna gå in på auktionen och lägga bud
• Leverantören skall behöva bekräfta sitt bud för att säkerställa att det är korrekt
• Leverantören skall kunna se lägsta budet och sitt eget bud
• Leverantören skall kunna se kort beskrivning om upphandlingen och auktionen
• Leverantören skall kunna se sin egen kontaktinformation, sin egen budhistorik samt 

länkas till sin personliga sida för att kunna ändra kontaktinformation
• Leverantören skall kunna se hur lång tid det är kvar innan auktionen avslutas
• Auktionen skall avslutas med avseende på stopptid och senaste budet
• Bästa bud per leverantör skall kunna tas ut för avtalsskrivning

Bör
• Upphandlaren bör kunna ange procentsats för rimliga prissänkningar.
• Leverantören bör bli uppmärksammad på orimliga bud
• Leverantören bör få bekräftelse på lagt bud per e-post
• Leverantören bör kunna välja om de vill ha e-post om de blivit överbjudna
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Kan
• Auktionsresultatet kan sammanställas till en rapport
• Samma auktion kan köras om vid senare tillfälle.
• Leverantören kan få e-post vid auktionsstart (påminnelse)
• Auktionen kan innehålla flera artiklar 
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Bilaga 2

Figur 1. Här kan upphandlaren fylla i inställningar för auktionen. En hjälptext visas som förklarar hur startdatum 
ska vara formaterat. Liknande hjälptext finns för alla fält.
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Figur 2. Här syns kalendern som man kan välja datum från.
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Figur 3.  Här kan leverantören se inställningarna för auktionen samt lägga nya bud. Just nu ska leverantören 
bekräfta budet.
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