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- med upphandling som strategiskt verktyg Emma Forsberg 

Morgondagens kollektivtrafik



AGENDA

▪ Kollektivtrafikens tidsresa

▪ Utmaningar 

▪ Upphandling som strategiskt verktyg

▪ Vikten av hur upphandlingen 
”paketeras”

▪ Krav & Utvärderingskriterier   

▪ Upphandlingskontrakt & Villkor
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KOLLEKTIVTRAFIKEN ÖVER TID
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▪ Igår 
− Delvis en obefintlig resandeutveckling
− Stundom ett “nödvändigt ont”
− Saknade kundperspektiv 
− ”Beställare-utförarerelation”

▪ Idag
− Positiv resandeutveckling
− Stort kundperspektiv
− Verktyg för att minska negativ  klimatpåverkan
− Samverkan och partnerskaptänk

▪ Imorgon 

− ÄR en central byggsten i byggandet av ett hållbart samhälle
− Möta framtiden i ett växande samhälle med stark urbanisering
− Okända behov och nya tekniklösningar 
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UTMANINGAR! 

▪ BRT-lösning

▪ El & Infrastruktur

▪ Maas-tjänster

▪ Anropsstyrd trafik

Samhället lägger 
årligen ca. 50 
miljarder på 

kollektivtrafik

Mer kollektivtrafik för 
pengarna 

Kraftig urbanisering

Framkomlighetssvårigheter

1,6 miljarder resor per år

Effektiv arbetspendling

Nya bostadsområden

Bättre utbud landsbygd

Snabb utveckling inom 
miljöteknik

Behov av ökad 
självfinansieringsgrad

Elbilar i förhållande till 
kollektivtrafik

Resandeökningar
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MÖJLIGHETER & LÖSNINGAR 

▪ Genom upphandling finna framtida 
samarbetspartners som:

− har förmågan att tillsammans med uppdragsgivare 
utveckla en kollektivtrafik som kommer ändras och 
utvecklas över tid,

− förstår hur man möter framtiden med allt det 
medför, och 

− kan realisera nya förutsättningar och nya behov. 

▪ Hur upphandlingarna paketeras och 
genomförs påverkar eftersom:

− framtiden ska motsvara och möjliggöras i dessa, 
och  

− de ska identifiera de bästa samarbetspartnernas 
för det ovan. 



6

ANVÄND UPPHANDLING SOM STRATEGISKT VERKTYG
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SYFTET MED ”NYA” UPPHANDLINGSREGLERNA

▪ Skapade för att vara ett samhällspolitiskt 
styrmedel och strategiskt verktyg för att 
nå:

− hållbarhet 

− innovation

− Agenda 2030, där upphandlingsverktyget 
ska leda till hållbar stadsutveckling

▪ Att tilldela kontrakt med kvalitetsaspekter 
blev nästan obligatoriskt i de nya lagarna 

▪ ”Bör” ta social-, miljö- och arbetsrättslig 
hänsyn blev nästan ”ska”



UPPHANDLINGSRÄTTSLIGA BEGRÄNSNINGAR?

▪ Finns inga! 

− Förhållnings- och procedurregler

− De upphandlingsrättsliga principerna utgör de yttre 
ramarna

▪ Föreligger snarare en uttrycklig
viljeriktning att använda upphandling som 
strategiskt verktyg
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UPPENBARA VERKTYG

▪ Bygg in en röd tråd i upphandlingen 

▪ Mål som kräver nya lösningar? Våga 
konkurrenspräglad dialog för det mest komplexa

▪ Få ökad konkurrens och motverka inlåsningseffekter 
över tid – bygg in funktion och innovation

▪ Använd prekvalificering i förhållande till kontraktet  

▪ Optimera krav, utvärderingskriterier och 
avtalsvillkor

▪ Använd förhandlat förfarande smartare  

▪ Följ upp och säkra det som utlovats



10

OPTIMERA UPPHANDLINGENS FASER

Tillräckligt bra - GODKÄNDA

2 3 4

Rätt och tillräckliga 
krav på anbudsgivare 

Kvalitetskrav på hur 
uppdraget ska genomföras 

samt funktionskrav

ÖNSKVÄRT

Utvärderingskriterier som fokuserar 
på mervärden för framtiden, INTE 
säkerställande av grundläggande 

förmåga

Avtalsvillkor som tar höjd för 
framtiden och som kan ändras 

utefter nya behov drivet av 
samhället

Dialog!

Utifrån egna behov – lyssna 
in marknaden och inkludera

i kommande upphandling

1

Förhandla
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▪ Reglerat i LOU & LUF genom beviskatalog

▪ Syftet med kvalificeringskrav är att säkra 
tillräcklig förmåga att leverera 
tjänsten/uppdraget

▪ Generellt ställs låga/otydliga kvalificeringskrav

▪ Alla leverantörer som kommer vidare till 
utvärderingen ska vara bra nog för att leverera 

− Exempel
➢ Erfarenhet (omfattning och innehåll i t.ex. genomfört 

referensuppdrag)

➢ Etablerade processer och arbetssätt som minst motsvarar ”X”

▪ Utan tillräcklig ”säkring” finns risk att 
leverantören inte kan/förmår leverera hela vägen 
fram

KVALIFICERING AV EN ANBUDSGIVARE

▪ Använd kvalificeringskrav mer – säkra 
tillräcklig förmåga och skilj tydligare 
mellan kvalificering och utvärdering

▪ Anpassa förmåga till 
kontraktet/uppdraget 

▪ Öppet förfarande eller 
”prekvalificering” 

− Använd urvalskriterier ”utvärdering”

− Tillåtet även vid öppet förfarande (C-

546/16) 

▪ Om bevis inte krävs in i anbud – ange 
vad anbudsgivare ska bevisa/inkomma 
med innan tilldelning eller avtalsstart
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▪ I princip oreglerat i LOU & LUF 

▪ Definiera vilken nivå som ska hållas under avtalet

− Mer funktion istället för givna lösningar 

➢ Minskar onödiga kostnader/risker

➢ Motverkar inlåsning under avtalstiden

− Vilka delar av uppdraget kommer sannolikt 
ändras/behöva utvecklas? Reglera  

▪ Kräver tydliga krav och ev. bevis   

− Våga pröva kravuppfyllnad, t.ex. 

➢ ”Etableringsprojektet ska omfatta X & X…”

➢ ”Anbudsgivaren ska beskriva X & X…”

▪ Undvik ”tomma” krav eller bevis

− T.ex. anbudsgivaren ska skicka in beskrivning av ”X” 
och ”X”… 

− Skapar bara tomma krav som dessutom inte kan 
prövas mot kravuppfyllnad

KRAV (INKL. AVTALSVILLKOR) PÅ UPPDRAGET

▪ Kravställ den nivå som absolut krävs och 
koppla till avtalsvillkor & uppföljning

▪ Centrala delar - pröva om anbudsgivaren 
uppfyller efterfrågad kvalitet, t.ex. genom 
att arbeta med krav och bevis

▪ Använd inte kontraproduktiva krav, dvs. 
funktionskrav som ändå omöjliggörs 
genom andra särkrav

▪ Använd funktionskrav för olika lösningar

− Marknadsföring

− Fordon 

− Drivmedel

− Wifi

− Krav på hur arbetspendlare kan arbeta enklare

− M.m.
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▪ Legalt

− Stor frihet att bestämma vad som är ett mervärde 

så länge mervärdet har en koppling till kontraktet 

(kollektivtrafik)

▪ Stora fördelar att utvärdera andra aspekter 
än pris

− Framförallt mjuka värden 

− Få mer för pengarna

− Möjliggör ”edge” som beställaren inte själv har 

kunskap om eller identifierat

− Nyttja marknadens kunskap och olika lösningar

▪ Kvalitet kostar - must have eller nice to have?

UTVÄRDERINGSKRITERIER

▪ Skilj på krav och mervärden –
kravställ det ni måste ha (stegen 
innan) och utvärdera mervärden 
som har fokus på framtiden och 
”edge”

▪ Beställaren måste kunna 
definiera sitt mål och vad som 
ses som ett mervärde

▪ Hellre någon aspekt än ingen alls 
– finns så mycket att vinna

▪ Knyt ihop erbjudna mervärden 
med avtalsvillkor och uppföljning
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STEG TILL TRANSPARENTA MEN FRAMFÖRALLT (!) AFFÄRSMÄSSIGA
KRITERIER

▪ Beställaren måste definiera och veta målet med det man vill nå via utvärderingen 

▪ Större fokus på framtid och utveckling än säkerställande av förmåga och baskvalitet

▪ Transparens ger mer affärsmässiga anbud eftersom anbudsgivaren förstår vad som 
önskas

▪ Låt kvalitet få en reell effekt i utvärderingen – det vinner man på under 
kontraktstiden

▪ Underkända utvärderingsmodeller – vad handlar det om? 

− För stort mått av skönsmässighet och fri prövningsrätt

− Kriterier måste på definieras och anbudsgivare måste på förhand förstå vad beställaren vill 

och hur den mäter/bedömer

➢ Vad betyder bra, toppen eller excellent respektive dåligt, mindre bra eller undermåligt?

▪ Essensen – utvärdera olika anbuds lösningar på samma sätt 

▪ Återkoppla tydligt i protokollet och motverka överraskningar (en besviken 
anbudsgivare är bättre än en chockad…)
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NYA INITIATIV KAN 
KOMPLETTERA VÅRT 
ERBJUDANDE

UTVÄRDERINGSKRITERIER

Hur trafik- och 
marknadsutveckling i 

området ”X” kommer att 
utvecklas över tid för att 

säkra ändrade behov  

Utifrån beskrivna 
förutsättningar i 

annonserat underlag - vilka 
direkta trafikförslag skulle 

optimera resandet?  

Hur kommer anbudsgivarens 
arbetssätt kring samverkan 

anpassas, genomföras och följa 
utvecklingen för att ständig nå 
målet om ett ökat resande som 

också är kostnadseffektivt?   Hur kommer anbudsgivaren 
säkra att kundupplevelsen 

alltid optimeras och 
anpassas under avtalet?

Anbudsgivare erhåller X SEK 
för implementerade körsätt 

som minskar negativ 
klimatpåverkan med ”X” 

över hela avtalstiden.  

Anbudsgivare som kommer 
att erbjuda arbete till minst 
10 personer som står långt 

ifrån arbetsmarknaden 
erhåller ”X” SEK i avdrag.

Case ”Drastiska 
framkomlighetsproblem” –

hur löser anbudsgivare 
detta? 

Anbudsgivare som 
återanvänder fordon under 

dess hela livscykel får X SEK i 
påslag. 
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FÖRHANDLINGEN 

▪ Outnyttjad potential & används för sällan

− Genom förhandling kan kostnadsbesparingar ske och bättre lösningar nås

▪ Ta höjd och tid för att förhandla

▪ Lås inte in möjligheter med för många låsta villkor – låt hellre 
några valda bli föremål för diskussion/förhandling

▪ Anbudsgivare som får förhandla är mindre benägna att 
överpröva 

▪ Exempel på förhandling

− Potential för bättre trafiklösning i ett visst område

− Marknadsföring 

− Arbetssätt för att förutse trafikutvecklingar och nya behov

− Livscykelkostnadsperspektiv kring utsläpp

− Samverkanskoncept under hela avtalstiden
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MÅL OCH FLEXIBILITET 
I AVTALEN

▪ Villkoren måste kunna anpassas utefter 
utvecklingen

▪ Partnerskap på riktigt! 

▪ Bibehållen kontroll vs drivkraft för utveckling 
och innovation
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▪ Ingångna upphandlingskontrakt får inte ändras utan att ny 
upphandling genomförs 

▪ Uttryckliga undantag som anger i vilka fall en ändring är 
tillåten 

▪ Tillåtna ändringar (urval)

− som genomförs i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul

− till följd av oförutsebara omständigheter

▪ En förbättring: Beskriv hellre det otydliga än inte alls 

LEGALA RAMAR 



19

AVTALET  - SAKER HÄNDER

0

Upphandlingen utgår 
ifrån nuläget och kända 

aspekter
Ny 

infrastruktur 

2 6 1084

Ny tillgänglig 
teknik 

Nytt 
stadsområde

Nya 
kundbehov 

Nya behov som 
justeras enligt villkor 

för trafikvolym…
Nya behov som 

justeras enligt villkor 
för…

Nya incitament (angivna 
hur de ska regleras) Om ”X” inträffar kommer 

trafikföretaget att…
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▪ Där ändringsbestämmelserna i LOU & LUF beaktats

VILLKOR FÖR UTVECKLING
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▪ Centralt att följa upp – får samhället det som 
utlovats? 

▪ Kostnadsbesparingar

▪ Bygg ihop krav med villkor för uppföljning

▪ Vid brister – reglera hur det ska hanteras

AVTALETS UPPFÖLJNING 
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▪ Utifrån ett kostnadsperspektiv och utifrån 
behovet av en hållbar utveckling inom 
kollektivtrafiken:

− Hur byggs det framtida avtalet? 

− Vad behöver det innehålla? 

− Vilka drivkrafter behövs?

DISKUSSIONSFRÅGA
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VILL DU BOLLA NÅGOT, VETA MER ELLER SE OLIKA KONKRETA 
FÖRSLAG PÅ T.EX. UTVÄRDERINGSKRITERIER? 

KONTAKTA GÄRNA MIG, EMMA FORSBERG (070-222 91 56)

TACK!


