
Emma Forsberg & Conny Malmström

Den 26 november 2019

KVALITETSUTVÄRDERING



❖ Varför en vägledning?

❖ Legala ramar – vad gäller egentligen?

❖ Överprövningar

❖ Att tänka på innan

❖ Stegen att utforma kvalitetskriterier

❖ Exempel

AGENDA



Varför en 

vägledning? 
❖ Positivt att utvärdera kvalitet 

– möjlighet att få mer 

kollektivtrafik för pengarna

❖ Stöd

❖ Osäkerheter

❖ Exempel



LEGALA RAMAR VID KVALITETSUTVÄRDERING

❖ Upphandlingsprinciper & 

rättspraxis utgör ramarna

❑ Kriterierna måste vara hänförliga till 

trafikuppdraget

❑ Utformning & utvärdering måste ske i 

förenlighet med de grundläggande 

upphandlingsrättsliga principerna

❑ Kriterierna får inte vara hänförliga till 

trafikföretagets förmåga 

Betydande frihet att 

definiera behov & 

vad man vill tillmäta 

betydelse i 

utvärderingen 



❖ Hur stark koppling som krävs har prövats av 

domstolar flera gånger 

❖ Går inte att klargöra en exakt gräns utan man måste 

alltid göra en bedömning i det enskilda fallet

❖ Alla aspekter som påverkar trafikuppdraget positivt, 

har kvalitetshöjande aspekter eller inkluderar

sociala/miljömässiga aspekter torde vara tillåtna

❖ Exempel: 

▪ hur trafikföretaget återanvänder äldre fordon för att optimera

dess livscykelkostnad, 

▪ arbetar med att sysselsätta personer som står långtifrån

arbetsmarknaden, eller

▪ kör särskilt miljövänligt (mer än vad effekten blir av ställda krav

på t.ex. utsläpp). 

Kriterierna måste 

vara hänförliga till 

trafikuppdraget



❖ Även denna fråga har prövats av domstolar flera 

gånger 

❖ Något oklart rättsläge – särskilt svensk praxis i 

förhållande till EU-domstolen

❖ Föreligger ett förhållandevis stort utrymme för att

använda kvalitetskriterier som medför ett visst

subjektivt utrymme, t.ex. genom att bedöma olika

lösningar eller beskrivningar.

❖ Av naturliga skäl kan & bör kriterier inte utformas

helt objektiva eftersom syftet med att utvärdera

skulle gå förlorat – vilket stödjs av rättspraxis

❖ Trafikföretag måste på förhand kunna förstå hur

och mot vad ett anbud kommer bedömas, t.ex. 

poänggivande förhållanden/bedömningsgrunder

Utformning & 

utvärdering måste 

ske i förenlighet 

de grundläggande 

upphandlings-

rättsliga 

principerna



❖ Även denna fråga har prövats av domstolar flera 

gånger 

❖ Prövningen av anbud består av två faser – en 

kvalificeringsfas och en utvärderingsfas

❖ Kvalitetskriterier som har för stor fokus på 

trafikföretagets grundläggande förmåga/kapacitet 

riskerar att leda till en otillåten sammanblandning 

(strider mot proportionalitetsprincipen) 

❖ I detta avseende är det framförallt sådant som är 

relaterat till teknisk- och yrkesmässig kapacitet, 

exempelvis:

▪ Säkerställande av en tillräcklig organisation, 

▪ Kapacitet & erfarenhet av att etablera nya trafikuppdrag, 

▪ Leda och organisera ett uppdrag inom kollektivtrafik, eller

▪ Strukturerade arbetssätt att arbeta med kvalitetsrutiner i 

verksamheten.

Kriterierna får inte 

vara hänförliga till 

trafikföretagets 

förmåga 



ÖVERPRÖVNINGAR

Sällan utvärderings-

modellen som 

underkänns utan 

avsaknaden av vad som 

är ett poänggivande 

förhållande

❖ Få överprövningar inom upphandling av kollektivtrafik

❖ Svartvit syn (”godkänd eller inte”) – behöver nyanseras

❖ Inom upphandling av kollektivtrafik – i de fall 

kvalitetsutvärderingar tillämpas – är kriterierna omfattande, 

t.ex. vilka redogörelser som ska ges in och hur de ska 

värderas/bedömas 

❖ Anbudsgivare tvingas gissa och anta vad som önskas

❖ Förvaltningsrätten i Jönköping (mål 6154-17) och EU-

domstolen C-6/15   

Oavsett legal bild – om trafikföretag förstår vad som

efterfrågas/önskas kommer erbjudna lösningar & 

förslag bättre motsvara behov & önskemål. Det 

motverkar också ökade anbudspriser



▪ För att lyckas med en 

effektiv & ändamålsenlig 

kvalitetsutvärdering 

behöver man fundera på 

följande aspekter innan 

▪ Knyter också ihop den röda 

tråden

ATT TÄNKA PÅ INNAN

Förarbete
Rätt & tillräckliga

resurser

Säkra tillräcklig
förmåga & en god 

lägsta nivå på
trafikuppdraget först

Vad är ett mervärde?
Anpassa

kvalitetskriterier
efter upphandlingen

Ge kvalitet reell
effekt

Utlovade åtaganden
kopplas ihop med 

kontraktet

Tydlig & transparent 
återkoppling i 
samband med 

tilldelningsbeslut

God överlämning till 
förvaltningen av

kontraktet



ÖVERGRIPANDE STEG VID FRAMTAGANDE 
AV KVALITETSKRITERIER 

Vad har vi för mål?
Vilka egenskaper

har målen?

Hur kan/ska målen
inkluderas i 

upphandlingen?

Vilka mål ska 
inkluderas i 

kvalitets-
utvärderingen?

Målen omvandlas
till kvalitetskriterier



▪ Trafikförsörjningsprogrammet & andra 

måldokument – en god början att utgå 

ifrån 

▪ Samtidigt är dessa ofta för 

övergripande & generella

➢ De behöver konkretiseras för att de ska 

fungera som krav, kvalitetskriterier eller 

kontraktsvillkor

➢ Tidigt behöver prioritering och begränsning 

göras mellan mål eftersom det kan vara svårt 

att koppla samtliga till uppdraget och 

framförallt till kvalitetskriterier 

Fler
resande
kunder

Effektiv
hantering

av
störningar

Ökade
marknads-

andelar

En högre
framkomlig-
het i trafiken

Effektiv
restid eller
restidskvot

Ett hållbart
resande

En ständig
trafik-

utvecking

Optimal 
samverkan

Exempel

Vad har vi för
mål?



Specifika och 
definerbara?

Mät- och 
kontrollerbara?

Rimliga? 

Tidsatta – när 
de ska 

inträffa?

Exempel

Vilka egenskaper har 
målen?

▪ När mål är definierat/de? 

➢ Hur realiseras de, t.ex. vilka egenskaper kan 

mål mätas mot och vilka förutsättningar krävs 

för att ett mål ska nås.

▪ Säkra att mål kan följas upp i realiteten

➢ Huvudmål behöver oftast brytas ned i delmål 

för att kunna användas

• Säkra att det tydligt framgår (i UD) hur 

respektive mål kommer att följas upp 



Inte alls

Genom kravställning 
– antingen på 
anbudsgivares 

förmåga eller på 
uppdraget

Som 
kvalitetskriterium i 

utvärderingen

Genom 
kontraktsvillkor eller 

särskilda 
kontraktsvillkor

Hur kan/ska målen
inkluderas i 

upphandlingen?

▪ Ta beslut om vilka mål som är viktiga för det kommande trafikuppdraget

▪ Det är inte självklart att samtliga krav och mervärden behöver kosta mer 

– analysera ändå vad verksamheten är villig att betala mer för 

▪ Särskilt viktigt att särskilja måsten från mervärden

När man beslutat om ovan – behöver varje mål omvandlas och 

inkluderas i upphandlingen i någon av följande steg 



Vilka mål ska inkluderas
i kvalitetsutvärderingen?

▪ Mål som mervärden genom kvalitetskriterier – bör 

varaktigt förbättra och utveckla trafikuppdraget. Välj 

därför mål som skapar rätt förutsättningar och 

drivkrafter hos båda parter i kommande uppdrag

➢ Vilket/vilka mål ger mest rätt fokus i förhållande till 

kommande uppdrag? 

➢ Av dessa, vilka är rimliga och möjliga att följa upp? 

➢ Inkludera inte mål som inte kan eller avses att följas upp



Viktningen av kvalitet och förhållandet till helheten – centralt med reell effekt!

Bedöm vad uppdraget kommer omsätta och bestäm därefter en god balans vad 
kvalitet är värt i förhållande till helheten 

Flera olika mervärden – viktigt att beskriva hur de sinsemellan kommer viktas – på så 
vis ökar trafikföretagens förståelse för prioriteringen mellan kriterierna 

Upphandlingsdokumentationen behöver tydligt beskriva: 

- Hur utvärderingsmodellen fungerar
- Hur anbud kommer att utvärderas
- Hur bedömningen av anbud kommer att genomföras, dvs. mot vilka 

bedömningsgrunder bedöms anbuden
- Hur får anbud ett visst poäng baserat på hur väl de nått ett visst mervärde 

(differentieras). 

Val av utvärderingsmodell
och viktning

Oavsett vilka 
kvalitetskriterier som 

utvärderas måste 
utvärderingsmodellen 
passa upphandlingen



Att definiera mervärden,  
genom att beskriva vilka 

poänggivande 
förhållanden som anbud 

kommer att bedömas mot 
är det moment som 

kräver mest i 
uppbyggnaden av 

kvalitetsutvärderingen

Kräver grundligt förarbete 
för att i ord kunna beskriva 

transparanta & 
affärsmässiga 

bedömningsgrunder

Förutsättningar & behov 
behöver beaktas vid 
utformningen – t.ex. 

utvärdera ett mervärde 
istället för flera

Hur nås/bevisas mervärdet
bäst, t.ex. genom en

beskrivning eller
förutbestämda mervärden

Säkra & bygg in hur
utlovade åtaganden blir en
del av kontraktet och följs

upp

ATT UTFORMA 
KVALITETSKRITERIER



KONKRET – DÄR HUVUDMÅLET ÄR TRAFIKUTVECKLING

”Vi (RKM) har valt att utvärdera ”En ständigt

optimal samverkan” eftersom vi bedömer att

hur samverkan kommer bedrivas inom

uppdraget samt kontinuerligt anpassas utefter

nya behov och förutsättningar kommer öka

chanserna till måluppfyllelse.”  



HUR FUNKAR DET OCH VILKET POÄNG KAN 
MAN SOM MEST FÅ?

“Vi (RKM) kommer att tilldela kontrakt till det anbud

som har lägst utvärderingspris. Det högsta

mervärdesavdrag som kan genereras uppgår till 

10 000 000 MSEK” (vilket i detta fall utgör 25 procents

viktning och sedan beskrivs övriga lägre avdrag.”



FRÅGAN

”Hur föreslår ni att samverkan bör bedrivas

kopplat till uppdragets förutsättningar och 

lokala behov för att öka sannolikheten till 

måluppfyllelse?” 



REDOGÖRELSEN SKA INNEHÅLLA…

”Beskrivningen anger:

• vilket/vilka arbetssätt som föreslås och 
varför kopplat till målet samt hur
arbetssättet kommer följa utvecklingen
och beakta kostnadseffektivitet, 

• konkreta förslag på aktiviteter och 
åtgärder samt i förekommande fall 
relevant erfarenhet inklusive
trepartssamverkan och förslag på
processer/metoder, och

• vilka roller och ansvar respektive part 
och aktör har och varför.” 



HUR OCH BEGRÄNSNINGAR

”Beskrivningen får maximalt uppgå till sex A4-sidor 
samt ha typsnitt Times New Roman och 

teckenstorlek 11 ska användas. Illustrationer och 
tabeller eller liknande får användas. Hänvisningar
får inte ske till övriga delar av anbudshandlingarna

utan beställaren kommer endast bedöma den 
inkomna redogörelsen. Eventuella hänvisningar till 
andra delar av anbudet kommer inte att beaktas.” 



MÅL MED VAD REDOGÖRELSEN SKA NÅ SOM BÄST 
(POÄNGGIVANDE FÖRHÅLLANDEN)

Trafikföretaget har på ett övertygande sätt redogjort för föreslaget arbetssätt, vilket är
välmotiverat och uppenbart kopplat till angivet mål. Av redogörelsen framgår på ett
trovärdigt sätt hur föreslaget arbetssätt beaktat utgångsläget för trafikområdet samt framgår
– genom flera olika konkretiserade aktiviteter och åtgärder – hur och varför arbetssättet
ständigt behöver och kommer anpassas utefter nya behov och allmän samhällsutveckling
under hela kontraktsperioden. Genomgående i redogörelsen går att utläsa hur arbetssättet
ständigt ser till kostnadseffektivitet samt på vilka sätt och hur det motverkar
kostnadsökningar. Redogörelsen klargör tydligt såväl trafikföretagets som beställarens roll 
och anledningen till fördelningen. Den beskriver också övriga nödvändiga aktörer, vilka roller 
de har samt varför de är relevanta kopplat till målet. Överlag beskrivs tydligt hur och varför
föreslaget arbetssätt förstärks genom tidigare väsentliga erfarenheter (där
trepartssamverkan har varit en central del och där erfarenheterna tydlig kopplas till aktuellt
uppdrag) och goda exempel – som nu bidrar till måluppfyllelse, samt relevanta
metoder/processer och hur de bidrar till måluppfyllelse. 



UTLOVADE ÅTAGANDEN SKA FÖLJAS 

”Det trafikföretag som tilldelas kontrakt ska tillämpa det 
som det svarat på ovan under uppdragets genomförande. 

Det kommer således utgöra en del av trafikkontraktet
genom kontraktsvillkor, vilket beställaren också kan komma
att följa upp. I de fall utlovade åtaganden kring samverkan
inte efterlevs kommer beställaren att tillämpas punkten X i 

kontraktet.” 



POÄNGSTEGEN OCH ÅTERKOPPLINGEN

6 500 000 MSEK i mervärdesavdrag: 
Beskrivningen möter i stora delar målet med uppgiften men viss
förbättringspotential finns, tex. i efterfrågade beskrivningar
och/eller hur tydligt de framgår. Föreslaget arbetssätt inom
samverkan är till stor del kopplat till trafikuppdragets
förutsättningar och mål, men hade kunnat vara ännu starkare. 
Föreslaget arbetssätt inom samverkan har till stor del 
konkretiserats och motiverats genom exempel på viss relevant 
erfarenhet och aktiviteter/åtgärder, däremot hade det kunnat
vara tydligare och mer konkret. Sammantaget ger beskrivningen
mervärden för beställaren och ökar sannolikheten för
måluppfyllelse kring en ständigt optimal samverkan.



POÄNGSTEGEN OCH ÅTERKOPPLINGEN

”Anbud som erhållit 6 500 000 MSEK i mervärdesavdrag: Beskrivningen
möter i stora delar målet, däremot hade valet av förslaget kunnat

motiverats mer samt hade aktiviteter och konkreta lösningar kunnat
framgå tydligare och mer konkret. Förslaget hade ännu tydligare kunnat
kopplats till målet genom att tydligare beskriva kopplingen till nuläget

och aktuella förutsättningar. Beskrivningen hade kunnat visa på en
tydligare koppling mellan tidigare erfarenheter kring trepartssamverkan
och hur det bidrog till aktuella mål, det framgick inte tillräckligt konkret. 

Även förslag på aktiviteter/åtgärder hade kunnat utvecklats något och bli
mer konkreta i förhållande till trafikuppdraget. Sammantaget ger 

beskrivningen mervärden för beställaren och ökar sannolikheten för
måluppfyllelse kring en ständigt optimal samverkan.

Fiktivt förslag som
såklart behöver anpassas 

efter vad anbudet
innehåller - ju mer 

konkret beskrivningen 
blir, t.ex. vad 

saknas/framgår inte –
desto bättre är det  



FÖRUTBESTÄMDA MERVÄRDEN

▪ Använd förutbestämda kvalitetskriterier när t.ex. 

mervärden:

➢ är enkla att definiera 

➢ som krav hade det varit 

kostnadsdrivande/begränsande

➢ när förutsättningar/resurser är begränsade

▪ Ett på förhand tydligt mervärde ger 

trafikföretaget möjlighet att välja om det vill 

erbjuda och uppfylla mervärdet eller inte



▪ Bygger på situationen när RKM har egen enhet som arbetar med marknadsföring. Det finns inget 

krav på tillhandahålla dessa tjänster

▪ RKM ser det som ett mervärde OM trafikföretaget kan erbjuda stöd kring lokala 

marknadsföringstjänster kopplade till kommande uppdrag

EXEMPEL – LOKAL MARKNADSFÖRING 
INOM KOLLEKTIVTRAFIK

• Trafikföretaget erbjuder att i en omfattning om 20 h/månad tillhandahålla en (1) intern alternativt extern 
resurs till RKM, varav 10 h ska förläggas hos RKM kostnadsfritt. Erbjuden resurs ska ha adekvat erfarenhet av
att bedriva lokal marknadsföring inom kollektivtrafik med mål att attrahera fler resenärer. Resursen ska i nära
samarbete med RKM sätta upp en årlig strategi och plan för den lokala marknadsföringen och hur den på ett
effektiv sätt korrelerar med befintlig kollektivtrafik samt bistå RKM med en årlig utvärdering med innehåll om 
ev. förbättringsåtgärder. Resursen ska tillhandahållas under hela kontraktsperioden. 

2 000 000 MSEK i 
avdrag

• Trafikföretaget erbjuder att i en omfattning om 10 h/månad tillhandahålla en (1) intern alternativt extern 
resurs till RKM, varav 5 h ska förläggas hos RKM kostnadsfritt. Erbjuden resurs ska ha adekvat erfarenhet av att
bedriva lokal marknadsföring inom kollektivtrafik med mål att attrahera fler resenärer. Resursen ska i nära
samarbete med RKM sätta upp en årlig strategi och plan för den lokala marknadsföringen och hur den på ett
effektiv sätt korrelerar med befintlig kollektivtrafik samt bistå RKM med en årlig utvärdering med innehåll om 
ev. förbättringsåtgärder. Resursen ska tillhandahållas under hela kontraktsperioden. 

1 000 000 SEK i 
avdrag 

• Trafikföretaget erbjuder ingen marknadsföringsresurs. O SEK i avdrag



Tack!


