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1 Sammanfattning 

Det nuvarande ramavtalet för hotelltjänster löper ut 2022-06-30. Statens inköpscentral vid 
Kammarkollegiet har därför initierat en förstudie för att utreda om en ny upphandling bör 
genomföras. Denna förstudie utgör underlag för detta beslut. 

För att utreda om en ny upphandling ska genomföras har förstudieprojektet undersökt 
avropsberättigade myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området. 

Informationshämtning har skett genom att två enkäter har publicerats eller skickats ut. 
En enkät, riktad till leverantörer på marknaden publicerades på Avropa och en enkät, 
riktad till myndigheter skickades ut. I förstudiearbetet har projektgruppen även haft 
referensgruppsmöten med deltagare från olika myndigheter. Leverantörsdialoger har 
genomförts i form av digitala möten med befintliga ramavtalsleverantörer och andra 
potentiella leverantörer som visat intresse för förstudien. Vidare har projektgruppen haft 
möte med branschorganisationen och två miljöorganisationer.  

Utöver ovan nämnda delar innehåller förstudierapporten en redogörelse av tillämpliga 
tillgänglighets- och hållbarhetsaspekter. 

Av behovsanalysen framgår att ramavtalet är väl fungerande och att hotelltjänster är 
efterfrågade tjänster hos de statliga myndigheterna. Under 2019 omsatte hela 
ramavtalsområdet knappt 583 MSEK. Under första halvåret av 2020 har omsättningen 
sjunkit med ca 50 procent (knappt 156 MSEK) vilket till stor del beror på reserestriktioner 
till följd av pågående pandemi. Rådande situation har påverkat och kommer att i hög grad 
att fortsätta påverka marknaden vilket kommande projektgrupp behöver ha i åtanke och ta 
hänsyn till.  

Projektgruppen för denna förstudie har dragit slutsatsen att det finns ett fortsatt behov av 
ett statligt ramavtal inom hotelltjänster och rekommenderar därför att en ny upphandling 
genomförs. 

Förstudierapporten framtagen av: 

Lisa Sundberg, Elin Brunnberg och Kjell Kimström 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund till förstudien 
Förstudien är genomförd av Kammarkollegiet och omfattar Hotelltjänster. 

Kammarkollegiet har ansvaret för upphandlingsverksamheten inom den statliga 
inköpssamordningen. Detta innebär att myndigheten har som uppdrag att ingå ramavtal 
för varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter.  

Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska det finnas ramavtal eller 
andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingarna för varor och tjänster som 
myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. 

2.2 Syfte med förstudien 
Huvudsyftet med förstudien är att i ett tidigt skede utreda huruvida ramavtalsområdet 
uppfyller något av kriterierna ovan eller på annat sätt anses lämpligt för att en 
upphandling ska genomföras. Om det konstaterats att en upphandling förordas kommer 
även förutsättningar för en sådan att kartläggas. 

Syftet med förstudien vidare är att samla information och kunskap om pågående 
utveckling inom ramavtalsområdet, samt om vilka behov som myndigheterna har. 
Förstudien ska även belysa hur upphandlingen kan genomföras och därmed ge underlag 
till såväl upphandlingsstrategin som kommande upphandlingsdokument. I sammanhanget 
ska särskilt beaktas att ramavtalen ska vara lätta att avropa från, i vilken uträckning det 
kommer krävas stöd från ramavtalsförvaltningen samt eventuellt samspel med 
leverantörsmarknaden gällande förändringar i upplägg, kravställning etc.  

Samtliga rekommendationer som lämnas i samband med denna förstudie kan komma att 
prövas på nytt, ändras och anpassas i en kommande upphandling då ny information kan 
tillkomma och förutsättningar kan ändras med tiden.  

2.3 Omfattning och avgränsningar i förstudien 
Förstudierapporten beskriver nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen 
inom området. Den innehåller avropande myndigheters och leverantörers synpunkter på 
det nuvarande ramavtalet samt deras förslag rörande upplägg av en eventuellt kommande 
upphandling. Därtill innefattar förstudierapporten en analys av myndigheters behov och 
marknadens utbud. 
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Förstudierapporten innehåller inte någon kravspecifikation till en kommande upphandling, 
och således är eventuella krav som kan ställas endast beskrivna på en övergripande nivå. 

Ramavtalen inom detta område kan i dag användas av statliga myndigheter samt stiftelser 
och andra organisationer med anknytning till staten. 

Kommuner och regioner har således inte rätt att avropa från de statliga ramavtalen på 
detta område. 

2.4 Målgrupp 
Förstudien riktar sig i första hand till följande målgrupper.  

• Berörda personer inom Kammarkollegiet.  
• Beställare, upphandlare, inköpare och övriga anställda eller verksamma i statliga 

myndigheter som använder våra ramavtal, samt de som inte gör det idag.  
• Leverantörer – nuvarande och potentiella ramavtalsleverantörer till 

Kammarkollegiet.  

2.5 Metod för förstudien 
Förstudiearbetet har utförts i enlighet med Kammarkollegiets projektstyrningsmetodik. 
Den innefattar: 

• initiering av projektet med definition av projektets huvudsakliga mål i form av ett 
projektdirektiv,  

• detaljerad planering, dvs. en projektbeskrivning och planering av projektets 
aktiviteter,  

• genomförande som omfattat informationsinsamling, analys och författande av 
förstudierapporten,  

• leverans av förstudien med föregående kvalitetssäkring. 

Informationsinsamlingen till förstudien har skett genom att en enkät har skickats ut till 
avropande myndigheter innehållande frågor kopplade till det nuvarande ramavtalet och till 
utformningen av en eventuellt kommande upphandling. Därtill har en referensgrupp med 
deltagare från olika avropande myndigheter deltagit i förstudien och bidragit med värdefull 
information och synpunkter.  

Vidare har projektgruppen haft möten med leverantörer och branschorganisationer för att 
få deras syn på såväl det nuvarande ramavtalet som branschen och dess utveckling. 

Därtill har en enkät, riktad till leverantörer på marknaden varit publicerad på Statens 
inköpscentrals webbplats för ramavtal, Avropa. Enkäten riktade sig både mot befintliga 
ramavtalsleverantörer och potentiella leverantörer.   

Möte har hållits med ansvarig ramavtalsförvaltare från Kammarkollegiet. 
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Det kommer att göras en samlad bedömning av all information som inkommer i förstudien 
för att på så sätt undersöka hur en upphandling ska utformas på bästa sätt. Det kan 
innebära att förslag från enskilda intressenter inte alltid kan beaktas vid utformningen av 
en eventuellt kommande upphandling. 

2.6 Definitioner och förklaringar  
I förstudien förekommer ett antal begrepp som används i branschen. Dessutom har ett 
antal andra begrepp som är bra att känna till, med hänsyn till den kommande 
upphandlingen, definierats och förklarats. Se begrepp nedan: 

Global Distribution System (GDS) 
Databas som upprätthåller resebokningar och tillåter resebyråer att se tillgänglighet och 
boka reserelaterade tjänster som t.ex. flyg, tåg, hotell och hyrbilar.   

Online Travel Agency (OTA) 
Tredjepartsföretag som tillhandahåller webbsidor som möjliggör bokningar av 
reserelaterade tjänster som t.ex. flyg-, tåg-, hyrbil- och hotellbokningar av olika 
researrangörer. Exempel på OTAs är Hotels, Booking m.fl. 
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3 Föregående upphandling 

3.1 Upphandlingsförfarande, tilldelningsgrund och tidpunkter 
för annonsering 

De föregående upphandlingarna av Hotelltjänster genomfördes enligt ett förenklat 
förfarande och omfattade hela Sverige. Upphandlingarna genomfördes som fem separata 
upphandlingar, kategori 2–5 samt longstay och tilldelningsgrunden i samtliga fem 
upphandlingar var ekonomiskt mest fördelaktiga. Upphandlingsdokumenten för kategori 
2–5 annonserades den 2017-09-12 och upphandlingsdokumentet för kategori longstay 
annonserades 2017-09-20. Sista anbudsdag för upphandlingarna av kategori 2–4 var den 
2017-10-24 och för kategori 5 och longstay var sista anbudsdag den 2017-10-31. De flesta 
ramavtal för kategori 2–5 började gälla från och med den 2018-07-01, förutom i kategori 3, 
anbudsområde Stockholm som på grund av en överprövning började gälla 2018-11-01. 
Därtill genomfördes en kompletterande upphandling av kategori longstay vilket ledde till 
att ramavtalen, beroende på anbudsområde började gälla 2018-07-01 eller 2018-10-08.  

3.2 Upphandlingens omfattning 
Upphandlingarna av Hotelltjänster omfattade kvalitetskategori 2, 3, 4 och 5 samt longstay, 
där kvalitetskategori 5 har högst nivå på ställda krav och kriterier. Inför föregående 
upphandling plockade projektet ut, vad som ansågs vara relevanta krav för statliga 
myndigheter i Visitas internationella stjärnklassificering för respektive kvalitetskategori. 
Projektgruppen valde att inte hänvisa till stjärnklassificeringen då inte alla Visitas krav 
och kriterier uppfattades vara relevanta för upphandlingen. En annan anledning är att inte 
samtliga anläggningar är klassificerade i enlighet med Visitas krav och kriterier för 
stjärnklassificering, men i och med att samtliga krav och kriterier fanns beskrivna i 
respektive kvalitetskategori saknade det betydelse. Leverantören hade ändå möjlighet att 
delta i upphandlingen även om leverantören valt att inte klassificeras enligt Visita.  

Respektive upphandling omfattade anbudsområden i form av orter och zoner inom 
respektive ort. 

 Anbudsområden  
Följande orter och zoner inom respektive ort omfattades av upphandlingen. Inom parantes 
anges det maximala antal ramavtalsleverantörer som Kammakollegiet avsåg att teckna 
avtal med på respektive ort eller zon: 

Arvidsjaur (2), Boden (2), Bollnäs (1), Borlänge (4), Borås (3), Danderyd (3), Enköping (2), 
Eskilstuna (2), Falun (3), Gällivare (3), Gävle Zon 1 (5), Gävle postort övrig (1), Göteborg 
Zon 1 (9), Göteborg Zon 2 (6), Göteborg Zon 3 (5), Göteborg Zon 4 (5), Göteborg Zon 5 (3), 
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Göteborg Zon 6 (2), Göteborg Zon 7 (2), Göteborg Zon 8 (2), Halmstad Zon 1 (5), Halmstad 
Zon 2 (1), Haparanda (3), Helsingborg (3), Huddinge (1), Hudiksvall (2), Härnösand (2), 
Hässleholm (1), Jönköping Zon 1 (7), Jönköping postort övrig (2), Kalix (3), Kalmar (4), 
Karlsborg (3) Karlskoga (3), Karlskrona (7), Karlstad (9), Katrineholm (1), Kiruna (2), 
Kristianstad (2), Landskrona (3), Landvetter (1), Lidköping (3), Linköping Zon 1 (5), 
Linköping postort övrig (2), Luleå Zon 1 (5), Luleå postort övrig (2), Lund Zon 1 (5), Lund 
Zon 2 (4), Lund Zon 3 (4), Lycksele (3), Malmö Zon 1 (15), Malmö Zon 2 (2), Malmö Zon 3 
(3), Mora (1), Mölndal (3), Nacka (3), Norrköping Zon 1 (6), Norrköping postort övrig (2), 
Norrtälje (1), Nyköping (2), Nässjö (1), Oskarshamn (2), Piteå (2), Ronneby (1), 
Sigtuna/Arlanda Zon 1 (4), Sigtuna/Arlanda Zon 2 (2), Skara (1), Skellefteå (3), Skövde (3), 
Sollefteå (3), Sollentuna (3), Solna Zon 1 (2), Solna Zon 2 (4), Solna postort övrig (3), 
Bromma Stockholm (5), Enskede Stockholm (2), Kista  Stockholm (3), Hägersten Stockholm 
(1), Årsta Stockholm (2), Älvsjö Stockholm (1), Stockholm Zon 1 (13), Stockholm Zon 2 (2), 
Stockholm Zon 3 (5), Stockholm Zon 4 (5), Stockholm Zon 5 (5), Stockholm Zon 6 (9), 
Stockholm Zon 7 (5), Stockholm Zon 8 (1), Stockholm Zon 9 (5), Stockholm Zon 10 (4), 
Stockholm Zon 11 (7), Stockholm Zon 12 (1), Strängnäs (3), Sundbyberg (3), Sundsvall Zon 
1 (7), Sundsvall postort övrig (1), Söderhamn (2), Södertälje (2), Trollhättan (2), Täby (1), 
Uddevalla (1), Umeå Zon 1 (6), Umeå postort övrig (1), Upplands Väsby (1), Uppsala Zon 1 
(5), Uppsala Zon 2 (5), Uppsala postort övrig (2), Varberg (3), Vidsel (1), Visby (4), Västerås 
Zon 1 (2), Västerås Zon 2 (2), Växjö Zon 1 (5), Växjö postort övrig (2), Ängelholm (3), Örebro 
Zon 1 (8), Örebro postort övrigt (1), Örnsköldsvik Zon 1 (1), Örnsköldsvik postort övrigt (1), 
Östersund Zon 1 (4), Östersund Zon 2 (2), Östersund Zon 3 (1). 

 Utvärdering  
3.2.2.1 Utvärderingsmodell 
Som tilldelningsgrund tillämpades ekonomiskt mest fördelaktiga och som 
utvärderingsgrund tillämpades modellen uppräkningstal i procent.  

3.2.2.2 Kriterier, tillvägagångssätt och poängsättning 
Följande kriterier tillämpades i upphandlingen: 
 
Pris 60 procent 
Det pris som användes i utvärderingen var priset (utan decimaler) för en övernattning för 
en person i ett hotellrum.  

Kapacitet 15 procent 
Kvalificeringskravet för kapacitet var 40 procent. Därutöver kunde anbudsgivaren offerera 
ytterligare antal hotellrum som gav mervärde enligt följande: 
41 – 55 procent gav 7,5 poäng 
56 – 85 procent gav 18,75 poäng 
86 – 100 procent gav 37,5 poäng 

Miljö 15 procent 
Anbudet erhöll poäng utifrån vilka miljökriterier det offererade hotellet uppfyllde. Som 
mest kunde anbudet erhålla 37,5 poäng. 
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Tillgänglighet 10 procent 
Anbudet erhöll poäng utifrån vilka tillgänglighetskriterier det offererade hotellet uppfyllde. 
Som mest kunde anbudet erhålla 25 poäng. 

Det anbud som efter utvärderingen erhöll lägst jämförelsesumma rangordnades som 
nummer 1 inom respektive anbudsområde (ort, zon).  

 Överprövning och kompletterande upphandling 
Kategori 3 överprövades till förvaltningsrätten med anledningen att Långholmen inte 
fanns med som anbudsområde. Den överprövande leverantören var p.g.a. detta förhindrad 
att lämna anbud och menade att upphandlingen begränsade konkurrensen. 
Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen skulle göras om för de anbudsområden 
som låg i Stockholm.  

I kategori longstay inkom få och/eller flera ej kompletta anbud i flera anbudsområden. 
Kammarkollegiet beslutade därför att genomföra en kompletterande upphandling för att 
försöka få geografisk täckning. I de första upphandlingarna som annonserades var det inte 
tillåtet att lämna anbud i fler än en kvalitetskategori. I det fall anbudsgivaren valt att 
offerera en hotellanläggning i flera kvalitetskategorier utvärderades endast den högsta 
kvalitetskategorin och övriga anbud förkastades. I samband med kompletteringen och den 
nya annonseringen av kategori 3, anbudsområde Stockholm blev det tillåtet för 
anbudsgivare att lämna anbud i både kategori longstay och kategori 3, anbudsområde 
Stockholm.   

3.3 Synpunkter och erfarenheter från föregående upphandling  
Den förra projektgruppen har sammanställt en rapport med de frågor och svårigheter som 
behöver tas i beaktande inför kommande upphandling. Nedan följer en sammanfattning 
över de viktigaste punkterna. 

Ev. strategisk anbudsgivning kan förekomma  
Det kan förekomma att anbudsgivare väljer att lämna anbud i en lägre kvalitetskategori 
med lägre krav än vad de egentligen uppfyller. Den förra projektgruppen drog slutsatsen 
att utbudet av konkurrenter i respektive anbudsområde skulle kunna påverka i vilken 
kvalitetskategori anbudsgivare väljer att offerera. Om konkurrensen bland 
hotellanläggningarna är stor i ett anbudsområde riskerar anbudsgivare att hamna utanför 
ramavtalet eller längre ner i rangordningen och kan därmed välja att istället lämna anbud 
i en lägre kategori för att på så sätt ändå få ramavtal eller komma högre upp i 
rangordningen. 

Anbudsområden (orter, zoner) 
Vid den förra upphandlingen bifogades en bilaga med kartor där indelningen i 
anbudsområden framgick. Upphandlingsprojektet bör ta hänsyn till och utvärdera 
tillsammans med både myndigheter och leverantörer hur indelningen i anbudsområden 
(orter, zoner) har fungerat. 
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Sökmotor och informationsdelning 
Projektgruppen bör utvärdera och eventuellt utveckla hur och vilken information som 
presenteras på Avropa. Den förra projektgruppen föreslår att Kammarkollegiet själva 
utvecklar eller köper in en egen sökmotor för att underlätta för de avropsberättigade 
myndigheterna att hitta rätt hotell utifrån varje specifikt behov. Ett förslag är att de 
avropsberättigade myndigheter får tillgång till sökmotor och ramavtalspriserna genom en 
särskild myndighetsinloggning. Sökmotorn skulle kunna fungera som hotellmäklare om 
Kammarkollegiet upphandlar både sökmotor och rabatter i samma upphandling vilket 
skulle innebära att Kammarkollegiet inte behöver teckna ramavtal direkt med hotellen.     

Krav på kapacitet 
Vid förra upphandlingen offererade en anbudsgivare samma hotell, samma rum och samma 
kapacitet i två olika kategorier, kategori 3 och kategori longstay. Rummen uppfyllde 
samtliga krav i båda kategorier och båda anbuden antogs. Kommande projektgrupp bör 
utreda huruvida det kan bli problematiskt att tillåta att samma rum offereras i två olika 
kategorier.  

Resurser 
Projektet är relativt resurskrävande eftersom varje upphandling i sig genererar många 
anbud. Den förra projektgruppen rekommenderar att fler resurser tillsätts för att 
upprätthålla kvalitet, framförallt vid utvärdering, granskning av tilldelningsbeslut och vid 
tecknande av ramavtal. Upphandlingen kräver t.ex. extra resurser för att kontrollera 
anbudsområden, kravuppfyllnad och anbudspriser.     
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4 Nuvarande ramavtal 

4.1 Avtalens löptid 
Ramavtalen, som började gälla från den 2018-07-01, gäller till och med den 2022-06-30.  

4.2 Antal ramavtal 
Den förra ramavtalsupphandlingen genererade totalt 408 ramavtal, fördelat enligt följande:  

Kvalitetskategori Antal ramavtal 
Kvalitetskategori 5 39 
Kvalitetskategori 4 211 
Kvalitetskategori 3 112 
Kvalitetskategori 2 13 
Kategori Longstay 33 
Totalt antal 408 

 

Ramavtalsleverantörerna är både små, medelstora och stora företag. 

4.3 Total omsättning på ramavtalet   
Nedan redovisas omsättningsstatistik avseende 2019 och 2020 för kvartal 1–2. Statistiken 
baseras på uppgifter redovisade av de 408 ramavtalen.  

2019 

Kvalitetskategori Summa av Nätter  Summa av Omsättning  

Kvalitetskategori 5 67 301 88 608 877 kr 
Kvalitetskategori 4 370 532 400 755 507 kr 

Kvalitetskategori 3 83 551 82 340 480 kr 

Kvalitetskategori 2 4 049 6 750 998 kr 
Kategori Longstay 4 626 4 332 777 kr 

Totalsumma 2019 530 059 582 788 639 kr 
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2020 (Q 1–2)  

Kvalitetskategori Summa av Nätter Summa av Omsättning 

Kvalitetskategori 5 16 317 19 245 984 

Kvalitetskategori 4 92 050 97 006 480 

Kvalitetskategori 3 37 508 31 618 995 

Kvalitetskategori 2 978 2 190 122 

Kategori Longstay 9 320 5 915 410 

Totalsumma 2020 (kvartal 1–2) 156 173 155 976 991 
 

Vid en jämförelse mellan 2019 och 2020 så har omsättningen för 2020 (kvartal 1–2) 
minskat med ca 47 procent vilket mest troligt beror på rådande pandemi. Statistiken för 
2020 inkluderar även omsättningen från januari och februari innan pandemin med följande 
restriktioner infördes i Sverige.  

Vid en jämförelse mellan 2019 och 2020 har kategori longstay ökat under 2020 (kvartal 1–
2). 

4.4 Ramavtalsanvändare 
Ramavtalen nyttjas av statliga myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda 
organ enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning samt andra statliga 
stiftelser och bolag som deltar enligt särskild bekräftelse.    

4.5 Förvaltning av ramavtalet 
Ramavtalet förvaltas av enheten för ramavtalsförvaltning vid Kammarkollegiet.  
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5 Information om ramavtalen 

Information om ramavtalen förmedlas på www.avropa.se. Där publiceras bl.a. listor över 
ramavtalsleverantörer och avropsberättigade myndigheter, avtalsdokument, avropsmallar, 
samt vägledningar med stöd för avropsberättigande myndigheter vid avrop.  

Kammarkollegiet genomför också regelbundet olika typer av seminarier kopplat till 
respektive ramavtalsområde, två så kallade Avropadagar riktade till myndigheter och tre 
leverantörsdagar fördelat på leverantörer inom IT-och telekom, resebranschen samt övriga 
varor och tjänster. Därutöver ges vägledning och stöd i samband med bl.a. avrop från 
ramavtalen via såväl mail som telefon.  

  

http://www.avropa.se/
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6 Offentlig sektors behov 

6.1 Inledning 
För att kartlägga behovet inom offentlig sektor gällande det aktuella ramavtalsområdet 
samt fånga in och analysera synpunkter på det befintliga ramavtalet har det i förstudien 
genomförts dels en enkätundersökning dels referensgruppsmöten med deltagare från de 
myndigheter som i enkäten, eller via Avropa anmält sitt intresse för att ingå i 
referensgruppen.  

6.2 Myndighetsenkät 
En enkät gick ut till 242 avropsberättigade myndigheter. Enkäten besvarades av 135 
respondenter, vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent.  

Syftet med enkäten var att undersöka behovet av samt önskemål kring tjänster inom 
ramavtalsområdet. Vidare var syftet att ge myndigheterna möjlighet att dela med sig av 
sina erfarenheter rörande det befintliga ramavtalet och ge generella synpunkter avseende 
en eventuellt kommande upphandling av ett statligt ramavtal. 
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Redovisning av myndighetsenkät  

 Använder ni det statliga ramavtalet för hotelltjänster? 

 

Över 90 procent av respondenterna anger att de använder ramavtalet för Hotelltjänster. 
5,9 procent anger att de inte använder ramavtalet.  
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 Ni har angivit att ni inte använder det statliga ramavtalet för 
Hotelltjänster. Ange gärna varför: 

 

Av de respondenter som angivit att de inte använder ramavtalet så anger 44,4 procent att 
de inte har något behov. 11,1 procent anger att de endast har ett mindre behov och därför 
har direktupphandlat och 11,1 procent anger att de har valt att genomföra en egen 
upphandling. De respondenterna som hade annat skäl till att de inte använt ramavtalet 
fick möjlighet att lämna svar i fritext. En respondent har angivit att de använder sig av 
Försvarsmaktens ramavtal för hotelltjänster och en annan anger att de har avropat från 
ramavtalet för resebyrå och bokar hotell genom denna.  
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 Vilket/vilka sätt använder ni för att boka hotelltjänster? (flera val är 
möjliga)  

 

  

80 procent av respondenterna anger att de kontaktar myndighetens resebyrå som genomför 
alla bokningar. 57 procent av respondenterna bokar själva genom resebyråns 
självbokningssystem. 43,7 procent anger att de bokar själva genom att kontakta hotellet 
via telefon eller mejl och 5,9 procent anger att de bokar själva genom Hotelzon.     
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 Vilket av nedanstående alternativ är enligt er det mest effektiva sättet 
att boka hotelltjänster? 

  

51,9 procent av respondenterna upplever att det mest effektiva sättet att boka hotell på är 
att själv genomföra bokningen via myndighetens resebyrå. 27,4 procent anger att det mest 
effektiva sättet är att kontakta resebyrån via telefon eller mejl för att få resebyrån att 
genomföra bokningen. 15,6 procent anger att de helst ringer eller mejlar hotellet direkt för 
att boka och 2,2 procent anger att de helst genomför en bokning genom Hotelzon.  
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 Använder ni ert e-handelssystem för att skicka beställningar/bokningar 
av hotelltjänster?  

 

Endast 5,2 procent av respondenterna anger att de använder myndighetens e-
handelssystem för att skicka bokningar/beställningar av hotelltjänster. Respondenterna 
har i fritext fått möjlighet att förklara på vilket sätt de använder e-handelssystemet för 
beställningar/bokningar av hotelltjänster. Den främsta anledningen är att 
fakturamatchning ska bli möjlig. Myndigheten har i dessa fall lagt upp ramavtalshotellen i 
systemet. En respondent anger att e-handelssystemet endast används för interna 
beställningar av hotelltjänster.   

85,9 procent av respondenterna anger att de inte använder e-handelssystemet för denna 
typ av beställning/bokning. 
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 I de fall hotellen fakturerar er direkt, skickar hotellen e-faktura i 
formatet Peppol BIS Billing 3 (som är lagkravet från den 1 april 2019 
och den nya europeiska standard-e-fakturan? 

 

41,5 procent av respondenterna anger att hotellen skickar e-faktura i Peppol BIS Billing3-
format enligt lagkravet från 2019. Endast 11,9 procent anger att de inte får faktura i detta 
format och en så stor del som 46,7 procent av respondenterna anger ”Vet ej”.  

 Vad anser ni om den nuvarande uppdelningen av områden? 
Befintliga ramavtal är uppdelade i följande områden: 

- Kvalitetskategori 2 (ungefär 2-stjärnigt enligt Visita)  
- Kvalitetskategori 3 (ungefär 3-stjärnigt enligt Visita)  
- Kvalitetskategori 4 (ungefär 4-stjärnigt enligt Visita)  
- Kvalitetskategori 5 (ungefär 5-stjärnigt enligt Visita)  
- Longstay (för boende mer än en vecka) 
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72,6 procent av respondenterna anger att den nuvarande indelningen är bra eller mycket 
bra. 8,2 procent anger att indelningen är mindre bra eller inte alls bra. 

Respondenterna har i fritext fått möjlighet att motivera sina svar. Nedan följer en 
sammanställning av de mest återkommande svaren:  

- ”Systemet är krångligt. Kan man inte använda stjärnor istället?” 
- ”Tydligare kategorisering är önskvärt. Anställda vet inte vad de olika kategorierna 

innebär.” 
- ”Saknar enklare boendestandard, exempelvis vandrarhem, kursgårdar och stugor.” 
- ”Fler val för långtidsboende.” 
- ”Det är nog svårt att göra någon annan uppdelning. Problemet blir hos resebyråerna 

där rangordningen är svår att få till.” 
- ”Utmaningen är gränsdragningen mellan kategorierna, det är inte helt tydligt för 

varken resebyrå eller resenär vad som egentligen skiljer.” 
- ”Kvalitetskategorierna är bra och täcker myndigheternas behov. Resenären känner 

oftast inte till eller tänker på att det finns olika kategorier utan söker istället hotell 
utifrån andra parametrar.” 

- ”Saknar ingen kategori men upplever att det är för få hotell som är antagna.” 
- ”Nivå på tillgänglighet borde också framgå enligt en kodning.” 
- ”Det vore bra om man direkt i kartvyn kan klicka sig in till information om hotellet. 

Ibland är det svårt att hitta i områden där det finns många hotell i de olika 
kategorierna. ” 

- ”Det är begränsande att man måste välja uppdelning i förväg.”  
- ”Upplever att de flesta som bokar hotell tycker att det är för mycket att hålla reda 

på. Rätt standard och rätt område. Uppdelningen gör också att det är svårt för vår 
resebyrå att presentera rätt hotell i självbokningssystemet. Vi måste ändå skapa 
särskilda policys för hotellbokningar.” 
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 Vad är viktigt för er när ni bokar hotell och vilka krav och kriterier bör 
värderas högt i upphandlingen? (fler val är möjliga)  

 

92,6 procent av respondenterna anger att priset är den viktigaste parametern vid bokning 
av hotell. 73,3 procent anger att miljö är viktigt och 37,8 procent anger säkerheten på 
hotellanläggningen. 31,9 procent av respondenterna anger att tillgänglighetsanpassningar 
är viktigt och 26,7 procent har andra förslag såsom t.ex. läge utifrån konferensanläggning, 
kommunikationer (lokaltrafik), samarbetspartners och kontor. 
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 Upplever ni att det är enkelt att avropa ifrån ramavtalet? 

 

71,9 procent av respondenterna upplever att det är enkelt att avropa ifrån ramavtalet. 10,4 
procent anger att de inte upplever det enkelt. Respondenterna har i fritextsvar haft 
möjlighet att ange varför de inte anser att det är enkelt. Nedan följer en sammanställning 
av de mest återkommande svaren: 

- ”Det är svårt att söka på Avropa.” 
- ”Svårt att följa rangordningen vid avrop.” 
- ”För många steg att gå igenom innan bokning kan göras.” 
- ”Önskar fler val och mindre zoner.” 
- ”Det är otydligt med zonerna i storstäderna. Skulle önska bättre kartor där 

zonindelningen framgår tydligare.” 
- ”Omständliga beskrivningar.” 
- ”Endast enkelt via Hotelzon.” 
- ”Det är inte helt lätt att få förståelse för rangordningen, bl.a. att närhetsprincipen 

inte gäller.” 
- ”Omständligt att de anställda först måste gå in i Avropa för att sedan leta upp det 

hotellet i självbokningssystemet.” 
- ”Det är enkelt men när det kommer till tillämpningen fungerar det inte riktigt i 

resebyråns bokningsportal. Det är inte möjligt att bara visa ramavtalshotell i 
portalerna utan att även andra prisalternativ visas.” 

- ”Resebyrån kan inte hantera de olika kategorierna i bokningssystemet, alla hotell i 
samma stad eller område hamnar i samma lista.” 
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 Gällande tillgänglighet och säkerhet på hotellanläggningarna 
samt miljö, är det några krav eller kriterier som ni saknar i befintligt 
ramavtal avseende hotelltjänster?  

Respondenterna har fått möjlighet att svara i fritext. Majoriteten av respondenterna anser 
inte att de saknar något. Nedan följer en sammanställning av de svar som har angett att de 
saknar något avseende tillgänglighet, säkerhet eller miljö:  

- ”Att fungerande brandvarnare alltid ska finnas på rummet.” 
- ”Närhet till lokaltrafik.” 
- ”När det gäller krav avseende tillgänglighet och miljö så borde det endast 

upphandlas hotell som uppfyller alla krav eftersom det är något som alla 
myndigheter har krav på sig att tänka på.” 

- ”Tydligare information om vilka som uppfyller olika krav.” 
- ”Större möjligheter till bokningsinstruktioner, vi bör bo två våningar upp, inte lägre 

och inte gärna högre.” 
- ”Hittar inga krav eller skrivningar avseende säkerhet på hotellanläggningarna i 

nuvarande ramavtal.” 
- ”Mer miljömärkta hotell, tyvärr framgår pris som det huvudsakliga syftet.” 
- ”En tillgänglighetskodning för nivå på tillgänglighet, t.ex. 5=högsta nivå på 

tillgänglighet enligt en kodning.” 
- ”Tydligare beskrivning av vilka miljöhänsyn de olika hotellen tar.” 
- ”Möjligt att ställa krav på tvättmedel, att det ska gå att välja bort daglig städning 

om man bor flera nätter, ekologiska eller närproducerade livsmedel efter säsong.” 

 Avropsordningen på befintligt ramavtal är avrop efter 
rangordning. Har ni förlag på annan avropsordning? (ex. förnyad 
konkurrensutsättning, särskild fördelningsnyckel, annat?) 

Respondenterna fick möjlighet att lämna förslag och synpunkter i fristextsvar. Knappt 78 
procent av respondenterna upplever att rangordning fungerar bra på befintligt ramavtal. 
Nedan följer en sammanfattning av de svar som avser någon annan avropsordning:  

- ”Särskild fördelningsnyckel utifrån beställarens behov, såsom exempelvis avstånd, 
funktioner m.m.” 

- ”Förnyad konkurrensutsättning skulle eventuellt passa bra.” 
- ”Rangordning försvårar, tycker att det är de praktiska behoven som ska få avgöra.” 
- ”Jag tycker att man ska få välja själv vilket hotell man vill bo på eller har mest 

behov av, av de hotell som är upphandlade.” 
- ”Det vore önskvärt att det finns hotell att välja inom respektive område som idag fast 

inte i rangordning. Man ska kunna välja de hotell som ligger närmast och passar 
bäst för respektive tillfälle.” 

- ”Absolut inte förnyad konkurrensutsättning för vanliga hotellrum.” 
- ”Enklare att göra avsteg om rangordnat hotell ligger avsides.” 
- ”Låt hotellen få konkurrera med dagspriser utan rangordning. En form av 

dynamiskt inköpssystem.” 
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- ”Det skulle vara bättre med fritt val inom kategorin. Vi har alla olika budgetar och 
läget kan vara viktigt för att slippa ytterligare kostnader för att hotellet ligger för 
långt ifrån där man ska vara.” 

- ”Förnyad konkurrensutsättning kan vara en möjlighet för longstay.” 
- ”Möjlighet att ha fler hotell i samma rangordning inom en zon eller område.” 
- ”Ev. någon typ av dynamisk rangordning (likt hyrbilar), där det är möjligt att räkna 

ut totalkostnaden för att bo på ett hotell jämfört med ett annat.” 

 Vilken information från Statens inköpscentral avseende hotellets 
faciliteter önskar ni ta del av på Avropa? 

 

77,8 procent av respondenterna upplever att information om hotellets faciliteter via länk 
från Avropa är tillräcklig. 4,4 procent har i fritext angett att de önskar följande 
information: 

- ”Gym och träningsmöjligheter.” 
- ”En lättillgänglig basinformation om hotellet faciliteter vore bra för att slippa leta 

på hotellens egna hemsidor.” 
- ”Kodning för tillgänglighetsnivå.” 
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 Är ni nöjda med det befintliga ramavtalet för hotelltjänster? 

 

70,4 procent av respondenterna anger att de är nöjda med det befintliga ramavtalet för 
hotelltjänster. Respondenterna har fått möjlighet att lämna kommentarer om befintligt 
ramavtal. Nedan följer en sammanfattning av kommentarerna:  

- ”Krångligt att söka på Avropa. Tycker att det är jobbigt med rangordning och vill 
hellre välja själv.” 

- ”Tillgänglighet ska gälla alla hotell.” 
- ”Det saknas boendealternativ på en del mindre orter, även på mer utpräglade 

turistorter.” 
- ”Önskar en utveckling av kategorin longstay. Vi önskar fler lägenhetsalternativ på 

många fler orter.” 
- ”Framförallt i Stockholmsområdet är uppdelningen i stadsdelar svår att hantera för 

våra medarbetare.” 
- ”Vi önskar fler val i varje zon/område.” 
- ”Fler hotell i exempelvis i Norrland.” 
- ”Det händer att hotellen inte håller de priser som avtalats eller att det är brist på 

hotellrum, särskilt i storstäderna.” 

 Har ni några förslag på förbättringar och/eller förändringar som 
ska ingå i det nya ramavtalet som ni vill delge Statens inköpscentral? 

Respondenterna har fått möjlighet att lämna förslag på förbättringar i fritext. Nedan följer 
en kortfattad sammanfattning med de mest återkommande förslagen: 

- ”Utveckling av kategorin longstay med fler utpräglade lägenheter med t.ex. 
tvättmöjligheter i lägenheten på flera orter.” 
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- ”Longstay bör kunna bokas via resebyråernas ordinarie bokningssystem. 
Resebyråerna måste kontakta longstay-boendet för att kunna boka till 
ramavtalspriser.” 

- ”Fler avtal på mindre orter i landet.” 
- ”De geografiska avstånden på landsbygden kan påverka användbarheten av det 

statliga ramavtalet.” 
- ”Kodning för tillgänglighetnivå.” 
- ”Låt inte priset avgöra. Tillgänglighet är viktigare.” 
- ”Bättre förklaringar till kvalitetskategorierna.” 
- ”Färre kvalitetskategorier, t.ex. ”bas” (kategori 1–3) och ”premium” (kategori 4-5) 

eller liknande för att underlätta bokning via resebyrå och för att kunna 
kommunicera policy till medarbetare.” 

- ”Se över zonindelningen i storstäderna.” 
- ”Dynamisk prissättning.” 
- ”Lägre priser, vi anser att ramavtalspriserna per natt ligger för högt på flera hotell.” 
- ”Större utbud på de mindre orterna. Fler ramavtalsleverantörer.” 
- ”Närhet till allmänna kommunikationer.” 
- ”Bättre sökfunktioner på Avropa. Det vore bra att kunna komma till hotellets sida 

via Avropa, eller till en sida där alla ortens ramavtalshotell visas.” 
- ”Större fokus på miljö.” 
- ”Möjlighet att göra en förnyad konkurrensutsättning i en stad/zon om antalet 

gästnätter som en myndighet har behov av överstiger ett antal per år.” 
- ”Tydliggöra hur många rum som finns till avtalade ramavtalspriser. Det händer 

alltför ofta att hotellen säger att det inte finns några rum kvar.” 
- ”Möjliggöra att anta hotell under pågående ramavtalsperiod.” 
- ”Dela in fler städer i zoner och mer fokus på pris. Det är svårt att förklara för 

resenärer att de ska bo på ett dyrare hotell för att det ligger högst i rangordningen.” 
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 Planerar myndigheten att i framtiden avropa från det statliga 
ramavtalet? 

 

83 procent av respondenterna anger att myndigheten kommer att fortsätta genomföra 
avrop från det statliga ramavtalet framöver. Endast 2,2, procent anger att de inte kommer 
använda ramavtalet och den främsta anledningen till det är att det inte finns något behov.  

 Sammanfattning av myndighetsenkät 
• Ramavtalet är välfungerande och används i stor omfattning av de 

avropsberättigade myndigheterna. 
• De flesta bokningarna görs genom myndigheternas resebyråer. 
• Kategorin longstay behöver utvecklas och omfatta fler orter och fler 

ramavtalsleverantörer. 
• Informationen på Avropa kan ses över och utvecklas, t.ex. upplysningar om 

hotellanläggningarna. 
• Det är önskvärt med fler ramavtalsleverantörer inom flera anbudsområden (orter 

och zoner). 
• Det finns ett behov och önskemål om ramavtal på ännu flera orter. 
• Avropsordningen rangordning fungerar relativt bra. Eventuellt skulle longstay 

kunna avropas genom förnyad konkurrensutsättning. 
• Hotellets läge är en av de viktigaste parametrarna vid bokning. 
• Miljö, säkerhet och tillgänglighet är viktiga kvalitetskriterier som bör ställas i 

kommande upphandling. 
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6.3 Referensgruppsmöte med myndigheter 
De myndigheter som i enkäten, via Avropa eller på annat sätt anmält intresse att 
medverka i referensgruppen bjöds in till möten med projektgruppen.  

Sammanlagt bjöds fjorton avropsberättigade myndigheter in till referensgruppsmöte. Nio 
myndigheter deltog. Därtill har separata möten hållits med två myndigheter.  

Syftet med referensgruppsmötena var att, som ett komplement till enkäten, ge 
myndigheterna möjlighet att fördjupa och dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter 
avseende det befintliga ramavtalet inför en eventuellt kommande upphandling. 

Redovisning av referensgruppmöte  

Samtliga referensgruppsmöten hölls digitalt och för att mötena inte skulle bli alltför långa 
och omfattande delades referensgruppen först upp i två grupper och sedan bokades två 
möten in för respektive grupp. Syftet med att dela upp mötena var att alla deltagare skulle 
få tid och möjlighet att komma till tals.  

Nedan återges en kortfattad redovisning av vad som diskuterades på 
referensgruppsmötena. Redovisningen är en sammanställning av projektgruppens 
minnesanteckningar och är inte uttömmande och inte heller någon konsensus. 

 Kvalitetskategorier, 2–5 samt longstay 
Kvalitetskategori 3 och 4 är de kategorier som används mest av de myndigheter som 
referensgruppen representerade. Många myndigheter har riktlinjer över vilken eller vilka 
hotellkategori/-er som de anställda ska boka beroende på tillgång. Enligt referensgruppen 
är dock oftast den geografiska tillgängligheten (hotellanläggningens läge) viktig och 
avgörande för vilken av kategorierna enligt riktlinjerna som används. 

De flesta myndigheter i referensgruppen anser att kategorin longstay bör utvecklas och 
utökas för att omfatta fler orter. Förutom i Stockholm bör fler alternativ för longstay finnas 
i Göteborg, Malmö och Sundsvall. De flesta i referensgruppen har idag inget behov av 
longstay men upplever att det kan komma att uppstå framöver.  

Det finns även ett visst behov av att se över kraven i respektive kvalitetskategori. I 
huvudsak är referensgruppen nöjd med kravställningen och skillnaderna mellan 
kvalitetskategorierna men är överens om att det finns utrymme för finjusteringar. 
Referensgruppen upplever även att vissa hotellanläggningar har lämnat anbud i ”fel” 
kvalitetskategori för att på så sätt hamna högre i rangordningen och förhoppningsvis få fler 
avrop.   

 Anbudsområden  
Det största behovet av hotelltjänster finns i storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö, 
men även på andra orter ute i landet. Det råder ibland kapacitetsbrist i storstäderna, 
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särskilt i Stockholm, där även priserna upplevs som något höga. Referensgruppen föreslår 
fler leverantörer i varje kvalitetskategori och zon. Den geografiska spridningen fungerar 
annars relativt väl. Referensgruppen har följande förslag på orter som saknas i befintligt 
ramavtal, Lysekil, Västervik, Hemavan, Haparanda, Mariestad, Ystad, Härnösand, Malmö 
(Hyllie), Kristinehamn och eventuellt även Karlskoga. I dagsläget direktupphandlar 
myndigheterna hotelltjänster i dessa orter när behov finns. 

Zonindelningen blir särskilt viktig i storstäderna. Det finns önskemål om snävare 
indelningar även i mindre städer som t.ex. Östersund och Norrköping, ex. zon 1 
stadskärnan och zon 2 övrig utanför stadskärnan. Det händer att det hotell som är 
rangordnat som etta ligger längre från stadskärnan än de som är rangordnade tvåa eller 
trea. Referensgruppen upplever att zonindelningen som den presenteras på Avropa ibland, 
i vissa städer som t.ex. Göteborg, kan upplevas rörig och svår att förstå. 

 Krav och kriterier 
6.3.3.1 Miljö: 
Referensgruppen anser att miljökriterierna är fortsatt viktiga i kommande upphandling 
och att en del kriterier eventuellt skulle kunna viktas högre eller omvandlas till krav. 
Däremot tror referensgruppen att det fortsatt kan vara svårt att ställa krav på 
miljöcertifiering eftersom certifieringar generellt sett är dyra att anskaffa och 
administrativt tunga att upprätthålla. Ett sådant krav skulle kunna slå hårt mot små- och 
medelstora hotellanläggningar och därmed påverka ramavtalets täckning negativt med 
färre ramavtalsleverantörer ute i landet. Referensgruppen upplever att många hotell har 
uppnått en viss basnivå avseende miljöarbetet och att det därmed kan vara lämpligare att 
ställa krav på att leverantörerna arbetar med ständig utveckling och förbättringar. 

Referensgruppen lyfter särskilt upp användandet av småförpackningar och att det finns ett 
fortsatt behov av att se över både matsvinn och källsortering.  

6.3.3.2 Tillgänglighet: 
Referensgruppen är generellt nöjd med tillgänglighetskriterierna i befintligt ramavtal. En 
myndighet lyfter problematiken med att ställa långtgående krav på 
tillgänglighetsanpassningar då det kan påverka pris och utbud och på så sätt kan bli på 
bekostnad av de gäster som inte har något sådant behov. Referensgruppen föreslår att 
kriterierna bör fortsätta att vara kriterier men att kriterierna skulle kunna ses över och 
finjusteras. Storlek på rum och badrum är oftast den viktigaste 
tillgänglighetsanpassningen som efterfrågas men det finns även ett behov av s.k. ”osynliga” 
tillgänglighetsanpassningar för t.ex. allergier av olika slag. Referensgruppen upplever att 
många hotellanläggningar uppfyller kravet på parfymfri tvål i de allmänna utrymmena 
men en deltagare informerar dock om förekomsten av så kallade ”luktdushar” för att ta 
bort dålig lukt inomhus, vilket ofta kan vara ett problem för allergiker. 

De tillgänglighetanpassade rummen som finns tillgängliga via ramavtalet upplevs vara 
relativt få och ofta ganska svåra att få tag på, särskilt genom självbokningssystemet. Det 
är oftast lättare att boka ett tillgänglighetsanpassat rum direkt via telefon eller mejl.  
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6.3.3.3 Säkerhet: 
Referensgruppen är generellt nöjda med hur behovet av säkerhet hanteras i befintligt 
ramavtal. På hotelltjänster inom Sverige så har referensgruppen oftast inga särskilda 
behov utöver de som hotellanläggningarna redan erbjuder. Däremot blir frågan viktigare 
vid hotellvistelser utomlands. Några myndigheter har, ur ett säkerhetsperspektiv, behov av 
garageplats, helst i anslutning till hotellet.  

Delar av referensgruppen har upplevt att hotellpersonalen inte alltid känner till hotellets 
utrymningsvägar, vilket är viktigt ur säkerhetssynpunkt.  

6.3.3.4 Social hållbarhet 
Referensgruppen upplever att hotellbranschen är en arbetsingångsbransch och att det 
därmed finns behov av att ställa krav på social hållbarhet, såsom arbetsrättsliga krav i 
kommande upphandling.  

 Avropsordning  
Referensgruppen är nöjda med avropsordningen rangordning i befintligt ramavtal. Det 
uppfattas som enkelt och smidigt att avropa hotelltjänster. På referensgruppsmötena 
diskuterades alternativa avropsordningar, såsom särskild fördelningsnyckel och förnyad 
konkurrensutsättning. Referensgruppen var genomgående negativ till att byta 
avropsordning. Båda de andra alternativen skulle innebära merarbete för avropande 
myndigheter samt att flera myndigheter uppger att de interna inköpsrutinerna, såsom att 
alla förnyade konkurrensutsättningar ska gå igenom myndighetens upphandlingsenhet gör 
att ramavtalet skulle förlora i användarvänlighet.  

Delar av referensgruppen lyfter förslaget att grupper och/eller longstay skulle kunna 
avropas genom förnyad konkurrensutsättning. Dessa bokningar görs ofta med mer 
framförhållning samt innebär oftast att den/de boende har specifika krav och önskemål om 
boendet. Referensgruppen är dock överens om att dessa bokningar inte heller får bli för 
komplicerade och tidskrävande.  
 
6.3.4.1 Bokningar  
På de flesta myndigheter som referensgruppen representerar ska bokningar gå genom 
myndighetens resebyrå, antingen via ett självbokningssystem eller via telefon eller mejl till 
resebyrån. Bokningsförfarandet upplevs som enkelt och smidigt men det finns ett fortsatt 
bekymmer med att rangordningen som finns presenterad på Avropa inte finns tillgänglig i 
GDS:erna. Detta leder till att en del bokningar görs utifrån andra parametrar, såsom läge 
och pris och inte efter rangordning. Kammarkollegiet för en ständig dialog med Amadeus 
som är det vanligast förekommande systemet angående detta men än så länge kvarstår 
problemet. Referensgruppen upplever det ibland som ett problem att de inte vet om de 
följer rangordningen eller inte. En referensgruppsdeltagare föreslår att Kammarkollegiet 
ska upprätta en egen bokningsportal via Avropa och på så sätt kunna presentera lämplig 
information som hör till ramavtalet. På så sätt skulle myndigheterna på ett smidigt sätt 
kunna säkerställa att ramavtalet används och att avropsordningen följs.      
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 Prissättning 
Utifrån frågan hur prissättningen bör se ut på ett kommande ramavtal diskuterade 
referensgruppen för- och nackdelar med fast prissättning och dynamisk prissättning. 
Fördelen med dynamisk prissättning är att prissättningen blir mer anpassad efter hur 
marknaden generellt prissätter tjänsterna. Vid lågsäsong skulle ramavtalspriserna 
troligtvis bli lägre men högre i högsäsong eller när efterfrågan är stor generellt. Delar av 
referensgruppen anser att det blir svårt för myndigheten att förutse sina kostnader för 
hotelltjänster vid budgetarbetet samt vid attestering av fakturor om dynamisk prissättning 
tillämpas.  

 Övrigt  
Referensgruppen upplever att ramavtalet fungerar väl. Avbokningsreglerna är väl 
anpassade och fungerar bra. Det är dock ett återkommande problem att en del hotell, trots 
att det inte är tillåtet enligt det statliga ramavtalet ber myndighetspersoner om 
kortuppgifter i samband med incheckning.  

 Sammanfattning av referensgruppsmöte 
I huvudsak är referensgruppen nöjd med nuvarande ramavtal. De synpunkter som har 
varit mest framträdande ifrån referensgruppen är följande: 

• Kvalitetskategori 3 och 4 används mest. 
• Det finns behov och önskemål om att utveckla kategori longstay, det behövs både 

fler ramavtalsleverantörer och på fler orter. 
• Kvalitetskategorierna (2–5 samt longstay) fungerar väl men kraven i respektive 

kategori kan finjusteras inför kommande upphandling. 
• Det råder viss kapacitetsbrist, särskilt i Stockholm. Referensgruppen föreslår att 

fler ramavtalsleverantörer antas inom vissa anbudsområden, särskilt i 
storstäderna. 

• Anbudsområdena (orter och zoner) behöver delvis ses över och justeras inför 
kommande upphandling. 

• Kriterierna miljö, tillgänglighet är fortsatt viktiga i kommande upphandling men 
för att följa utvecklingen på marknaden behöver kriterierna ses över och till viss del 
justeras. 

• Avropsordningen rangordning bör behållas i kommande upphandling. 
• För de flesta myndigheter är det fördelaktigt att fortsätta tillämpa fast 

prissättning.   
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7 Marknadsundersökning 

7.1 Inledning 
För att kartlägga marknadens utbud inom det aktuella ramavtalsområdet och fånga in och 
analysera synpunkter på det befintliga ramavtalet har det i förstudien genomförts dels en 
enkätundersökning riktad till både befintliga och potentiella ramavtalsleverantörer dels 
möten med befintliga och potentiella ramavtalsleverantörer. Eftersom det finns en stor 
mängd leverantörer inom detta ramavtalsområde har det inte varit möjligt att träffa alla. 
För att få en så heltäckande bild som möjligt har projektgruppen hållit dels separata möten 
med representanter från hotellkedjor dels gruppmöten med representanter från både 
hotellkedjor och fristående hotellanläggningar. 

7.2 Marknaden 
Hotellbranschen har länge varit en relativt stabil bransch. De senaste 5 - 10 åren har dock 
marknaden expanderat, framförallt i storstäderna och vid så kallade knutpunkter (ex. tåg 
och flyg) har det öppnat många nya hotellanläggningar. Expansionen beror till stor del på 
att turismen och näthandeln har ökat. Den ökande näthandeln bidrar till att fysiska 
butiker konkurreras ut vilket i sin tur skapar mer utrymme för besöksnäringen. Branschen 
upplever även att människors resvanor har förändrats och att efterfrågan på tjänsterna 
har ökat, framförallt på privat/helgresor (torsdag - söndag). Tjänsten i sig har även blivit 
mer komplex i och med att de som bokar hotell allt oftare önskar andra upplevelser (såsom 
service, spa, restauranger) i samband med vistelsen. En del leverantörer upplever att det 
nya utbudet påverkar priserna och att det råder prispress i vissa områden och på vissa 
hotell. 

Det finns ett antal större aktörer, hotellkedjor, som offererar flertalet hotellanläggningar i 
samband med Kammarkollegiets upphandlingar av hotelltjänster. De flesta hotell är dock 
enskilda hotell med ett mindre antal anställda. Ramavtalsleverantörena på befintligt 
ramavtal består av både större och mindre aktörer. Ramavtalsleverantörerna upplever att 
ramavtalstiden är relativt lång med tanke på att marknaden ständigt utvecklas och 
expanderar. Det finns önskemål om kortare avtalstider alternativt möjligheten att 
hotellanläggningar kan kvalificera sig under pågående ramavtal. 

Bokningar från ramavtalet sker främst genom GDS:er via myndigheternas resebyråer eller 
direkt till hotellen via telefon eller mejl. Privata bokningar görs ofta genom 
tredjehandslösningar som Online Travel Agencys (OTA), exempelvis Booking, Hotels m.fl.  

Det senaste året (sedan mars 2020) har branschen påverkats kraftigt av den pågående 
pandemin. Situationen är ny och hur branschen kommer att se ut efter pandemin är 
fortfarande oklart. Flera leverantörer tror dock att marknaden tids nog kommer att 
återhämta sig, om något förändrad. En gissning är att resandet kommer att återupptas 



  Datum Sid 34 (60) 
  2020-11-05 Dnr 23.2.1221-20 
   Statens inköpscentral 
   Förstudierapport 

Förstudierapport Publicerad.docx    
    

 

först lokalt för att sedan öka. Situationen som råder där många tvingas att förändra sitt 
arbetssätt till förmån för digital teknik kommer troligtvis också leda till att visst 
arbetsrelaterat resande och behov av boende kan komma att minska även på sikt. Alla 
hotell som projektgruppen har varit i kontakt med har påverkats av pandemin, t.ex. genom 
stora permitteringar och uppsägningar. Pandemin och situationen den har orsakat har lett 
till, och kommer att fortsätta leda till att branschen kommer att tvingas till förändringar 
utifrån de nya förutsättningarna. 

7.3 Leverantörsenkät 
En enkät, riktad till ramavtalsleverantörer och andra potentiella leverantörer på 
marknaden, publicerades genom en länk på Avropa. I samband med publiceringen 
skickades informationen ut till sammanlagt 196 befintliga ramavtalsleverantörer samt 
andra potentiella leverantörer som visat intresse av att delta i förstudien. Enkäten 
besvarades av 30 respondenter vilket ger en svarsfrekvens på 15,3 procent.  

Syftet med enkäten var att undersöka utbudet på marknaden vad gäller tjänster inom 
ramavtalsområdet. Vidare var syftet att ge leverantörer möjlighet att dela med sig av sina 
erfarenheter rörande det befintliga ramavtalet och ge generella synpunkter avseende en 
eventuellt kommande upphandling av ett statligt ramavtal. 

Svarsfrekvensen på enkäten var oväntat låg, vilket kan bero på att en stor del av de 
personer som arbetar i branschen är hel- eller deltidspermitterade. Det gör att det är svårt 
att dra några slutsatser utifrån enkätsvaren, svaren har dock vägts in i den samlade 
marknadsanalysen.    

Redovisning av leverantörsenkät  

80 procent av respondenterna representerade hotellverksamheter med färre än 50 
anställda. Därtill har 77 procent av respondenterna avtal med statlig myndighet som kund. 
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 Vad anser ni om befintligt ramavtal? 

 

95 procent (21 st) av respondenterna tycker att befintligt ramavtal fungerar bra. Endast 4,5 
procent (1 st) tycker att ramavtalet är mindre bra. 

I fritext har respondenterna haft möjlighet att kommentera vad de anser är bra och/eller 
mindre bra avseende det befintliga ramavtalet för hotelltjänster. Nedan följer en 
sammanställning av inkomna kommentarer.   

Vad tycker ni är bra avseende det befintliga ramavtalet för hotelltjänster? 
- ”Ett bra urval i olika priskategorier och lägen.” 
- ”Rankingen fungerar bra och bokningar kommer in via GDS utan problem.” 
- ”Tydligt uppdelat och bra kategoriserat för både ramavtalsleverantörer och bokare 

att använda. Bra kriterier för miljö och tillgänglighet.” 
- ”Tydligt.” 
- ”Genererar bra nätter från många olika organisationer.” 
- ”Bra antal deltagare i de olika spannen. Bra att ni fastslagit typ av möblering i de 

olika spannen.” 
- ”Tydlighet i vad man får boka och hur.” 

Vad tycker ni är mindre bra avseende det befintliga ramavtalet för hotelltjänster? 
- ”Gruppbokningar fungerar mindre bra. Det är bara ett visst antal rum som är 

upphandlade och varje gång det kommer en gruppförfrågan måste vi ändra priset 
för att få tillgång till fler rum och rumskategorier än vad som är avtalade. Om 
avtalen endast omfattar enstaka bokningar har hotellen möjlighet att lämna mer 
konkurrenskraftigt pris. Vi skulle vilja att gruppbokningar ska göras genom förnyad 
konkurrensutsättning istället.” 
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- ”Det är endast möjligt att ladda ett pris i GDS vilket gör att hotellen inte kan möta 
punkt 6.13.1.11 avseende rabatter och kampanjer i befintligt ramavtal.” 

- ”Att rangordningen inte alltid följs. När det första och billigaste alternativet har 
mindre antal övernattningar än likvärdiga konkurrenter.” 

- ”Långa avtalstider.” 
- ”Krav och kriterier borde vara mer relevanta till verkligheten och vad hotellgäster 

efterfrågar.” 
- ”Det är egentligen inte dåligt att ordna hotellen efter kvalitet, problemet blir när det 

blir strategi – att lägga pris, tillgänglighet och kategori för att komma högt upp i 
rankingen i sin kategori.” 

 Vad anser ni om den nuvarande uppdelningen i områden; kategori 2–
5 samt longstay? 

 

65 procent (15 st) av respondenterna anser att den nuvarande uppdelningen i 
anbudsområden, kategori 2–5 samt longstay är bra. Endast 8 procent (2 st) av 
respondenterna anser att uppdelningen är mindre bra.  

 

1 6.13.1.1 Priser, kampanj 
För det fall Ramavtalsleverantörens priser i samband med tillfälliga kampanjer, med detta anses 
sommar- och weekendkampanjer, avseende Tjänster som omfattas av detta Ramavtal är lägre än i 
detta Ramavtal överenskomna priser ska alltid dessa lägre priser tillämpas vid Avrop utan att detta 
behöver regleras särskilt. 
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 Är er organisation märkt eller certifierade enligt någon 
miljöorganisation?  

 

Knappt 87 procent (26 st) av respondenterna representerar organisationer som är märkta 
eller certifierade enligt någon miljöorganisation såsom Svanen, Green Key, ISO 14001 eller 
annan organisation som t.ex. Svensk Miljöbas, Leed, ISO 20121 och Breema. 

 Är er organisation certifierade enligt Safehotels? 

 

Endast 23 procent (7st) av respondenterna representerar en organisation som är certifierad 
enligt Safehotels. 77 procent (23 st) av respondenterna är inte certifierade och de har i 
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fritext haft möjlighet att ange orsaken till det. Nedan följer en sammanställning av de svar 
som inkommit: 

- ”Vi anser inte att det är nödvändigt, vi har ett eget gediget arbete kring 
säkerhetsfrågor.” 

- ”Kostsamt.” 
- ”Vi tillhör en kedja och följer kedjans riktlinjer.” 
- ”Säkerhet är av största prioritet men vi har aldrig upplevt något behov av någon 

certifiering.” 
- ”För mycket administration och pappersarbete med alla certifieringar.” 

 Arbetar er organisation efter något/några kvalitetsledningssystem? 

 

Endast en respondent anger att de är certifierade enligt ISO 9001. 70 procent (21 st) av 
respondenterna anger att de inte arbetar efter något kvalitetsledningssystem. Resterande 
26 procent (8st) anger att de arbetar efter ett eget kvalitetsledningssystem.    
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 Är er organisation ansluten till något kollektivavtal? 

 

Drygt 93 procent (28 st) av respondenterna anger att den organisation som de 
representerar är ansluten till något, eller några kollektivavtal beroende på arbetsuppgifter. 
Främst är det Hotell och restaurangfacket (HRF) och Unionen. 

De knappt 7 procenten (2 st) respondenter som anger att de inte är anslutna till något 
kollektivavtal anger att de har bättre villkor än lägstanivå enligt kollektivavtalet. 

 Arbetar ni i er organisation med frågor avseende fysisk tillgänglighet 
(ex. funktionsnedsättningar, allergier mm) och/eller digital 
tillgänglighet (ex. webbsidor)? 

 



  Datum Sid 40 (60) 
  2020-11-05 Dnr 23.2.1221-20 
   Statens inköpscentral 
   Förstudierapport 

Förstudierapport Publicerad.docx    
    

 

Drygt 83 procent (25 st) av respondenterna anger att de arbetar med den fysiska- och/eller 
digitala tillgängligheten. Knappt 17 procent (5 st) anger att de inte arbetar med 
tillgängligheten. Respondenterna har i fritext haft möjlighet att beskriva på vilket sätt de 
arbetar med tillgänglighet vilket främst är tillgänglighets- och allergianpassade rum och 
genom att tillhandahålla en anpassad meny för diverse matallergier. En respondent anger 
att eftersom aktuell hotellanläggning ligger i en äldre byggnad finns det vissa 
begränsningar i vad de kan göra för anpassningar. 

 Sammanfattning av leverantörsenkät 
• De flesta respondenter upplever att ramavtalet fungerar bra. 
• Det som är mindre bra är långa avtalstider samt att rangordningen inte alltid följs. 
• 65 procent upplever att uppdelningen i kvalitetskategorier är bra. 
• 87 procent av respondenterna anger att de arbetar strukturerat med miljö, 

antingen genom Svanen, Green Key, ISO 14001, Svensk Miljöbas eller på annat 
sätt. 

• Endast en respondent är certifierad enligt ISO 9001.  
• Majoriteten av respondenterna är anslutna till kollektivavtal och samtliga anser 

att det är lämpligt att ställa krav på arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal i 
kommande upphandling. 

• De flesta respondenterna är inte certifierade enligt Safehotels och många upplever 
att certifieringen är dyr, inte nödvändig samt att det innebär för mycket 
administration. 

• De flesta anläggningarna arbetar med fysisk- och/eller digital tillgänglighet på 
olika sätt. 

7.4 Möte med leverantörer 

 Om leverantörsmöten 
Projektgruppen genomförde under våren 2020 möten med representanter från sju 
hotellkedjor och ramavtalsleverantörer. Samtliga möten genomfördes efter en av 
Kammarkollegiet framtagen agenda och på distans antingen via Skype eller via telefon. 
Vidare genomförde projektgruppen under hösten 2020 två webbinarier med leverantörer av 
hotelltjänster. Webbinarierna syftade till att både informera marknaden om kommande 
upphandling och på så sätt förbättra möjligheten att få fler anbud i kommande 
upphandling samt få ta del av leverantörernas synpunkter och erfarenheter av rådande 
situation på marknaden. På webbinarierna medverkade både hotellkedjor och mindre, 
enskilda hotellanläggningar.    
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Redovisning av leverantörsmöten  

 Marknadens utveckling 
Samtliga leverantörer som projektgruppen träffat vittnar om att marknaden är hårt 
påverkad av rådande pandemi och osäkerheten inför framtiden är stor. I denna osäkerhet 
blir statliga myndigheter som uppfattas vara en stor och relativt pålitlig kund ännu 
viktigare. Flera leverantörer tror att det kommer att vara ett stort intresse för kommande 
upphandling. 

 Upphandling 
De flesta leverantörer är positiva till att Kammarkollegiet vid den senaste upphandlingen 
valde att upphandla hotelltjänster på samtliga aktuella orter istället för att som tidigare, 
upphandla olika delar av landet vid olika tillfällen. För hotellkedjorna som ofta arbetar 
centralt med bid managers som lämnar anbud för samtliga anläggningar inom kedjan blir 
det dock en intensiv period vilket gör det särskilt viktigt med en tillräckligt lång anbudstid. 
Det finns även önskemål om att annonsering och anbudstid inte ska ske under hösten då 
det ofta krockar med hotellkedjornas arbete med andra, privata företagskontrakt. Den 
stora fördelen med en rikstäckande upphandling är att det blir enhetliga ramavtal och att 
det skapar bättre förutsättningar i förvaltningen av ramavtalen.  

En del leverantörerna upplever att språket i upphandlingsunderlaget samt i frågor och 
svar skulle kunna vara enklare och inte så juridiskt för att undvika missförstånd. Det finns 
även en fördel med att använda samma upphandlingsverktyg som vid tidigare 
upphandlingar samt behålla upphandlingens upplägg och stora delar av 
upphandlingsdokumentet från tidigare upphandlingar. De leverantörer som har lämnat 
anbud vid ett eller flera tillfällen tidigare har börjat lära sig och förstå hur det fungerar 
vilket minskar risken för brister i anbuden.  

Hotellkedjorna som ofta lämnar anbud i flera anbudsområden önskar att de inte skulle 
behöva fylla i kedjegemensamma uppgifter, ex, miljökriterier, i alla anbudsdelar. 
Önskemålet är att projektet ser över vilka krav och kriterier som bör finns i den generella 
kravdelen och vilka som bör finnas i delarna för anbudsområden.      

 Anbudsområden 
Generellt är leverantörerna positiva till indelningen i anbudsområden men upplever att 
zonindelningen, framförallt i storstäderna kan behöva ses över. En leverantör föreslår att 
Stockholm bör delas upp i ännu flera, mindre zoner, för att på så sätt underlätta för 
avropande myndigheter att avropa enligt rangordning. 

Zonindelningen behöver även ses över i Malmö, Göteborg, Västerås och i Uppsala. 
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 Kvalitetskategorier 
Kvalitetskategorierna behöver delvis ses över och finjusteras. En del leverantörer upplever 
att kategorierna inte speglar marknaden på ett helt korrekt sätt. Ett par leverantörer 
upplever inte att skillnaderna mellan kategori 4 och 5 är tillräckligt stora för att motivera 
att de upphandlas var och en för sig. Vidare ifrågasätts om det verkligen finns behov av en 
kvalitetskategori 5 för andra än för de myndigheter som har behov av en egen våning av 
säkerhetsskäl.  

Marknaden upplever att många företag redan innan pandemin och den situation som den 
orsakat, börjat arbeta mer projektbaserat vilket har lett till att behovet och utbudet av 
kategori longstay har ökat. Flera hotellanläggningar som tidigare har fungerat som rena 
hotell har påbörjat arbetet med att ställa om verksamheten, eller delar av verksamheten 
för att tillgodose det ökade behovet.   

 Krav och kriterier 
7.4.6.1 Miljö 
Samtliga ramavtalsleverantörer som projektgruppen träffat tycker att miljökriterierna var 
viktiga i den förra upphandlingen och rekommenderar Kammarkollegiet att se över dessa 
även inför kommande upphandling. Flera leverantörer menar att en del kriterier skulle 
kunna göras om till obligatoriska krav alternativt viktas högre. De allra flesta 
hotellanläggningarna arbetar kontinuerligt med miljöfrågorna vilket till stor del beror på 
att miljö ofta är viktigt för kunden. Miljömedvetenheten förutspås att fortsätta öka i 
samhället i stort. Det är dock viktigt att ta i beaktande att hur en hotellanläggning kan 
arbeta med miljöfrågor beror till viss del på vilka förutsättningar anläggningen har, ex. om 
anläggningen ligger i en redan befintlig byggnad.  

Leverantörerna är överens om att det inte är lämpligt att ställa krav på att 
hotellanläggningen är certifierad eller märkt enligt en specifik miljöorganisation. 
Miljöcertifiering är relativt kostsamma och administrativt tunga att upprätthålla och ett 
sådant krav skulle på så sätt kunna slå hårt mot mindre, enskilda hotellanläggningar. 

Ur ett miljöperspektiv lyfter flera leverantörer att anläggningens beläggning samt 
städrutiner är viktigt. T.ex. så uppfattas inte longstay ha samma miljöpåverkan som 
enstaka nätter eftersom städning, eller byte av nya lakan och handdukar utförs mer sällan. 
Den rådande pandemin har lett till att flera hotellanläggningar har justerat sina 
städrutiner. Justeringen innebär att gästen själv får efterfråga städning vid längre 
vistelser än en natt. De flesta leverantörer tror att situationen med rådande pandemi 
kommer att påverka städrutinerna även på sikt.  

7.4.6.2 Tillgänglighet: 
De ramavtalsleverantörer som projektgruppen har träffat arbetar allihop på något sätt med 
tillgänglighet. I likhet med miljö så har olika hotellanläggningar olika förutsättningar på 
vilket sätt denna kan arbeta med tillgänglighetsanpassningar och vilka krav de kan 
uppfylla. Nyproduktioner har bättre förutsättningar att klara kraven då det finns en 
byggstandard att förhålla sig till. Äldre byggnader som ibland även är k-märkta är 
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begränsade av vilka anpassningar som får genomföras. En leverantör anger att eftersom de 
inte äger byggnaden hotellanläggningen ligger i så är de beroende av fastighetsägaren. De 
har dock en ständig dialog och samarbete med fastighetsägaren för att kunna få den bästa 
möjliga tillgängligheten i lokalerna. 

 Kapacitet och utvärdering  
En ramavtalsleverantör önskar att Kammarkollegiet ska se över och försöka kartlägga 
myndigheternas behov av hotellrum i respektive anbudsområde. Syftet med en sådan 
kartläggning är att leverantörerna lättare ska kunna räkna på affären och eventuellt 
kunna offerera ytterligare kapacitet eller bättre rabatter i vissa anbudsområden. 
Leverantören tror att det i sin tur skulle kunna leda till ökad kundnöjdhet.  

En ramavtalsleverantör föreslår att Kammarkollegiet skulle kunna utvärdera på 
kundnöjdhet, d.v.s. hotellgästernas egen bedömning av aktuell anläggning.  

De flesta leverantörer anser att dynamisk prissättning borde tillämpas i kommande 
ramavtal, istället för fasta priser som idag. Leverantörerna menar att det skulle bidra till 
att de kan offerera mer kapacitet. Dynamisk prissättning skulle kunna vara fördelaktigt i 
rådande situation när marknadspriserna oftast är lägre än normalt.   

 Bokningar 
Flera ramavtalsleverantörer önskar att myndigheterna alltid ska genomföra bokningar 
direkt till hotellanläggningarna och inte via tredje part. På så sätt kan leverantörerna 
säkerställa att myndigheterna alltid får rätt rum och service till avtalade priser. Problemet 
med GDS:erna är att den inte visar rangordningen och flera leverantörer ifrågasätter att 
rangordningen verkligen följs. Det händer att hotellanläggningarna får veta att det är en 
ramavtalskund som bokat först vid incheckning vilket skapar onödig administration i 
efterhand. Denna osäkerhet om rangordningen verkligen följs skapar även vissa 
funderingar om det är värt att pressa priserna för att hamna som nummer 1 i 
rangordningen eller om det räcker med att bara bli antagen inom anbudsområdet för att 
finnas med i GDS:en.  

7.4.8.1 Gruppbokningar  
Hotellanläggningarna upplever ofta att gruppbokningar från ramavtalet medför 
svårigheter. Det kan ofta vara svårt att hitta kapacitet för så många avtalade rum på en 
och samma gång. Därtill upplever flera leverantörer att det finns ett ökat behov av 
personlig kontakt för att säkerställa att bokningen uppfyller kundens förväntningar. 
Bristen på avtalade rum löser sig ibland genom leverantörerna kan offerera ej avtalade 
rum eller att kunden istället väljer att gå till, helt eller delvis, nästa anläggning i 
rangordningen. Leverantörerna förslår att gruppbokningar ska avropas genom förnyad 
konkurrensutsättning, ev. med takpriser, eller utifrån andra villkor.  
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 Sammanfattning av leverantörsmöten 
Ramavtalsleverantörerna är i stort nöjda med nuvarande ramavtal. Nedan följer de 
synpunkter som har varit mest framträdande från mötena: 

• Ramavtalet för hotelltjänster är ett stort och viktigt ramavtal för branschen. 
• Det finns önskemål om att kommande upphandling inte ska skilja sig så mycket 

från den förra upphandlingen avseende upphandlingsverktyg, upplägg och 
upphandlingsdokument.  

• Språket bör vara enkelt och hotellkedjorna efterfrågar en översyn av var i 
dokumentet vissa kedjegemensamma krav och kriterier ska besvaras. 

• Zonindelningen i Stockholm, Malmö, Göteborg, Västerås och i Uppsala behöver ses 
över. 

• Leverantörerna tycker att den geografiska indelningen är bra men anser att 
kvalitetskategori 4 och 5 är för lika och behöver ses över. Eventuellt kan kategori 5 
bli en kategori för de myndigheter som har behov av särskilda säkerhetskrav. 

• Miljö- och tillgänglighetskriterierna är viktiga men kan behöva ses över inför 
kommande upphandling för att följa marknadens utveckling. 

• Leverantörerna anser att dynamisk prissättning är bättre anpassad efter rådande 
prissättning på marknaden. 

• Det är lämpligt att ställa krav på arbetsrättsliga villkor.  
• Det är inte möjligt att se rangordningen vid bokning genom GDS:en vilket skapar 

en viss otrygghet att rangordningen verkligen följs. 
• Leverantörerna upplever ofta svårigheter vid gruppbokningar. Personlig kontakt 

och önskemål om att gruppbokningar ska avropas genom förnyad 
konkurrensutsättning är föreslagna lösningar.  

7.5 Möte med branschorganisation 

 Om branschorganisationen 
Visita - Svensk besöksnäring (SHR) är en arbetsgivar- och branschorganisation och 
fungerar som huvudorganisation för kollektivavtal inom besöksnäringen. Visita 
organiserar olika företag inom besöksnäringen, exempelvis hotell, camping, vandrarhem, 
skidorter och restauranger och har idag ca 7500 medlemmar. Branschorganisationen är 
huvudman för Svensk Klassificering AB och Hotel Stars Union. Klassificeringen revideras 
med jämna mellanrum och rör bl.a. säkerhet, utrustning och miljö. Det finns även i 
samarbete men Brandskyddsföreningen en brandcertifiering, dock är det väldigt få 
hotellverksamheter som är brandcertifierade än så länge.  

Organisationens uppdrag omfattar även att vara rådgivare och stötta medlemmarna i olika 
frågor såsom t.ex. arbetsrättsliga- och miljöfrågor samt sprida kunskap och vara synliga i 
näringslivet. Visita arbetar även med att förbättra villkoren för företag, särskilt genom att 
försöka hitta förenklingar och effektiva lösningar för mindre verksamheter. 
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 Mötets viktigaste frågor 
7.5.2.1 Branschens utveckling 
Den viktigaste frågan för Visita just nu är hur branschen ska klara pandemin som bröt ut i 
världen i början av 2020 med sviktande försäljningssiffror som följd. I dagsläget är det 
svårt att se vad som kommer att hända i branschen, hur många hotell som kommer att 
finnas kvar på marknaden samt hur inriktningen kommer att se ut hos de 
hotellanläggningar som överlever. Visita tror att turismen under kommande 5-årsperiod 
kommer att vara låg över hela världen. Den inhemska turismen kommer troligen att 
återhämta sig snabbast men den kommer inte att kunna ersätta den utländska turismen. 
För en tid kommer det att vara ”köparens marknad” och Visita tror att statens 
upphandlingar av hotelltjänster kommer att vara viktigare än någonsin.  

Hotellanläggningarna samarbetar allt oftare med annan besöksnäring i närheten p.g.a. att 
hotellgäster allt oftare efterfrågar andra upplevelser i samband med ett boende. Visita 
upplever inte att det råder någon direkt prispress på marknaden.       

7.5.2.2 Miljö 
Under de senaste 20 åren har branschen mognat och hotellverksamheterna har generellt 
blivit mer affärsmedvetna. Hotellanläggningarna arbetar ofta aktivt med miljöfrågor, både 
för att det är strategiskt bra för marknadsföring och försäljning men även för att det ofta 
innebär kostnadsbesparingar. Exempel på kostnadsbesparande åtgärder är snålspolande 
duschar och minimerat matsvinn. Dock är åtgärderna alltid beroende av i vilka byggnader 
som hotellen drivs. De flesta hotellverksamheter är inte fastighetsägare utan drivs i 
befintliga byggnader, som ibland även kan vara K-märkta. Då är åtgärderna som 
hotellverksamheten kan anta begränsade och beror på fastighetsägaren och/eller 
byggnaden. 

7.5.2.3 Tillgänglighet     
Liksom miljö påverkas även tillgängligheten av vilka byggnader som hotellverksamheten 
drivs i. Visita är ändå av uppfattningen att de flesta hotell uppfyller lagkraven avseende 
tillgänglighet samt att utvecklingen kommer att fortsätta framåt.   

7.5.2.4 Longstay  
Alternativen för longstay-boende har ökat och konkurrensen kommer troligtvis att fortsätta 
öka framöver.  

7.5.2.5 Kommande ramavtalsupphandling 
Visita upplever att mindre hotellverksamheter kan ha svårt att delta i upphandlingar då 
det krävs en hel del betungande administration, både under upphandling och under 
ramavtalsperioden. Med anledning av detta så bör upphandlingsdokumentet vara enkelt 
både till utformning och språk.    

7.5.2.6 Avropsordning  
Visita anser att avropsordningen rangordning inte är den bästa avropsordningen för 
kommande ramavtal. Anledningen är att myndigheterna försöker runda rangordningen 
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p.g.a. att andra kriterier är viktigare vid bokning. En annan fördelningsnyckel skulle även 
gagna de mindre företagen.      

7.5.2.7 Prisjustering 
Visita rekommenderar Kammarkollegiet att använda Konsumentprisindex (KPI) vid 
prisjustering. 

7.5.2.8 Personuppgiftsansvar 
Visita anser att hotellen är personuppgiftsansvariga för de behandlingar som genomförs 
vid bokning och boende. 
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8 Omvärldsanalys 

I början av 2020 utbröt en pandemi (Corona/Covid19) i stora delar av världen. Flera länder 
utfärdade lock-down och inreseförbud för icke medborgare och i Sverige uppmanades 
medborgarna att från och med mars 2020 arbeta hemma samt hålla avstånd till varandra. 
Pandemin och restriktionerna har lett till att turismen och affärsresorna inom och utanför 
Sverige har minskat markant. Pandemin har haft stor påverkan på nästan alla branscher 
men resebranschen (där hotell ingår) var hårt utsatt redan i ett tidigt skede. Situationen 
har lett till att flera hotell, på grund av förlorade intäkter gått i konkurs eller varit tvungna 
att stänga ner sina verksamheter och/eller permittera en stor del av sin personal. Många 
hotellanläggningar har varit tvungna att försöka hitta nya strategier för att överleva 
situationen. Situationen fortgår och pågår fortfarande vid tiden för när denna 
förstudierapport publiceras och troligtvis även under hela det kommande 
upphandlingsprojektet. Detta kommer troligtvis att påverka upphandlingen och även 
kommande ramavtalsperiod. 
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9 Hållbarhet   

9.1 Inledning  
Med hållbar offentlig upphandling menas att offentlig sektor tillgodoser sitt behov av varor 
och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. Hänsyn 
ska inte bara tas till de fördelar som uppstår för organisationen utan även till samhället i 
sin helhet, samtidigt som anskaffningen görs på ett sätt som minimerar skador på miljön. 

Kammarkollegiets målsättning är att inom ramen för verksamhetens uppdrag, offentlig 
sektors behov och lagstiftningens möjligheter, på ett ansvarfullt sätt beakta miljö och 
sociala hänsyn vid upphandling och förvaltning av de statliga ramavtalen. De statliga 
ramavtalen ska bidra till att offentlig sektor kan möta de mål som satts i den nationella 
upphandlingsstrategin, Agenda 2030 och de nationella miljömålen. 

Förutsättningarna för hållbarhetskrav varierar dock mellan de olika ramavtalsområdena 
och branscherna. I förstudiearbetet utreds därför vilket behov av hänsyn till de olika 
hållbarhetsdimensionerna som behöver tas för att möta olika strategiska mål men även de 
risker som finns inom det specifika ramavtalsområdet.  

Av 4 kap. 3 § LOU framgår att en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, 
sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art 
motiverar detta. Hållbarhetshänsyn kan tas i alla delar av en upphandling, dvs. som 
kvalificeringskrav (t.ex. krav på miljöledningssystem), som tekniska krav (t.ex. krav på viss 
märkning eller certifiering), eller som kontraktsvillkor (t.ex. arbetsrättsliga villkor). 

Av 17 kap. 4 § LOU framgår vilka skyldigheter en upphandlande myndighet har att kräva 
att leverantören fullgör kontraktet i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. Detta gäller i de 
fall svensk arbetsrätt inte är tillämplig. 

Av 9 kap. 2 § LOU framgår att när det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska 
de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, 
vilket innebär att en upphandlande myndighet i vissa fall är skyldig att beakta 
tillgänglighet i upphandlingen.  

Nedan redovisas vilka analyser gällande hållbarhetshänsyn (miljö, och sociala krav samt 
tillgänglighet) som genomförts för det aktuella ramavtalsområdet.   

9.2 Miljökrav 
Generellt bör ramavtalsleverantörerna inom detta, liksom i övriga, ramavtalsområden 
kontinuerligt arbeta med att förbättra och ta hänsyn till miljöaspekter för att förebygga och 
undvika negativ miljöpåverkan. Det handlar om åtgärder för att minska konsumtion och 
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onödig användning av negativt miljöpåverkande resurser som elektricitet, resor, papper och 
liknande. 

Inför föregående upphandling anlitades Svenska Miljöinstitutet (IVL) som genomförde en 
kartläggning av hotellbranschens miljöpåverkan.2 Uppdraget bestod av att analysera 
vilken miljöpåverkan en hotellövernattning inklusive frukost har utifrån Sveriges aktuella 
miljömål. Utifrån kartläggningen utvecklades de krav och kriterier avseende miljö som 
ställdes i förra upphandlingen.  

Projektet har genomfört separata möten med miljöorganisationerna Green Key och Svanen 
som är två stora miljöorganisationer avseende hotellverksamhet. Som utgångspunkt för 
frågeställningarna ligger de krav och kriterier som togs fram till föregående upphandling. 
Mötena hölls digitalt på distans efter en av Kammarkollegiet fastställd agenda. Nedan 
följer en sammanfattning om organisationerna samt vad som diskuterades på mötena:  

 Om organisationerna 
9.2.1.1 Green key 
Det finns 115 hotellanläggningar i Sverige som är Green Key-märkta idag. Många 
hotellkedjor har arbetat relativt länge med hållbarhet och miljö men nu arbetar även 
alltfler mindre och enskilda anläggningar med frågorna. Green Keys kriterier avseende 
målsättningar går i 5-årscykler och de nya kriterierna beräknas börja gälla i juli 2021. 
Organisationens roll är att hjälpa anläggningarna med coaching, tips och diskussioner 
samt att ta fram mallar. Dessutom tar Green Key fram en utbildning per år som de märkta 
anläggningarna får ta del av.  

9.2.1.2 Svanen  
Miljömärkning Sverige som Svanen är en del av har regeringens uppdrag att tillsammans 
med de andra nordiska länderna arbeta med den svenska delen i de nordiska 
miljömärkningarna Svanen och EU-blomman. Det beslutande organet i organisationen är 
en nämnd som bl.a. består av representanter Konsumentverket, Miljöförbundet Jordens 
Vänner och Naturskyddsföreningen. Svanen är en Typ 1 märkning (ISO 14024). I Sverige 
finns det idag 255 hotellanläggningar som är Svanen-märkta. FN:s hållbarhetsmål ligger 
till grund för de krav som Svanen ställer. Dessa krav utgår alltid från en livscykelanalys 
och ses över med jämna mellanrum.  
 
9.2.1.3 Om branschen ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv  
Både Svanen och Green Key upplever att intresset har ökat för hållbarhets- och miljöfrågor 
i branschen. Orsaken anses delvis vara att kraven har ökat i statliga och kommunala 
upphandlingar samt att alltfler gäster faktiskt efterfrågar det. Branschen har generellt ett 
långsiktigt tänk avseende miljöfrågor och det och har nästan blivit en hygienfaktor för 
hotellanläggningarna idag. Organisationerna upplever att det blir lättare att göra rätt och 
att leva upp till högre ställda miljökrav eftersom utbudet och möjligheterna avseende 

 

2 Miljökriterier för hotellverksamhet, IVL Svenska Miljöinstitutet, 2016 
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miljövänligare alternativ har ökat generellt i samhället. Organisationerna kan dock se att 
det finns en viss geografisk skillnad för de hotellanläggningar som de samarbetar med. Den 
största andelen hotellanläggningar ligger i södra- eller mellersta Sverige, det finns 
anslutna hotellanläggningar även i norra Sverige men det är inte lika många. 

9.2.1.4 Viktiga frågor avseende hållbarhet och miljö 
Den viktigaste frågan har de senaste 3–5 åren varit hållbar mat, d.v.s. ekologiska och/eller 
närproducerade råvaror samt att minska matsvinnet. Därtill har det varit stort fokus på 
övergången till förnybar energi och kemikaliefria städmetoder.  

Båda organisationerna tror att vattenförbrukning kommer att bli en allt viktigare fråga 
inom hållbarhet framöver. Green Key lyfter området textilier, innehållande tvätt, inköp och 
konsumtion av textilier som ett område med stor miljöpåverkan för en hotellanläggning. I 
dagsläget används en stor del ohållbara material samt att det ofta förekommer en hel del 
svinn i tvätterierna. Ett sätt att närma sig området är krav på att hotellanläggningarna 
anlitar miljömärkt tvätteri. 

Därtill spås att områdena energiförbrukning, minskat användande av engångsartiklar och 
kemikalier vid städ och disk kommer att vara fortsatt viktiga. 

9.2.1.5 Förslag på krav i kommande upphandling 
Svanen anser att det inte bör finnas krav på miljöledning (ISO 14001) i kommande 
upphandling. Istället bör det ställas krav på specifika områden, det vill säga krav som visar 
på vad hotellanläggningen faktiskt genomför för att minska sin miljöpåverkan. De förordar 
även krav på miljömärkning och hänvisar till att ett stort antal hotellanläggningar redan 
är Svanen-märkta. Svanen upplever att kravet är rimligt om en avtalsstart på 6–12 
månader tillämpas, alternativt att kravet är ett kontraktsvillkor. Ett rekommenderat 
alternativ är att göra om miljökriterierna till obligatoriska krav i kommande upphandling. 

Green Key förordar även ett krav på en årlig utbildning/information om miljö/hållbarhet för 
personal, i syfte att förbättra miljöprestandan och skapa engagemang.  

Green Keys anser att krav och kriterier avseende miljö i befintligt ramavtal är bra och 
fungerar väl med den linje som Green Key arbetar efter. En rekommendation är dock att se 
över viktningen av vissa kriterier. Utöver ovan rekommendationer förordar Svanen och 
Green Key följande förändringar och översyn av kriterierna i kommande 
ramavtalsupphandling: 

Energianvändning och energieffektiva ljuskällor 
Green Key anser att ett kriterium på 100 procent förnybar el är viktigt att ha med och att 
detta kriterium borde viktas högt. Avseende energieffektiva ljuskällor anser Green Key att 
det bör vara krav på minst 75 procent LED eller energiklass A. De anger att nästan 
samtliga av alla Green Key-märkta hotell uppfyller kravet med råge. Svanen å andra sidan 
anser att kriteriet kan tas bort eftersom marknaden redan är där. De rekommenderar 
istället krav på hela energiförbrukningen, eftersom en låg energiförbrukning visar på att 
även andra energikrav är uppfyllda. 
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Engångsartiklar 
Green Key anser att Kammarkollegiet kan ställa tydligare och skarpare krav avseende 
engångsartiklar i kommande upphandling. Förslaget att ställa krav på att 
hotellanläggningarna enbart ska tillhandahålla dispensers i badrum samt enbart servera 
kran/tappvatten, d.v.s. inte buteljerat vatten.  

Vattenförbrukning  
Både Svanen pch Green Key anser att kriterierna avseende snålspolande kranar kan bli 
hårdare. Green Key anger att de flesta kranar har ett maxflöde på under 6 l/min. 
(Befintligt kriterium är på 8 l/min.) Green Key anser även att kriteriet för snålspolande 
duschar borde viktas högre än ur kranar eftersom en dusch generellt förbrukar mer vatten 
än en kran. Svanen anser att det bör ställas krav på hela vattenförbrukningen. 

Källsortering 
Både Green Key och Svanen anser att kriterierna avseende källsortering behöver ses över 
och eventuellt skulle kunna viktas högre med tanke på den miljövinst källsorteringen 
åstadkommer. Svanen anser att hotellanläggningarna bör sortera allt som respektive 
kommun kan ta emot. Green Key anser att indelningen i fraktioner behöver ses över. De 
har förslag på en ny indelning enligt följande; glas (ofärgat och färgat glas), metall, 
organiskt avfall (fett, matavfall), papper (returpapper, kontorspapper), papp (wellpapp, 
kartong), plast (hårdplast, mjukplast) samt pant. Därtill anger de att flera typer av 
förpackningar ofta kan sorteras i samma kärl och i efterhand sorteras av 
avfallsleverantören. De anser även att antalet fraktioner i rummen bör ökas till tre. 

Städning 
Svanen anser att kriteriet för andel miljövänliga produkter för städning och diskning kan 
öka till 100 procent. Därtill bör det finnas krav på andra kemikalier som ofta används på 
hotell såsom golvvårdsmedel, avkalkningsmedel och desinfektionsmedel. Green Key har 
som förslag att anläggningarna enbart bör använda kemikaliefria städmetoder, t.ex. 
ultrarent vatten och mikrofibertrasa och vatten. Flera hotellanläggningar har ändrat sina 
rutiner och erbjuder, vid boende mer än en natt och efter gästens önskemål, att städning 
utförs mer sällan eller när gästen efterfrågar det. 

Green Key föreslår att kriteriet avseende rutiner för att minska antalet handduksbyten 
skulle kunna viktas lägre då rutinen redan är implementerad på de flesta 
hotellanläggningar.  

Därutöver borde det finnas ett krav på att hotellet ska använda miljömärkt tvättmedel i de 
fall de tvättar en del tvätt själva. 

Frukost, ekologiska alternativ och matsvinn 
Avseende kriteriet om ekologiska alternativ rekommenderar Svanen att kriteriet omfattar 
minst en andel i procent av den totala mängden inköp av mat och dryck. Avseende 
matsvinn från frukostbuffén anser Svanen att kriteriet borde omfatta allt matsvinn och 
inte enbart frukosten. 
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Green Key rekommenderar krav på att servering av kött, köttprodukter, fisk och skaldjur 
ska vara från en större del hållbara källor. Utgångspunkt kan vara WWF:s köttguide 
respektive fiskguide och/eller att en viss procentandel fisk ska vara miljömärkt enligt 
MSC/ASC. Kriteriet avseende ekologiska alternativ anser de bör kompletteras med 
”betydande mängd” för att säkerställa att hotellanläggningarna inte uppfyller kriteriet med 
produkter som används mer sällan eller i liten mängd. 

Green Key anser även att kriteriet om matsvinn borde viktas högre än kriteriet om andel 
ekologiska alternativ på frukostbuffén eftersom matsvinn har större negativ påverkan på 
miljö och klimat. 

9.2.1.6 Longstay: 
Både Svanen och Green Key rekommenderar Kammarkollegiet att möjliggöra för färre 
städtillfällen även i kategori longstay. Byte av lakan och handdukar borde kunna erbjudas 
en gång i veckan eller ännu mer sällan efter gästens önskemål. Svanen anser att det även 
borde vara möjligt att ställa krav på kemikaliefri städning (förutom toalett och badrum). 

9.2.1.7 Klimatkompensation: 
Ingen av Svanen och Green Key anser att det bör ställas krav på klimatkompensation i 
kommande upphandling. Green Key anser inte att branschen är mogen för ett sådant krav 
ännu. Det är fortfarande otydligt vilka utsläpp en hotellanläggning har samt hur utsläppen 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Svanen anser att fokus istället borde vara att minska 
miljöpåverkan. Liksom Green Key anser Svanen att det är alltför svårt att beräkna 
miljönyttan. 

9.3 Sociala krav 
Med sociala krav avses villkor om lön, semester och arbetstid vilka de arbetstagare som 
utför uppdraget minst ska tillförsäkras. Beslut om och i så fall vilka sociala krav ska ställas 
i en upphandling ska förgås av en så kallad behövlighetsbedömning. I denna görs analys av 
risken för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella upphandlingen, samt i förlängningen risken 
för att konkurrensen snedvrids. Villkoren ska ha en anknytning till det som upphandlas, 
och vara proportionerliga. Kraven gäller även underleverantörer som direkt medverkar till 
att fullgöra kontraktet. 

Efter en helhetsbedömning av omständigheter, bl.a. med hänsyn tagen till branschen, 
beslutar Kammarkollegiet att ta arbetsrättsliga hänsyn genom att ställa särskilda 
arbetsrättsliga villkor. Branschorganisationen Visita samt de hotellanläggningar, både 
hotellkedjor och mindre, enskilda hotellanläggningar som projektgruppen träffat anser att 
hotellbranschen är en bransch inom vilken det bör vara obligatoriskt att ställa särskilda 
arbetsrättsliga villkor. I enlighet med LOU ställs kraven för villkoren lön, semester och 
arbetstid. Nivåbestämningen kommer att framgå i upphandlingens huvuddokument.  
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9.4 Tillgänglighetskrav 
Kammarkollegiet eftersträvar att de varor och tjänster som avropas från de statliga 
ramavtalen ska vara tillgängliga och användbara för alla, oavsett funktionsförmåga. En 
bättre funktion och utformning av tjänster i samhället gynnar alla, inte bara personer med 
funktionsvariationer. 

 Möte med Myndigheten för delaktighet (MFD) 
Projektgruppen har genomfört ett separat möte med representanter från Myndigheten för 
delaktighet (fortsättningsvis MFD) avseende krav och kriterier på tillgänglighet. Mötet 
genomfördes digitalt via Skype. MFD har även haft möjlighet att läsa igenom de kriterier 
avseende tillgänglighet som ställdes i den förra upphandlingen och har inkommit med 
synpunkter inför kommande upphandling. Nedan följer en kort sammanfattning av MFD:s 
synpunkter. 

MFD:s bedömning är att kriterierna avseende tillgänglighet generellt var väl utformade 
och fungerade bra. Inför kommande upphandling rekommenderas Kammarkollegiet att 
ändra de kriterier som bedöms vara ”enkelt avhjälpta hinder”3 och göra dessa till 
obligatoriska krav samt ställa krav på att leverantörerna ska arbeta systematiskt med 
tillgänglighet. Därtill rekommenderar MFD att Kammarkollegiet omformulerar vissa 
kriterier och gör dem tydligare samt hänvisar till standarder där så är möjligt. 

MFD anser även att det är lämpligt att dela på tillgänglighetskriterier avseende lokalerna 
och tillgänglighetskriterierna avseende information (ex. webbtillgänglighet).    

Vidare rekommenderar MFD att Kammarkollegiet ska beakta syn- och hörselskador mer i 
kommande kriterier. Tillgängliga skyltar och väl upplysta korridorer och receptioner samt 
hörselslinga i receptionen är sådant som underlättar för syn- och hörselskadade gäster. 

Under ramavtalsperioden skulle MFD vilja se att tillgängligheten på respektive hotell 
redovisas tydligare på Avropa. Idag finns informationen om tillgänglighetsanpassningar i 
beskrivningen av respektive hotell. MFD föreslår även att det ska vara möjligt att filtrera 
fram tillgänglighetsanpassade rum, eller välja nivå avseende tillgänglighet, direkt på 
Avropa (på samma sätt som geografisk zon och olika kvalitetskategorier). MFD 
rekommenderar även Kammarkollegiet att använda termen tillgängliga rum istället för 
funktionsanpassade rum. 

 

 

 

3 2020-08-28 https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--
bostadsutformning/tillganglighet/enkelt-avhjalpta-hinder/ 

https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/enkelt-avhjalpta-hinder/
https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/enkelt-avhjalpta-hinder/
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10 Säkerhet 

10.1 Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet handlar framför allt om att hindra information från att läcka ut, 
förvanskas och förstöras. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig 
för rätt personer, och i rätt tid. Information ska inte kunna hamna i orätta händer och 
missbrukas. De registrerade ska veta vem som använder deras personuppgifter och varför. 

Behovet av en förbättrad hantering av information ur ett säkerhetsperspektiv inom 
offentlig förvaltning är väldokumenterad.  

En upphandling inom Hotelltjänster ska ge goda förutsättningar för avropsberättigade 
organisationer att ställa relevanta informationssäkerhetskrav och hantera sin information 
på ett säkerhetsmässigt lämpligt sätt. 

 Säkerhetsskydd och Säkerhetsskyddsavtal 
Verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska ha det säkerhetsskydd 
som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. 
Ansvaret för säkerhetsskyddet ligger hos den som är verksamhetsansvarig. När det i 
utförandet av en tjänst förekommer uppgifter som med hänsyn till Sveriges säkerhet 
omfattas av sekretess (hemliga uppgifter) har staten, kommunerna och regionerna 
ansvaret för att det finns ett fullgott säkerhetsskydd hos leverantören.  

För att tillgodose kravet på säkerhetsskydd när sådan verksamhet utförs på uppdrag av en 
myndighet, ska den uppdragsgivande myndigheten träffa ett skriftligt avtal – 
säkerhetsskyddsavtal – med ramavtalsleverantören om det säkerhetsskydd som behövs i 
det enskilda fallet. Vid de ramavtal där behov av säkerhetsavtal föreligger bör en sådan 
möjlighet anges i ramavtalet. 

I förstudien har det inte framkommit att det föreligger behov hos myndigheterna att ställa 
säkerhetskrav på leverantörerna. Det kan emellertid ändå vara lämpligt att ha med 
möjligheten med säkerhetsskyddade avtal i de allmänna villkoren för de myndigheter som 
anser sig ha ett sådant behov. 

 Dataskydd 
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU 
och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så 
att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.  
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Utifrån vad som framkommit under förstudien är utgångspunkten att 
ramavtalsleverantörer i ett eventuellt kommande ramavtal kommer att behandla 
personuppgifter såsom personuppgiftsansvariga. Detta innebär att 
personuppgiftsbiträdesavtal i normalfallet inte behöver tecknas med leverantörerna vid 
avrop från kommande ramavtal enligt föreslagen indelning. 

11 E-handel 

Med elektronisk handel (e-handel) menas ett sätt att skapa en effektiv inköpsprocess med 
IT som stöd. Elektronisk affärskommunikation ersätter den pappersbaserade 
kommunikationen. Avtal, leverantörer, priser m.m. blir lättillgängliga för de som ska 
beställa varor och tjänster, därför att avrop/beställningar och fakturahanteringen kan ske 
elektroniskt. E-handel enligt denna definition förutsätter att köparen hanterar sin 
elektroniska affärskommunikation via sitt e-handelssystem. Att en enskild handläggare 
inom köparens organisation gör inköp i en leverantörs webbshop via ett individuellt 
inloggningskonto betraktas inte som e-handel.   

Målsättningen är att de leverantörer som tecknar statliga ramavtal med Kammarkollegiet 
ska medverka till att avropande myndigheter kan tillämpa e-handel och därmed leva upp 
till strategi, förordning och lagstiftning. 

Förutsättningarna för att tillämpa e-handel varierar mellan olika ramavtalsområden och 
branscher. I förstudiearbetet utreds därför förutsättningarna för e-handel för det aktuella 
ramavtalsområdet. Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska 
faktureras med e-faktura. 

Inom hotellbranschen görs beställningar/bokningar främst genom en resebyrå, Hotelzon, 
hotellets hemsida eller direkt genom mejl eller telefon. De myndigheter som tillämpar ett e-
handelssystemet vid beställning av hotelltjänster gör det främst i syfte att få 
fakturamatchning. Det stora antalet ramavtalsleverantörer gör att förutsättningarna för 
att tillämpa integrerad e-handel är begränsad inom detta område. 

De flesta leverantörer som projektgruppen har varit i kontakt med har möjlighet att skicka 
och ta emot elektroniska fakturor.  
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12 Utvecklingsområden och 
förändringsbehov i en 
kommande upphandling 

Projektgruppen har identifierat att följande utvecklingsområden bör ses över inför en 
kommande upphandling. 

Anläggning 
Projektgruppen bör inför kommande upphandling definiera begreppet anläggning. Tidigare 
upphandlingar samt ett överprövningsmål visar att bristen på definition kan bli 
problematisk. 

Anbudsområden 
För att säkerställa ramavtalets användbarhet bör anbudsområdena i form av ort och 
zonindelning ses över inför kommande upphandling. Det finns ett behov att se över 
huruvida det behövs ramavtal på fler orter samt om det är möjligt att justera en del 
zonindelningar.  

Miljö 
Inför kommande upphandling bör krav och kriterier avseende miljö ses över och anpassas 
efter utvecklingen på marknaden. 

Tillgänglighet    
Inför kommande upphandling bör tillgänglighetskriterierna ses över och anpassas efter 
utvecklingen på marknaden. 

Kvalitetskategorier 
Projektgruppen bör se över kategorierna, främst kategori 4 och 5 samt longstay. Enligt 
statistiken och enkäten till myndigheterna finns det ett ökat behov och önskemål om 
longstay på fler orter än idag.  

Avropsordning 
Avropsordningen rangordning fungerar väl avseende enstaka rum i kategori 2–5. Den 
främsta anledningen till att myndigheterna föredrar rangordning är att 
bokningsförfarandet bör vara enkelt, smidigt och gå relativt fort. Däremot bör 
upphandlingsprojektet fortsätta utreda vilken avropsordnings som lämpar sig bäst för 
longstay och gruppbokningar.  
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Antal ramavtal 
Upphandlingsprojektet bör fortsätta att utreda för att underlätta förvaltningen av 
ramavtalsområdet huruvida det är möjligt att teckna färre ramavtal utan att minska i 
geografisk täckning. 

Prissättning  
Upphandlingsprojektet bör fortsätta följa situationen på marknaden för att på så sätt 
kunna tillämpa den mest lämpade prissättningen i ett kommande ramavtal. Att genomföra 
en upphandling och ta in priser när marknaden är hårt pressad kan ge en ohållbar prisbild 
på sikt. Upphandlingsprojektet bör fortsätta följa marknaden på nära håll för att se hur 
situationen utvecklar sig. 
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13 Slutsatser 

Kammarkollegiet har upphandlat ramavtal för hotelltjänster sedan 2012. Tidigare 
upphandlades olika områden vid olika tillfällen men vid den senaste upphandlingen som 
genomfördes 2017 upphandlades alla aktuella orter i hela Sverige vid ett och samma 
tillfälle. Syftet var bland annat att få enhetliga ramavtal som därmed skulle vara enklare 
att förvalta. 

Enligt förordning (1198:796) om statlig inköpssamordning ska det finnas ramavtal som 
effektiviserar upphandlingarna för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, 
i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.  

Med varor och tjänster som upphandlas ”ofta” avses varor och tjänster som myndigheter 
upphandlar löpande eller flera gånger årligen, d.v.s. återkommande vid flera tillfällen eller 
flera gånger årligen. Kriteriet ”i stor omfattning” avser varor och tjänster som myndigheter 
införskaffar stora mängder av. Under 2019 och första halvåret 2020 bokades ca 530 000 
respektive 156 000 hotellnätter på samtliga befintliga ramavtal.  

Det sista kriteriet ”stora värden” anses vara uppfyllt när upphandlingen ifråga har en 
beräknad omsättning på minst 30 MSEK. Under 2019 och första halvåret av 2020 omsatte 
ramavtalsområdet hotelltjänster ca 583 MSEK respektive 156 MSEK, trots att branschen 
är kraftigt påverkad av pågående pandemi. 

Med anledning av vad som framförts ovan finner projektgruppen att samtliga kriterier är 
uppfyllda och att det således finns goda skäl till att upphandla ett nytt ramavtal för 
hotelltjänster.  
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14 Källförteckning 

14.1 Möten med myndigheter 
I projektet har referensgruppsmöten genomförts på distans via Skype med följande 
myndigheter: 

• Arbetsförmedlingen  
• Försäkringskassan 
• Kustbevakningen  
• Kriminalvården 
• Länsstyrelsen 
• Migrationsverket  
• Polismyndigheten 
• Tullverket 
• Umeå Universitet 

Därutöver har projektet genomfört separata möten på distans, via telefon eller Skype, med 
följande myndigheter: 

• Försvarsmakten  
• Myndigheten för delaktighet 

14.2 Möten med branschen 

 Möte med branschorganisation 
I projektet har möte genomförts på distans via Skype med följande branschorganisation: 

• Visita  

 Möte med miljöorganisationer  
I projektet har separata möten genomförts på distans via Skype med följande 
miljöorganisationer:  

• Green Key 
• Svanen  
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14.3 Enkätutskick till myndigheter 
Enkät till myndigheter Hotelltjänster 2020. Enkäten skickades ut till 337 myndigheter och 
besvarades av 175 respondenter, vilket ger en svarsfrekvens på ca 52 procent. Enkäten 
publicerades 2020-04-08 och sista svarsdag var 2020-04-29. 

14.4 Enkätutskick till leverantörer 
Leverantörsenkät Förstudie Hotelltjänster 2020. Informationsmeddelande avseende 
enkäten skickades ut till 196 leverantörer på marknaden och besvarades av 30 
respondenter vilket ger en svarsfrekvens på ca 15,3 procent. Enkäten publicerades på 
Avropa 2020-08-31 och sista svarsdag var 2020-09-14. 

14.5 Referenslitteratur och andra källor 
Upphandlingsdokument 
Kammarkollegiets upphandlingsdokument Hotelltjänster 2017 

Föreskrifter och allmänna råd 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta 
hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. 

Rapporter 
Miljökriterier för hotellverksamhet, IVL Svenska Miljöinstitutet, 2016 

Rättsfallsförteckning 
Förvaltningsrätten i Stockholm, dom den 1 mars 2018, målnr: 1967–18 
Förvaltningsrätten i Stockholm, dom den 1 mars 2018, målnr: 24618–17 
Förvaltningsrätten i Stockholm, dom den 31 oktober 2019, målnr: 19226–19 
Förvaltningsrätten i Stockholm, dom den 31 oktober 2019, målnr: 19594–19 
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