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1 Sammanfattning 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har initierat en förstudie för att utreda om det 
finns förutsättningar för att upphandla ett nytt statligt ramavtal för resebyråtjänster. 
Befintligt ramavtal är ett nytt ramavalsområde för Kammarkollegiet och började gälla 
augusti 2016. 

För att få en bild av om det finns ett behov av ett nytt ramavtal för resebyråtjänster och 
hur det behovet i så fall ser ut, har en enkät skickats ut till 272 avropsberättigade 
myndigheter. Ett referensgruppsmöte med representanter från sju olika myndigheter har 
genomförts då ett antal frågor kopplade till området har diskuterats mer ingående. 

Marknadsundersökningen har skett i form av leverantörsmöten med nio företag som agerar 
på marknaden. Syftet med leverantörsmötena var att få en bild av hur marknaden för 
resebyråtjänster ser ut samt att ge leverantörerna möjlighet att komma med synpunkter 
gällande upplägg av en eventuellt kommande upphandling.  

Utöver ovan nämnda delar innehåller förstudierapporten även en redogörelse för relevant 
lagstiftning på området och vilka hållbarhetsaspekter som finns gällande resebyråtjänster. 
Vidare beskrivs hur personuppgifter hanteras i branschen samt behovet av 
säkerhetsskyddsavtal.  

Av behovsundersökningen framgår det att resebyråtjänster är en efterfrågad tjänst bland 
statliga myndigheter. Myndighetsenkäten visade att 91 % av respondenterna använder 
resebyråtjänster idag och att 57 % av dessa har avropat från Kammarkollegiets ramavtal 
för resebyråtjänster. 

Projektet för resebyråtjänster rekommenderar att Kammarkollegiet bör besluta att en ny 
ramavtalsupphandling genomförs. 

Förstudierapporten framtagen av: 

Jeanette Bergh och Goran Alilovic 
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2 Inledning 

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

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 Mål med förstudien 
Syftet med förstudien 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 
Syftet med förstudierapporten har inte varit att ta fram en kravspecifikation till en 
kommande upphandling, och således är eventuella krav som kan ställas endast beskrivna 
på en övergripande nivå. 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. 

Ramavtalen inom detta område kan i dag användas av statliga myndigheter samt stiftelser 
och andra organisationer med anknytning till staten. 
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Kommuner och landsting 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 Kammarkollegiets ramavtal, samt dem 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. 

Möten och avstämningar har hållits kontinuerligt med ansvarig ramavtalsförvaltare från 
Kammarkollegiet. 

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. 
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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: 

Arvode 
Resebyråns ersättning för bokningstjänst av resor och boende. 

IATA (International Air Transport Association) 
Internationell branschorganisation för flygbolag. 

Klimatkompensation 
En kompensation som innebär att myndigheten kompenserar i pengar för de 
koldioxidutsläpp som deras resor orsakar. Pengarna kan i sin tur investeras i olika 
miljöprojekt. 

Offline 
Bokning med hjälp av personlig service från resebyrån. Ex. via telefon eller e-post. 

Online 
Bokning via resebyråns självbokningssystem. 

Resekonto 
Faktureringssystem via bank eller kortföretag. 

Resepolicy 
Myndighetens riktlinjer för resande. 

GDS (global distribution system) 1 
GDS är ett globalt distributionssystem som möjliggör transaktioner mellan leverantörer i 
resebranschen, främst flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag och resebyråer. En GDS kan 
länka tjänster, priser och bokningar som konsoliderar produkter och tjänster i 
resebranschen. 

NDC (new distribution capability) 2 
NDC är ett distributionssystem för resebranschen som lanserats av IATA för utveckling av 
marknaden och anpassning mot en ny XML-baserad dataöverföringsstandard (NDC 
Standard). Den är öppen för tredje part, mellanhand, IT-leverantör eller icke-IATA-
medlem, för att implementera och använda.  

 
  

                                                      

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Global_distribution_system 
2 https://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/Pages/default.aspx 
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3 Föregående upphandling 

3.1 Upphandlingsform och tidpunkter för anbudsgivning och 
tilldelning 
Den föregående upphandlingen genomfördes enligt ett förenklat upphandlingsförfarande 
enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, och som tilldelningsgrund användes 
ekonomiskt mest fördelaktiga. Upphandlingsdokumentet publicerades den 2015-12-07 och 
sista anbudsdag var den 2016-01-29. Ramavtalen började gälla från och med de 2016-08-01. 

3.2 Upphandlingens omfattning 
Upphandlingen var rikstäckande och omfattade resebyråtjänster gällande statens 
tjänsteresor i Sverige och utomlands. Detta innebar att hantera bokningar av resor med 
flyg, tåg, buss, anslutningstransporter (t.ex. taxi, buss och tåg), hyrbilar, hotell/logi och 
gruppresor. Upphandlingen avsåg personlig service (offline) och ett av anbudsgivaren 
tillhandahållet självbokningssystem (online). 

3.3 Synpunkter och erfarenheter från föregående upphandling  
Det hade tidigare inte funnits något ramavtal avseende resebyråtjänster vilket innebar att 
upphandlingen och ramavtalet var något av en test. De flesta myndigheter hade egna avtal 
med resebyråer vilket kunde leda till att ramavtalet inte nyttjades i så hög utsträckning till 
en början. Avsikten var därför att upphandla ett så brett ramavtal som möjligt med stor 
möjlighet till anpassning efter myndigheternas varierande behov. 

Inför upphandlingen bjöds leverantörer och andra berörda parter att inkomma med 
synpunkter på ett utkast, så kallad extern remiss, till förfrågningsunderlag. Syftet med den 
externa remissen var att underlätta för Kammarkollegiet att utforma ett 
förfrågningsunderlag som uppfyllde kraven på transparens och proportionalitet. Vidare 
skulle den externa remissen ge möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom 
området att bidra med sin kunskap och erfarenheter. 

Kammarkollegiet valde att enbart utvärdera på kvalitet och begärde således inte in några 
priser i anbuden. Däremot bilades ett exempel på arvodesmatris till förfrågningsunderlaget 
som avropsberättigade myndigheter kunde använda sig av vid en förnyad 
konkurrensutsättning. 
 
Totalt inkom 22 frågor under perioden för frågor och svar. 
 
De anbud som var ekonomiskt mest fördelaktiga tilldelades ramavtal. Användarvänlighet 
och funktionalitet avseende anbudsgivarnas självbokningssystem samt app till smartphone 
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utvärderades. Utfallet i utvärderingen blev att 9 av 11 anbudsgivare fick maximal poäng 
medan de två andra fick näst högst möjliga poäng. 
 
Upphandlingen överprövades av en leverantör. 
 
I det förra projektet rekommenderades att en extern remiss genomförs i nästkommande 
upphandling då det är en bra möjlighet att låta marknaden, avropsberättigade 
myndigheter och övriga intressenter granska och inkomma med synpunkter på ett utkast 
av ett förfrågningsunderlag.  
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4 Nuvarande ramavtal 

4.1 Avtalens löptid 
Ramavtalen, som började gälla från den 2016-08-01, gäller till och med den 2020-04-30.  

4.2 Antagna ramavtalsleverantörer 
Följande ramavtalsleverantörer antogs: 

 GBT Sweden AB, 556051-4423 
 Lingmerths Resebyrå aktiebolag, 556054-2747 
 Travellink AB, 556596-2650 
 Stureplans Affärsresebyrå AB, 556604-9911 
 XLNT Travel Norrland AB, 556684-8759 
 Big Travel Sweden AB, 556260-2838 
 Hogg Robinson Nordic AB, 556506-6122 
 Ticket Biz AB, 556276-9041 
 CWT Sverige AB, 556214-9848 
 Tranås Resebyrå AB, 556210-0593 
 
Av dessa aktiebolag tillhör fyra kategorin små bolag med 1–49 anställda enligt SCB:s 
klassificering utifrån antal anställda, fem medelstora bolag samt ett stort med över 250 
anställda. Flera av dessa aktiebolag ingår dock i stora koncerner med flera tusen anställda. 

4.3 Total omsättning på ramavtalet   
Omsättningsstatistik avseende 2018 visar på 10,5 miljoner SEK vilket avser arvoden på 
resebyråtjänster. Statistiken baseras på uppgifter redovisade av nio ramavtalsleverantörer 
då ramavtalet med Travellink AB sades upp juni 2017 efter ett ägarbyte. 

4.4 Förvaltning av ramavtalet 
Ramavtalet förvaltas av enheten för ramavtalsförvaltning vid Kammarkollegiet. 

4.4.1 Synpunkter och erfarenheter från förvaltningen 
Ansvarig ramavtalsförvaltare har ställt samman en förvaltningsrapport innehållande 
erfarenheter från förvaltningen av ramavtalet samt förslag och synpunkter inför 
kommande upphandling.  
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4.4.1.1 Användning av ramavtalen 

Behovet av ett ramavtal för resebyråtjänster har varit stort och myndigheterna har hög 
avtalstrohet. 

4.4.1.2 Genomförda aktiviteter 

Under ramavtalet har ett flertal aktiviteter utförts.  

En av aktiviteterna har varit Reseinfodagen som genomförts årligen där information om 
ramavtalet förmedlats till anställda på myndigheter. 

En revision har genomförts för uppföljning av de kontraktsvillkor som ställts i ramavtalet 

4.4.1.3 Sammanfattning/Rekommendationer 

Nedan följer de rekommendationer som ramavtalsförvaltaren har lämnat över till 
projektgruppen under förstudien. 

GDPR 
Det finns oklarheter kring vem som är personuppgiftsbiträde respektive 
personuppgiftsansvarig. I ett kommande ramavtal behöver det preciseras vad som gäller. 

Definition av arvode för tåg 
Definitionen som finns i befintligt avtal för arvode vid tågbokning behöver ses över. Tåg 
kan generera flera byten och flera biljetter. I det tidigare upphandlingsdokumentet 
specificerades att arvode får tas ut per biljett. Syftet med den skrivningen var att ett 
arvode skulle debiteras en (1) biljett innehållande både ut och hemresa (oavsett antal 
tågbyten eller antal biljetter). 

Tillgänglighetsanpassning av web 
Det har kommit in frågor avseende möjligheten att ställa krav på tillgänglighetsanpassade 
självbokningssystem. 

Säkerhetsskyddsavtal 
Vid en kommande upphandling bör det finnas möjlighet att teckna säkerhetsskyddsavtal. 

Tid för implementering av resebyrå 
Det bör regleras att en uppstart av resebyrå ska vara tre månader, i befintligt ramavtal 
saknas detta. 

Prisjustering 
I det kommande ramavtalet ska en reglering av prisjusteringar finnas med då det saknas 
idag. 
  



  Datum Sid 11 (49) 
  2019-07-04 Dnr 23.2-1204-19 
   Statens inköpscentral 
   Förstudierapport 

Förstudierapport Resebyråtjänster.docx    
    

 

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.  
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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 ett referensgruppsmöte med bl.a. deltagare 
från de myndigheter som i enkäten anmält sitt intresse för att ingå i referensgruppen.  

6.2 Myndighetsenkät 
En enkät gick ut till 272 avropsberättigade myndigheter. Enkäten besvarades av 134 
respondenter, vilket ger en svarsfrekvens på 49 procent.  

Syftet med enkäten var att undersöka behovet av samt önskemål kring resebyråtjänster 
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. 

Nedan har de mest viktiga frågorna ur enkäten lyfts ut och redovisats.  

6.2.1 Har ni ett avtal för resebyråtjänster idag?  

 

Av de 134 respondenter som besvarat frågan om de har ett avtal för resebyråtjänster idag 
har 122 svarat att de har ett avtal för resebyråtjänster idag. Av dessa svarar 70 
respondenter att de använder det statliga ramavtalet.  
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6.2.2 När löper ert avtal för resebyråtjänster ut?  

 

För att få en förståelse för vilket behov det skulle kunna finnas av att avropa från befintligt 
statligt ramavtal och ett kommande statligt ramavtal gjordes en analys över de 51 
respondenter som svarat att de har ett eget upphandlat avtal för resebyråtjänster.  

Flera av dessa respondenters avtal kommer att löpa ut 2019 och framåt vilket skulle kunna 
ge dem en möjlighet att avropa från ett statligt ramavtal. Utifrån denna information skulle 
omsättningen på ramavtalet kunna fortsätta att öka. 

6.2.3 Planerar ni att avropa från det statliga ramavtalet? 

 

De 70 respondenter som svarat att de använder det statliga ramavtalet idag planerar att 
fortsätta använda sig av detta för sina behov av resebyråtjänster. 
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6.2.4 Hur lätt/svårt har det varit att göra avrop från ramavtalet? 

 

Av de 70 respondenter som avropat från befintligt ramavtal anser de flesta att det varit lätt 
att avropa resebyråtjänster.  

6.2.5 Hur nöjda är ni med befintligt ramavtal? 

 

Av dem som använt befintligt ramavtal anser de allra flesta att de är nöjda/mycket nöjda. 
De som svarat att de varit missnöjd/mycket missnöjd fick möjlighet att kommentera varför.  

Några av de kommentarer som inkommit är: 

 ”Det saknas funktioner i självbokningssystemet såsom tågbokningar vissa bussresor, 
otydligt kring hotellbokningar, voucher och dyl., inte användarvänligt 
självbokningssystem.” 

 ”Det läggs på kostnader som vi inte begriper ofta, svårt för medarbetare att förstå. 
Självbetjäning ska vara enkelt.” 

 ”Behöver uppdateras efter GDPR.” 
 ”Missnöje med bl.a. uttag av avgifter vid telefonkontakt, att hotell på statliga 

avtalen inte syns i bokningsvyn.” 
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 ”Vi gjorde nyligen en FK (förnyad konkurresutsättning) från det statliga avtalet för 
Resebyråtjänster. Vi fick in 2 anbud av totalt 10 ramavtalsleverantörer, det är dålig 
konkurrens.”  

 ”200 000 kr av totala utvärderingssumman var prisskillnaden mellan högsta och 
lägsta anbud.” 

 ”Leverantören som har avropats lever inte upp till våra förväntningar.” 
 ”Missnöjd med service och bemötande.” 

6.2.6 Vilka krav på leverantören och tjänsten anser ni är viktiga att ställa vid 
en upphandling av resebyråtjänster? 
Frågan ställdes som en öppen fråga om vilka krav som är viktiga att ställa på tjänsten och 
leverantören. Några av de fritextsvar som inkom listas nedan. 

 ”Som föregående ramavtalsupphandling.” 
 ”Att kunna boka tåg, att då kunna välja sittplatser och vilket håll tåget går.” 
 ”Att kunna lätt boka lokaltrafik på plats inom Sverige.” 
 ”Att ha elektronisk voucher till hotell, hyrbilar.” 
 ”Att de kan erbjuda resekonto.” 
 ”Att ha en utvecklad resetänk gällande miljövänliga rese- och boende alt. att de ska 

vara väl insatta i ramavtalsbokningar.” 
 ”Resebyrån skall ha kunnig och utbildad personal. Det skall finnas en utsedd 

kontaktperson.” 
 ”Att följa vår policy som myndigheten har.” 
 ”Viktigt att alltid använda sig av våra statliga avtal, och även rangordningen av 

avtalen.” 
 ”Det är viktigt att resebyrån kan beställa och leverera tågbiljetter till utrikes resor.” 
 ”Det måste vara transparens i faktureringen och möjlighet till dolda påslag/trading 

ska ej vara möjligt.” 
 ”Ett bra spårningssystem.” 
 ”Erbjuda ett bra självbokningssystem, reseportal och SSO lösning.” 
 ”24 timmarsservice.” 
 ”Applikationer till smartphone.” 
 ”Bra statistikverktyg och miljöstatistik.” 
 ”IT säkerhet, GDPR hänsyn.” 
 ”Enkelt att boka om/av.” 
 ”Pris, tillgänglighet, säkerhet, service.” 
 ”Information till kontaktpersonen på myndigheten.” 
 ”Att kunna svara inom 10 timmar.” 
 ”Arvode per resa.” 
 ”Miljökrav.” 
 ”Möten, konferenser och kongresser worldwide.” 
 ”Att de kan boka resor och boende i hela världen.” 
 ”Följesedel över resor måste kunna skickas till flera mottagare.” 
 ”Om möjligt vill vi även att hotellen finns rangordnade i bokningssystemet och att 

det framgår vilken rang respektive hotell har.” 
 ”Hotellvoucher utomlands.”  
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 ”Krav på referensuppdrag från offentliga aktörer (kännedom om statliga ramavtal 
m.m.).” 

 ”Certifierad/utbildad personal.” 
 ”Krav på kapacitet och kompetens. Att de följer policys och rutiner avseende miljö- 

och hållbarhetsfrågor. Också att de har en stabil ekonomisk ställning och att de har 
en hög kreditvärdighet. Att de är registrerade för moms och har F-skattebevis. Att de 
har erforderliga försäkringar med betryggande ansvarsbelopp.” 

 ”Resebyrån ska även ange om och vilka underleverantörer de kommer att anlita, 
samt att dessa uppfyller krav och villkor.” 

 ”Vårt krav på resebyrån är att resandet ska vara miljöanpassat, kostnadseffektivt 
och smidigt.” 

 ”Resebyrån ska vara bemannad under normal kontorsarbetstid, men ha en 24/7 
bemanning.” 

 ”Resebyrån ska kunna ge reseinformation och vara uppdaterad på relevanta 
händelser runt om i världen som kan påverka våra resor. De ska även ha kompetens 
för att informera om visum och vaccinationer. Det är även viktigt att de har en KAM 
som är intresserad av en bra relation med informationsutbyte mellan kund och 
leverantör. De ska givetvis tillhandahålla information och uppföljning, statistik om 
vårt resande.”  

 ”Vi vill även kunna få möjlighet att resebyrån kan bistå vid behov av alternativa 
boenden, typ Airbnb, då personal ligger ute på längre uppdrag och har en blygsam 
finansiering. T ex forskare/vid forskningsprojekt. Där är även andra frågor såsom 
försäkringar och liknande viktiga och vi önskar att resebyrån kan bistå med 
expertkunskap.” 

 ”De ska kunna hantera bokning av konferenser där deltagare reser från övriga delar 
av världen och möts för en konferens anordnad av myndigheten. Transfern till och 
från flygplatsen ska kunna samordnas för att minska antalet bilar som kör.” 

 ”De ska kunna ge statistik över resorna både med hänsyn till kostnad och utsläpp. 
Statistiken ska minst uppfylla de krav som myndigheter har på sig att redovisa i sin 
miljöredovisning till Naturvårdsverket.” 

 ”Att raptim-biljetter kan erbjudas och 24 service, stor kunskap om resor på den 
afrikanska kontinenten.” 

 ”Att det kan ge förslag på alternativa resrutter. Att de känner till och informerar om 
alla bestämmelser kring resandet, som bagage osv.” 

 ”Reseplanen ska kunna uppdateras i realtid via app samt tillgång till flygbolagens 
incheckningssidor och möjlighet att koppla till digital kalender (outlook eller 
motsvarande).” 

 ”Resebyrån ska vid varje enskild bokning och utan anmodan erbjuda det lägsta 
priset med hänsyn till: resebestämmelser/policys, resans syfte samt resenärens 
önskemål. Resebyrån ska erbjuda ett alternativ med tåg istället för flyg där så är 
möjligt.” 

6.2.7 Vilka utvärderingskriterier anser ni ska finnas för att kunna utvärdera 
anbud vid ett avrop? 
Nedan följer ett utdrag av vad respondenterna svarade på den öppna frågan gällande 
utvärdering vid avrop. 
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 ”Som föregående ramavtalsupphandling.” 
 ”Att inte pris är viktat som största post.” 
 ”Hur ser miljöstatistiken ut, är den lätt att få ut.” 
 ”Policyvarning, resekontobetalning.” 
 ”Priset” 
 ”Kvalité” 
 ”Service” 
 ”Miljömedveten” 
 ”Tillgänglighet” 
 ”Priser för olika tjänster.” 
 ”God och snabb service, erfarenhet av resebeställningar åt statliga myndigheter, låg 

administrativ kostnad, bokningssystem online, möjlighet att regelbundet bistå med 
statistik.” 

 ”Case” 
 ”Ingen förnyad konkurrensutsättning tycker jag. Rangordning i geografiska 

områden.” 
 ”Användarvänlighet” 
 ”Flera olika krav och de ska visa vad de har för lösningar på vår kravställning.” 
 ”Hur länge avbokning / ombokning kan ske.” 
 ”Säkerhet dvs bra spårningssystem, god kunskap om olämpliga flygbolag, att man 

kan få en säljargrupp, krav på en erfaren KAM, kunskap om världens länder i stor 
utsträckning, möjligheter att redovisa utsläpp per föreslagen resa, kunna beställa 
hotell, markservice i Sverige, tågresor.” 

 ”Vi skulle också vilja ha möjlighet att ställa högre krav på tillgänglighet som 
leverantörer kan möta.” 

 ”Referenser” 
 ”Utvärdera vilka lösningar leverantören erbjuder för att kunna implementera 

resebokningar i kundens intranät.” 
 ”Organisationsplan för uppdraget, Planering för att hantera miljö- och 

totalkostnadsfrågor.” 
 ”Hur många kunder de kan serva per telefon/timme.” 
 ”Webbgränssnitt för uppföljning av bokningar/följesedlar och fakturor.” 
 ”Erfarenhet och kompetens hos anställda (kundservice).” 
 ”Hur resebyrån kan påvisa att man uppfyllt de specifika krav som satts av oss som 

myndighet.” 
 ”Miljökrav” 
 ”Servicenivå, pris, utbud, miljö 

- Arvoden 
- Självbokningssystemet 
- Resurstillsättning och jourlösning 
- Bokning via personlig service 
- Säkerhet 
- Miljö och klimatkompensation 
- Statistik och framför allt miljöstatistik 
- Avvikelsehantering 
- Bokning utanför resebyråns plattform - flexibilitet  
- Möjlighet till bokning till udda platser så som små byar i Afrika 
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- faktureringsrutin 
- bokning av marktransporter” 

 ”Den avropsförfrågan som finns på avropa.se är bra.” 
 ”Bra om vi får ställa sådana efter våra behov” 
 ”Anbudsgivaren bör erbjuda möjlighet att lägga in länkar till kundanpassad 

information (till t ex reseriktlinjer) i självbokningsverktyget?” 
 ”Anbudsgivaren bör erbjuda möjlighet att visa var man är/befinner sig i 

självbokningsverktygets bokningsprocess.” 
 ”Anbudsgivaren bör erbjuda möjlighet att avboka biljetter direkt i 

självbokningsverktyget.” 
 ”Anbudsgivare bör erbjuda möjlighet att lägga in två frekvent besökta 

kontorsadresser/orter per ortskarta vid hotellbokningar, så kallade Geopunkter i 
självbokningssystemet.” 
 

6.2.8 Anser ni att er resebyrå har kunnat påbörja sina tjänster inom tre 
månader (lägga upp användarprofiler, självbokningssystem, instruktioner och 
utbildning etc.)? 
 

 

De som besvarat frågan anser att resebyrån kunnat påbörja leveransen av sina tjänster 
inom tre månader. Endast 18 respondenter har svarat nej/vet ej. 
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6.2.9 Har er myndighet behov av ett säkerhetsskyddsavtal (SUA) avseende 
resebyråtjänster? 
 

 

Det finns ett visst behov av att kunna teckna ett säkerhetsskyddsavtal för några 
myndigheter. Så många som 50 respondenter har svarat ”Vet ej”. 
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6.2.10 Anser ni att det är viktigt att få information om moms på utrikes hotell 
för att kunna begära att få momsen återbetald? 

 
 
37 respondenter har önskemål om att få moms på utrikeshotell redovisad. 

6.3 Anser ni att det via en resebyrå ska gå att boka konferenser (från det 
statliga ramavtalet för konferenstjänster)? 
 

 

Det har uttryckts önskemål under befintligt ramavtal om att det ska finnas möjlighet att 
boka konferenser. Svaren på frågan i enkäten visar att flera myndigheter är intresserade 
av denna tjänst. 
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6.3.1 Anser ni att resebyrån är personuppgiftsansvarig eller 
personuppgiftsbiträde? 
 

 

Under förstudien har frågan gällande GDPR och vem som är personuppgiftsansvarig 
respektive personuppgiftsbiträde varit stor. I enkäten ställdes frågan och de allra flesta 
ansåg att resebyrån är personuppgiftsbiträde. Så många som 37 respondenter har svarat 
”Vet ej”. 

6.3.2 Hur vill er myndighet kunna boka resor och hotell framöver? 
 

 

Frågan hur myndigheten önskar kunna boka sina resor fick besvaras med flera alternativ. 
Samtliga alternativa bokningssätt är önskvärda dock är alternativet för bokning via fritext 
i e-handelssystem det minst önskade bokningssättet. 
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6.3.3 Frågor gällande miljö 
För att ta reda på hur de myndigheter som besvarat enkäten arbetar gällande miljö ställde 
vi några frågor med fokus på miljöarbete. Nedan följer några av svaren för de som har avtal 
med resebyråer idag. 

6.3.3.1 Arbetar ni för att minska/begränsa miljöpåverkan av resande genom att använda er av mer 
miljövänliga färdmedel eller videokonferenser istället? 
 

 

Nästan alla respondenter svarade att de använder sig av mer miljövänliga färdmedel eller 
videokonferenser. Vid frågan hur de arbetar för att minska/begränsa miljöpåverkan av 
resandet angavs några av svaren nedan. 

 ”I vår resepolicy framgå att vi i första hand ska använda teknik vid möten.” 
 ”Vi ökar videokonferensmöten.” 
 ”Vi tar tåg i stället för flyg.” 
 ”Ökandet av resfria möten via telefon eller video.” 
 ”Välja tåget resor <500 km.” 
 ”Resor med flyg ska godkännas av chef och innebära sparad arbetstid.” 
 ”Att när så är möjligt välja tåg istället för flyg och allmänna kommunikationsmedel 

istället för taxi och bil.” 
 ”Samordna mötestider och mötesplatser med hänsyn till mötesform och 

mötesdeltagare samt, då resa krävs, med flygtider och tågtider för att uppnå våra 
hållbarhetsmål.” 

 ”Vi har en resepolicy som anger vilket färdsätt som ska användas beroende på hur 
lång sträckan är som via ska åka. Cykel ska användas vid färd upp till 5 km.” 

 ”Resebyrån har myndighetens samtliga miljödokument gällande resor.”  
 ”Vi ska ta tåg som första alternativ och alltid om resans längd underskrider 50 mil.”  
 ”Vi ställer krav på miljöcertifierade hotell vid hotellbokning.” 
 ”Resvaneundersökning.” 
 ”Vi ska börja med att ställa frågan till när vi bokar konferenser om de har några 

miljömål eller är miljöcertifierade.” 
 ”Efterfrågar tåg även utomlands. Klimatkompensering.” 
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 ”Alla får boka 1:a klass på tåget för att främja tågresorna.” 
 ”Vi har satt upp tydliga mål i årlig miljöplan vad gäller minskning av flygresande 

och ökning av resfria möten, vi utvecklar möjligheter för digitala mötesformer i 
verksamheten.” 

 ”Vi har ett internt system för klimatkompensation där avdelning ska betala in en 
summa för varje flygresa. Pengarna används sedan i miljö/klimat projekt.” 

 ”Vi använder tåg i alla tjänsteresor förutom resor som tar mer är 6 h.” 
 ”Vi har med vår resebyrå infört ett meddelande som kommer upp om resenär väljer 

att boka flyg istället för tåg inrikes.” 
 ”Erbjuda cykel för kortare förflyttningar inom staden. Medarbetarna får boka 1:a 

klass tåg istället för flyg.” 
 ”Regelverk med tillhörande mål och uppföljning kopplat till resandet och utsläpp.” 
 ”Klimatkompensationsfond” 
 ”Vi har bett resebyrån att presentera miljövänligast alternativ först.” 

6.3.4 Har ni en beslutad resepolicy som reglerar när och hur ni får resa? 
 

 

De flesta har en resepolicy att följa. 116 respondenter anser att det är viktigt att resebyrån 
stödjer myndighetens resepolicy. 
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6.3.5 Anser ni att det är lämplig att kunna klimatkompensera på resor? 

 

 

6.3.6 Finns det något ytterligare som vi bör känna till eller tänka på inför 
kommande upphandling? 
Nedan följer några av de synpunkter som inkom i enkäten gällande vad vi bör tänka på 
inför en kommande upphandling av resebyråtjänster. 

 ”Lite tydligare frågor att servern ska ligga inom Sveriges gränser, var behandlas 
informationen för statistik som kan ligga i ett annat land och resenärsprofilerna.” 

 ”Går det att kravställa SLA i ramavtalsupphandlingen?” 
 ”Går det att få med IT-säkerhet i ramavtalsupphandlingen?” 
 ”Konferenstjänster och konferenssamordning.” 
 ”Viktigt att kunna kommunicera enkelt tex via chat eller mejl.” 
 ”Rangordning som avropsprincip som ett alternativ för små myndigheter.” 
 ”Möjlighet till vite vid fel utförda av resebyrån samt vid systemtekniskt fel.” 
 ”Resebyrån/ underleverantör ska vid bokning informera resebeställare/resenär om 

valt resmåls relevanta pass-, visum- och vaccinationsbestämmelser, med hänsyn 
tagen till resenärens nationalitet.” 

 ”Resebyrån ska ha rutiner för återbetalning av samtliga återbetalningsbara och 
outnyttjade biljetter och resedokument.” 

 ”Kreditering av en redan fakturerad kostnad ska ske i separat faktura, senast tre 
månader från det att myndigheten meddelat om önskad återbetalning.” 

 ”Miljöstatistik: Resebyrån ska kostnadsfritt redovisa miljöstatistik totalt för hela 
myndigheten, samt uppdelat på institution/motsvarande.”  

 ”Miljöstatistiken ska lämnas per helt kalenderår med redovisning av 
koldioxidutsläpp från alla förmedlade tjänster som flyg (särskild redovisning för 
sträckor under respektive över 50 mil), tåg, båt, buss, taxi, och hyrbil. Redovisningen 
ska levereras i en Excelfil så att bearbetning av data hos myndigheten underlättas.” 

 ”Redovisningen ska innehålla källhänvisningar för grunddata (utsläppsvärden) som 
beräkningen grundas på.” 
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 ”Resebyrån ska vara beredd att utveckla och förbättra metoder för beräkning i 
samverkan med myndigheten.” 

 ”Möjlighet för döva och hörselskadade i kommunikation med resebyrån.” 

6.3.7 Sammanfattning av myndighetsenkät 
De respondenter som använder ramavtalet är till största delen nöjda och anger att det 
fungerar bra samt är lätt att avropa från. 

91 % av respondenterna angav att de har avtal avseende resebyråtjänster idag. 57 % av 
dessa har avropat från Kammarkollegiets ramavtal och planerar att fortsätta att göra det.  

En stor del av de avtal som respondenterna själva har upphandlat löper ut fram till 2020 
vilket skulle kunna innebära att även dessa myndigheter kan komma att avropa från det 
statliga ramavtalet.  

En del respondenter har behov av att kunna teckna säkerhetsskyddsavtal.  

2018 började Dataskyddsförordningen (GDPR), att tillämpas. De flesta respondenter som 
besvarat enkäten anser att resebyrån är personuppgiftsbiträde men så många som 44 % 
har svarat att de inte vet. Inför ett nytt ramavtal behöver skrivningar kring 
personuppgiftsansvarig/biträde att ses över. 

Respondenterna anser bland annat att det, i en kommande upphandling, är viktigt att 
ställa krav på att resebyrån följer den resepolicy som myndigheten har, att de använder de 
upphandlade ramavtalen inom flyg och hotell samt följer den rangordning som finns. Det 
framkommer också att det är viktigt att utrikes tågbiljetter ska kunna beställas, att 
konferensbokningar ska kunna genomföras, att fakturorna ska vara tydliga och att det ska 
erbjudas en single-sign-on lösning. Det finns önskemål om att rangordningen av hotellen i 
de statliga ramavtalen ska synas i resebyråernas självbokningssystem och att verktyg för 
statistik ska kunna erbjudas. Resebyrån ska också kunna informera om visum och de 
vaccinationer som är aktuella för resmålet. 

Respondenterna vill att det ska fortsätta vara relativt fritt att utforma egna 
tilldelningskriterier vid avrop från Kammarkollegiets ramavtal. Det har också inkommit 
förslag på att kunna utvärdera möjligheten till policyvarningar, case samt hur länge 
avbokning och ombokning ska kunna ske. Även möjlighet att kunna ställa högre krav på 
tillgänglighet önskas. 

Det finns ett stort intresse av att kunna boka konferenser via sin resebyrå. Det visar både 
den direkta frågan i enkäten samt olika fritextsvar. 

Önskemål finns om rangordning vid avrop för små myndigheter. 

Miljöfrågor är ett viktigt område när det gäller resor. I enkäten har flera respondenter 
svarat att de försöker använda digitala mötesformer för att minska miljöpåverkan. 
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Respondenterna anser att det är viktigt att resebyrån följer deras resepolicy och att de ska 
kunna miljömärka de resor och alternativa resor (så som tåg istället för flyg) enligt 
resepolicyn. För att möjliggöra uppföljningar är det viktigt att miljöstatisk kan redovisas.  

Några respondenter ska enligt resepolicyn till exempel välja tåg framför flyg om: 

 Resan understiger 50 mil. 
 Resans understiger en tid på 6 timmar. 

Enkäten speglar den återkoppling som har framförts till ramavtalsförvaltaren. Ramavtalet 
fungerar väl men kan förfinas ytterligare för att bli ännu bättre och tillmötesgå ännu fler 
myndigheters behov av resebyråtjänster. 

6.4 Referensgruppsmöte med myndigheter 
De myndigheter som i enkäten, via avropa.se eller på annat sätt anmält intresse att 
medverka i referensgruppen bjöds in till ett möte på Kammarkollegiet.  

Sammanlagt bjöds 19 avropsberättigade myndigheter in till referensgruppsmöte under maj 
2019. Åtta personer från totalt sju myndigheter deltog.  

Syftet med referensgruppsmötet var att, som ett komplement till enkäten, på ett fördjupat 
plan 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. 

6.4.1 Redovisning av referensgruppmöte 
Då befintligt ramavtal är väl fungerande anpassades agendan för referensgruppsmötet till 
att fokusera på de punkter som projektgruppen uppfattat som mest viktiga att analysera 
vidare: 

 Krav på leverantör 
 Tilldelningskriterier i ramavtalet 
 Krav på självbokningssystem/app. 
 Definition av arvode för tåg 
 Kravkatalog 

6.4.2 Krav på leverantör 
Referensgruppen delades in i två olika arbetsgrupper där de på var sitt håll fick fundera 
över vilka krav som skulle kunna vara aktuella att ställa på leverantörer i en kommande 
upphandling. Båda grupperna redovisade sedan i storgrupp vad de kommit fram till för att 
samtliga i referensgruppen skulle kunna ta del av varandras diskussioner. De krav som 
redovisades var:  
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 Lägsta nivå på erfarenhet för Key account manager ska vara 3–5 år. 
 Resebyrån ska ha erfarenhet av att ha drivit verksamheten i minst 3 år. 
 Finansiella krav: 

- Höj lägsta nivå på rating i Creditsafe till 60–79. 
- Omsättningskrav 

 Referenser: Vilka kunder har resebyrån haft tidigare och vilka kriterier levde de upp 
till för dessa kunder, d.v.s. vilka krav på referenser är relevanta att ställa? 

 Hållbarhetskriterier: 
- ISO, kräva ett miljöprogram, funktion/avdelning/person med ansvar för 

miljöfrågor. 
- Kollektivavtal 
- Antidiskrimineringsintyg 
- Krav på att kunna filtrera direktflyg vid bokning av flygresa i 

självbokningssystemet, myndigheten vill ha detta automatisk. 
 Resebyrån ska kunna boka tåg utrikes. 
 Resebyrån ska acceptera att vara både personuppgiftsbiträde och 

personuppgiftsansvarig. Detta ska finnas med i ramavtalet som tvingar resebyrån att 
acceptera båda. 

Utöver krav på leverantörer gav referensgruppen också ett förslag på uppdelning av 
anbudsområden. De föreslog att ett en indelning av anbudsområden utifrån 
myndigheternas resmönster skulle kunna vara ett alternativ. Olika behov för respektive 
anbudsområde, d.v.s. ett område för enklare avrop och ett mer utformat avtal för avrop 
med fler krav och tilldelningskriterier. 

6.4.3 Tilldelningskriterier i ramavtalet 
Arbetsgrupperna fick arbeta i separata grupper där de fick som uppgift att fundera över 
vilka tilldelningskriterier de ansåg skulle kunna vara aktuella att använda vid avrop från 
ett kommande ramavtal. De redovisade resultatet för varandra i storgrupp. De 
tilldelningskriterier referensgruppen ansåg skulle kunna vara aktuella att ställa vid ett 
avrop var:  

 Ha ett fortsatt öppet ramavtal och tillämpa mervärdesmodellen vid utvärdering av 
avrop. 

 Funktionalitet, användarvänligheten (självbokningssystemet) 
 Utvärdera vilka steg anbudsgivaren tagit för att öka onlinebokningarna, ex. en kund 

gick från 16 % till 35 %. Skulle kunna utvärderas med hjälp av case och referenser. 
 Endast obligatoriska krav. 

6.4.4 Krav på självbokningssystem/app 
Referensgruppen arbetade vidare i sina grupper och fick fundera över vilka krav som är 
viktiga att ställa på ett självbokningssystem inklusive app. De förslag som redovisades var: 
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 Det ska kunna vara möjligt att filtrera på snabbaste resväg, billigast pris samt minst 
miljöpåverkan för resan. 

 Det ska vara möjligt att se rangordningen på hotell med ramavtal. 
 Det ska vara möjligt att kunna få in priser från NDC i onlinesystemet och inte bara 

från GDS. 
 Det är viktigt att kunna följa resenärerna hela sträckan, se alla resor, även de som inte 

finns med i GDS. 
 Ombokningar ska kunna göras själv av resenären i självbokningssystemet. 
 Online/offline ska vara integrerat. 
 Det ska vara möjligt att kunna utvärdera avropen på olika IT-krav som exempelvis 

export av HR-filer för uppdatering av resenärsprofiler (för att enkelt uppdatera 
personal som tillkommit/slutat). 

 Singel-sign-on är viktigt att kunna erbjudas ifall behov finns. Det finns ett 
reseadministrativt verktyg där alla reseordrar utgår ifrån och det ska vara möjligt att 
utvärdera på detta. 

 Det är önskvärt att vid seating kunna se tågets färdriktning och bör kunna vara ett 
möjligt tilldelningskriterie.  

6.4.5 Definition av arvode för tåg 
När resebyrån bokar tågbiljetter tas ett arvode ut per biljett om en resa genererar fler 
biljetter (t.ex. vid resor som kräver tågbyte). Referensgruppen önskar att ett arvode tas ut 
för hela resan. I befintligt ramavtal är definitionen för arvodet gällande tåg: 

Tåg - Ett arvode per dokument/biljettnummer 

Referensgruppen föreslog att definitionen för arvode för tåg skulle vara: 

”Utfärdad bokning per person” (ej per biljett). 

6.4.6 Kravkatalog 
I befintligt ramavtal finns en kravkatalog som avropsberättigade kan använda om de 
önskar ställa särskilda krav vid avrop. Inför en kommande upphandling fick 
referensgruppen fundera över om det finns behov som kan vara aktuella att ha som 
tilldelningskriterier. Vid avrop fanns det önskemål från referensgruppen att se över en 
kravkatalog som innehåller: 

 Möjlighet att utvärdera självbokningssystem på funktionalitet och användarvänlighet 
vid avropet. 

 Möjlighet att ställa specifika IT-krav, t.ex. integrering med befintligt HR-system. 
 Möjlighet att utvärdera beskrivning/strategi på hur myndigheten kan öka andelen 

bokningar till online. 
 Möjlighet att vid avrop kunna ange en central resebudget som en klumpsumma som 

resebyrån får förhålla sig till. 
 Möjlighet att själva kunna välja tilldelningskriterier och utforma utvärderingsmodell 

vid avrop. 
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 Priser ska vara inkluderat i arvodet. Dock risk för leverantörslåsning med befintlig 
leverantör som redan har integrerat sitt system. 

 Möjlighet med spårbarhet på gruppresor, även statistik per grupp. 
 Möjlighet att ta med kollektivtrafik i totala kostnaden/arvodet för tågresan. 
 Möjlighet att kunna ställa krav på att resebyrån ska kunna teckna 

personuppgiftesbiträdesavtal. 

Referensgruppen diskuterade gruppbokningar, några av deltagarna menade att bokningar 
av gruppresor ofta sker offline i ett annat system än individuella resor. Det skulle kunna 
innebära att koppling till spårningssystem inte är möjligt. 

6.5 Sammanfattning av referensgruppsmöte 
Samtliga deltagare i referensgruppen bidrog med viktig kunskap och erfarenhet till 
projektgruppen i de frågor som behövde ses över. Upplägget med att dela in 
referensgruppen i mindre arbetsgrupper var lyckat. På så sätt var fler aktiva i 
diskussionerna, alla fick möjlighet att komma till tals och fundera över den andra 
arbetsgruppens diskussioner under redovisningen i storgrupp. 

Projektgruppen kan sammanfatta referensgruppsmötet med att det finns behov av att hitta 
en lösning på hur personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde ska hanteras i ett nytt 
ramavtal. 

Under mötet var olika frågor kring tåg uppe för diskussion. Både möjlighet till bokning av 
tåg utomlands, möjligheten att se tågets färdriktning vid seating samt definitionen för 
arvode. 

Det framkom önskemål om att kunna se rangordning på hotell i självbokningssystemet 
samt att priser från både GDS och NDC ska laddas in. 

Upplägget med befintlig kravkatalog och att priser tas in först vid avrop är uppskattat. 
Avropsberättigade är på så sätt fria att anpassa avropet utifrån sina egna specifika behov. 
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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 möten 
med resebyråer, branschförening och andra intressenter. 

7.2 Marknaden 
Resebyråtjänster säljs online och offline. Marknaden strävar mot ökad försäljning online 
men även försäljning offline är nödvändigt att kunna använda t.ex. vid mer komplexa 
resor. 

Det finns en del stora globala resebyråer som är verksamma i Sverige och det finns lokala 
resebyråer som är med i internationella nätverk. Några resebyråer har specialiserat sig 
mot ett visst utbud av resor och tjänster. 

7.1 Möte med leverantörer 

7.1.1 Om leverantörsmöten 
Under förstudien har sju stycken leverantörsmöten genomförts med leverantörer av 
resebyråtjänster. Fler bjöds in till möten men har av olika skäl inte kunnat medverka. 
Förutom att träffa leverantörer som erbjuder resebyråtjänster har projektet också träffat 
en leverantör som tillhandahåller IT-systemlösningar till resebyråer för resebokningar 
samt en leverantör som tillhandahåller en IT-lösning som stöd för att samla in och 
sammanställa relevant bokföringsinformation som faktureras till kunden. 
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7.1.2 Redovisning av leverantörsmöten 
 
Nedan punkter diskuterades under de möten som projektgruppen genomförde med 
resebyråerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Trender på marknaden 
Flera resebyråer ser en trend att inrikes flyg minskar i Sverige för myndigheter. 
Hållbarhet är en viktig fråga inom branschen och det arbetas med hållbarhetsplanläggning 
för att finna andra alternativ för kunderna. 

Trenden mot mer automatisering och att fler bokningar sker online via 
självbokningssystem ökar. 

Tjänster kopplade till resor växer och kommer att omfatta mer mobilitet (lokalresor med 
bussar och taxi) samt digitala tjänster. Affärsresor som tjänst kommer enligt några 
resebyråer att handla mer att om att mötas än att resa, vilket kan göras digitalt. 

Resenären kommer fortsatt att vara i fokus med aviseringar om information innan och 
under resan för att få rätt hjälp när behov uppstår. Att administrationen ska minska är 
också ett fokusområde. 

7.1.4 Utmaning, marktransport och tåg 
För utrikes tåg saknas ett gemensamt system vilket innebär mer arbete i form av manuell 
handpåläggning. Bara i England finns ett 40-tal olika tågleverantörer. Det går inte att 
boka sammanhängande biljetter på en gång där det krävs byten med flera olika 
tågleverantörer. 

 Trender på marknaden 
 Utmaningar 
 Ledningssystem och certifieringar 
 Miljömärkning av resor i självbokningssystem 
 Miljökompensation 
 Kollektivavtal 
 Prisjusteringsindex 
 Arvoden 
 E-handel 
 Återbäring av utländsk moms 
 Konferenser 
 Bokningssystem 
 Nya tekniska lösningar 
 SUA 
 Utvärdering och krav i kommande upphandling 
 Skälig tid för uppstart av ny resebyrå vid avrop från ramavtal 
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Att kunna boka kollektivtrafik online efterfrågas allt oftare. Flera resebyråer anger att 
marktransporter som tunnelbana, taxi m.m. kräver manuell handpåläggning. Bokningen i 
sig är inte problemet utan hur man hanterar betalningen som oftast kräver kreditkort.  

Det är också en utmaning när myndigheter kräver att alla betalningar ska gå via 
resekonto, vilket inte är möjligt för samtliga tjänster. Olika resekonton fungerar mer eller 
mindre bra för resebyråerna. 

Det är vanligt att kunder bokar vissa tjänster, som tåg, själva. Den viktiga spårbarheten 
försvinner när resor har bokats utanför resebyrån. Syftet är att resebyrån ska leverera alla 
tjänster. 

Rangordningen på hotell saknas i resebyråernas bokningssystem vilket kräver en manuell 
handpåläggning för att följa de statliga ramavtalen. Flera leverantörer anger att det i deras 
system går att markera vilka hotell som är med i ramavtalet, men att det nästan är 
omöjligt att följa rangordningen. Kammarkollegiets indelning av hotell i olika zoner 
försvårar. 

Miljörapportering är komplext att få till på allt som bokas, som t.ex. koldioxidutsläpp från 
taxi, hyrbilar, buss m.m. För hotell finns ingen gemensam miljöstandard. 

7.1.5 Ledningssystem och certifieringar 
Samtliga resebyråer har någon form av ledningssystem. Flera har ISO 9001 och/eller ISO 
14001. Några har egenutvecklade ledningssystem som är anpassade till verksamheten.  

En resebyrå anger också ISO 26000, ISO 27001 samt UN Global Compact. Ytterligare en 
resebyrå använder sig av Svensk miljöbas som miljöledningssystem.  

7.1.6 Miljömärkning av resor 
Få resebyråer angav att det är möjligt att lägga in uppgifter på koldioxidutsläpp på 
förhand för flygresor. De flesta angav att miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp går att 
se först efter genomförd resa.  

Flertalet resebyråer har möjlighet att lägga in myndigheternas resepolicys i sitt 
onlinesystem så att styrning sker mot önskat beteende. Detta går att göra med t.ex. 
symboler för hotell och dialogrutor som varnar resenären när avvikelser sker utanför 
resepolicyn vid bokningstillfället av resa. 

7.1.7 Miljökompensation 
Det är för resebyråerna möjligt att på olika sätt hjälpa myndigheter med 
klimatkompensation vid resor.  
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Några angav att klimatkompensation lämpar sig bäst som en tilläggstjänst. Vissa 
samarbetar med externa klimatfonder medan andra har det i egen regi. Det har också 
framkommit att flera myndigheter har anskaffat egna klimatfonder och gör egna 
avsättningar och kompenseringar men att deras resebyrå tillhandahåller nödvändig 
statistik för beräkning av belopp. En resebyrå menade att det i dagsläget inte är fastställt 
om myndigheter får klimatkompensera från sin anslagsbudget som grundar sig på 
skattemedel och styrs i myndighetens regleringsbrev. 

7.1.8 Kollektivavtal 
Samtliga resebyråer anger att de använder det tjänstemannaavtal för resebyråtjänster som 
är framtaget av Almega Tjänsteföretagen och Unionen. 

7.1.9 Prisjusteringsindex 
Alla resebyråer ansåg att AKI SNI 2007 N är lämpligt att använda som prisjusteringsindex 
i ett kommande ramavtal.  

7.1.10 Definition av arvoden 
7.1.10.1 Tåg 

Några resebyråer förordar att arvoden vid bokning av tåg ska utgå per sträcka till 
slutdestination, medan andra vill att det ska utgå arvode per biljett/dokument (delresa). 
Det kan krävas manuell handpåläggning för tågresor. 

7.1.10.2 Konferens 

Samtliga resebyråer angav att arvode för att boka och ordna konferens bör vara 
timbaserat, då komplexitet och vad som ingår i arrangemanget kan variera mellan 
bokningarna. 

7.1.11 E-handel 
Resebyråerna har för de flesta myndigheter inget med betalningsflödet att göra då det 
sköts av en resekontoleverantör som myndigheterna har avropat från Riksgäldens 
ramavtal. Krav avseende e-fakturor återfinns i dessa avtal. 

Bokning av resor via resebyråers onlinesystem är väl etablerat på marknaden och de flesta 
bokningar sker online. 

7.1.12 Återbäring av utländsk moms 
Under förstudien träffade projektgruppen en leverantör med kunskap om hur 
betalningsprocesser och informationsflöden ser ut inom resebranschen. Leverantören har 
utvecklat en mjukvara som är till för att samla in och sammanställa relevant 
bokföringsinformation (kostnadsställe, momsbelopp mm), vilket kopplas till 
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bokningsinformationen utifrån uppgifter från myndigheten, resebyrån och hotellet. Dessa 
skickas sen vidare till myndighetens resekonto som ställer ut en faktura till myndigheten. 

Genom samarbete med annan leverantör kan utländsk moms sammanställas för att 
erbjuda myndigheten momsåterbäring. Vinsten enligt leverantören är mindre och enklare 
administration avseende hantering av kvitton, biljetter och momsåterbäring. Leverantören 
ansåg att myndigheter i sina upphandlingar bör säkerställa att anbudsgivare har 
betalprocesser som klarar av att leverera full transparens och att de ska kunna rapportera 
moms från utrikes hotellvistelser för att myndigheter ska kunna ta del av återbäringen. 

7.1.13 Konferenser 
De flesta resebyråer angav att det ska finnas möjlighet att få hjälp från dem med att boka 
konferenser, men att detta bör vara en tilläggstjänst för att inte utesluta någon vid en 
upphandling. En resebyrå menade att tjänsten borde ligga som ett eget ramavtalsområde 
då det skiljer sig mycket från vanliga resebyråtjänster och att många olika tjänster kan 
ingå i detta som tex att tillhandahålla utbildade projektledare, sätta budget, ordna talare, 
skicka inbjudningar, fakturera mm. 

7.1.14 Bokningssystem 
Projektgruppen träffade en av de mest nyttjade leverantörerna i Sverige som 
tillhandahåller GDS till flygbolag, resebyråer, hotell, tåg, hyrbilar m.fl. Enligt dem är hela 
distributionskedjan under förändring i och med IATA:s uppgradering till NDC. 
Leverantören satsar på en ny plattform som har möjlighet att hantera bokningar oavsett 
om de kommer in via API, GDS eller NDC. 

Samtliga resebyråer som projektgruppen träffat kan idag använda sig av något GDS vid 
bokningar. Vissa anser att GDS grundar sig på ett gammalt programmeringsspråk som 
snart har spelat ut sin roll. Det går exempelvis inte att komma åt alla flygbiljetter på 
marknaden via GDS. Det nya systemet NDC, lämpar sig enligt flera resebyråer bättre då 
hela marknaden finns till förfogande. 

Enligt en resebyrå så ligger snittet för bokning online i Sverige för myndigheter kring 50 % 
i offentlig sektor medan den ligger på 80–90 % för övrig sektor. En annan resebyrå menar 
att systemen för bokning online inte är lika smidiga för offentlig sektor som i privat sektor. 

7.1.15 Nya tekniska lösningar 
Under genomförda leverantörsmöten har nedan exempel angetts på nya tekniska 
lösningar: 

 Mer avancerade spårningsverktyg för ökad säkerhet på internationella resor och som är 
integrerade med app. 

 Webbaserad statistik. 
 Reseportaler med aktuell och relevant information om destinationen. 
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 Chattfunktion med det hotell som resenären har bokat. 
 Funktion där man ser hur många medarbetare som har bokat ett visst hotell. 
 Bokning av lokaltrafik i självbokningssystemet men där fungerande 

betalningslösningar med resekonton ännu inte har tagits fram. 
 NDC, nytt XML-baserat distributionssystem. 
 Integreringar i Outlook som gör att kalendern känner av vart och när mötet är och 

låter systemet göra en sökning för bokning av resa. 

7.1.16 SUA 
Flera resebyråer anger att de har tecknat säkerhetsskyddsavtal med vissa myndigheter, de 
som inte har det uppger att möjlighet finns att teckna ett sådant vid behov. 

7.1.17 GDPR 
Samtliga resebyråer ser sig själva som personuppgiftsansvariga gentemot myndigheterna. 

7.1.18 Utvärdering och krav i kommande upphandling 
7.1.18.1 Obligatoriska krav och tilldelningskriterier vid ramavtalsupphandling 

Flera resebyråer har lyft att Kammarkollegiet ska vara återhållsamma med obligatoriska 
funktionskrav i ramavtalsupphandlingen, då det annars finns risk att anbudsgivare inte 
kan uppfylla dessa. Kammarkollegiet bör istället omvandla vissa obligatoriska krav till 
tilldelningskriterier. 

Resebyråerna ansåg att det var mycket bra att Kammarkollegiet i den förra upphandlingen 
inte begärde in och utvärderade priser då komplexitet, behov och volymer varierar mycket 
mellan olika myndigheter. Att ta in priser först vid avrop med förnyad 
konkurrensutsättning ansågs därför bra. 

Leverantörer av IT-system (som GDS, NDC) ska inte anses vara underleverantörer för 
resebyråerna. Enligt en leverantör är 24-timmarsservice och visumhantering ibland 
förlagda på underleverantörer för de resebyråer som inte har tjänsterna själva. 

Verifikat m.m. måste i upphandlingen kunna tas emot på engelska. 

En leverantör vill att Kammarkollegiet ska utvärdera referenser. 

7.1.18.2 Kravkatalog och tilldelningskriterier vid avrop 

Flera resebyråer menar att det är viktigt att kravkatalogen är så tydlig och relevant som 
möjligt. Myndigheterna ska i sitt avrop inte upprepa krav som redan är obligatoriska i 
ramavtalsupphandlingen. 

Att be anbudsgivarna att beskriva hur de säkerställer att de kan få de lägsta priserna på 
marknaden kan enligt en leverantör vara att ett tilldelningskriterie. 
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Några resebyråer anser att utvärdering av onlinesystem och appar utifrån funktionalitet 
och användarvänlighet är bra. En leverantör menar dock att det finns ett problem med att 
testa onlinesystemet då systemet skräddarsys till varje enskild kund och att implementera 
en demo med resepolicys etc. är krävande. Det är bättre att leverantören själv visar upp 
systemet under upphandlingen.  

Integration med reseräkningssystem blir allt mer vanligt och skulle kunna vara en option 
vid avrop. 

Några resebyråer önskar vid avrop få beskriva vad de gör för att bidra till att 
myndigheterna ska kunna öka sina besparingar samt öka digitaliseringen 
(onlineanvändandet). Denna beskrivning skulle sedan kunna utvärderas. 

En resebyrå anser att utvärdering vid avrop endast ska ske med lägsta pris och ej på 
kvalitet, som redan ska vara ombesörjt i ramavtalsupphandlingen. Myndigheter ska inte 
hitta på egna utvärderingskriterier. Andra resebyråer anser att myndigheter ska kunna 
utvärdera på mer än pris och kunna vikta miljö, socialt ansvar, kvalitet, säkerhet etc. 
utefter vad de anser är viktigast vid utvärdering. 

Fast pris på online systemet ökar användningen av självbokning hävdar en leverantör. Ett 
generellt managementfee skulle kunna vara ett alternativ till transaktionsarvoden när det 
gäller online bokningar, t.ex. en fast månadskostnad för myndigheten. En avstämning kan 
göras varje år så att det faktiska utfallet leder till en kreditering eller debitering mot 
managementfeen. Fördelen skulle vara färre fakturor och mindre administrationen för 
myndigheten. 

Vid bokning av hotell ska resebyrån ta betalt för att lägga in en voucher. Vouchern innebär 
manuellt arbete och kan inte göras utan en extra kostnad anser en leverantör. 

7.1.19 Skälig tid för uppstart av ny resebyrå vid avrop från ramavtal 
Resebyråerna anser att det vanligtvis räcker med tre månader för implementering av sina 
tjänster vid nytt avtal. För mindre leverantörer kan dock tre månader vara i minsta laget.  

Tid för implementation beror på komplexiteten av de tjänster som myndigheten önskar 
samt även hur myndighetens egna IT-infrastruktur ser ut. 

7.1.20 Sammanfattning av leverantörsmöten 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att resebyråerna generellt sett är nöjda med att 
inga priser togs in i den senaste ramavtalsupphandlingen. Myndigheterna kan vid avrop 
specificera sina behov och välja det som är viktigt för dem ur kravkatalogen och därefter 
begära in anbud i en förnyad konkurrensutsättning.  

Det är viktigt att kravkatalogen är tydlig och relevant och att myndigheter vid sina avrop 
inte ska upprepa krav som redan är obligatoriska i ramavtalsupphandlingen. 
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Resebyråerna tror att bokningar online kommer att fortsätta att öka samt att tjänsterna 
kopplade till resor växer. Resenären kommer fortsatt att vara i fokus och få aviseringar 
med information innan och under resan för att få rätt hjälp när behov uppstår. Minskad 
administration är också ett fokusområde. 

Hållbarhet är fortfarande ett aktuellt fokusområde och myndigheter vill göra rätt för sig 
genom att få hjälp av resebyråerna att följa sina resepolicys vid bokning av resor. 
Redovisning av koldioxidutsläpp liksom olika sätt att klimatkompensera på är också något 
som efterfrågas. 

Nya tekniska lösningar för att underlätta för resenärerna vid bokning samt under resan 
utvecklas hela tiden. Lansering av NDC samt utveckling av GDS är några av dem. 

Det finns möjligheter för myndigheter att få sin utländska moms återbetald på ett enklare 
sätt via specialiserade aktörer som anlitas idag. 

Kammarkollegiet bör se över vilka obligatoriska krav som ska ställas i upphandlingen och 
vilka krav som kan vara aktuella att använda som tilldelningskriterier.  

Konferenstjänster bör, om det upphandlas, vara en tilläggstjänst. Det är möjligt att ställa 
krav på att en resebyrå inom tre månader ska kunna implementera sina tjänster vid nytt 
avtal. 

7.2  Möte med branschorganisationen SRF 

7.2.1 Om SRF 
Projektgruppen träffade Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF), 
branschföreningen för Sveriges resebyråer och researrangörer. Nedan följer en kort 
presentation från SRF:s hemsida. 

SRF bevakar de branschgemensamma frågor och påverkar riksdag, regering och offentliga 
myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag. De företräder nästan 300 svenska 
reseföretag och ger sina medlemmar råd samt erbjuder utbildningar. Alla medlemmar 
förbinder sig att följa SRF:s uppförandekod, stadgar och andra riktlinjer samt att följa 
beslut fattade i Allmänna reklamationsnämnden och UD:s reserekommendationer. På 
internationell nivå har de bl.a. ett nära samarbete med övriga europeiska 
branschföreningar genom vår paraplyorganisation ECTAA i Bryssel. 
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7.2.2 Mötets viktigaste frågor 
Under mötet diskuterades nedan frågor. 

 

7.2.2.1 Marknadens utveckling inom 3–5 år 

SRF tror att bokning online kommer att fortsätta användas för enklare resor men att 
bokning offline fortfarande behövs. Fler tekniska lösningar, appar m.m. kommer att 
utvecklas och betalningslösningar samt system kommer att integreras mer. Resekonton 
kommer troligtvis finnas kvar då de fungerar bra. 

7.2.2.2 Utmaningar gällande bokning av resor 

Krav på hållbarhet, säkerhet, digitalisering och bokningssystem kommer att fortsätta 
ställas. Det finns en utmaning i att boka marktransporter, som inte är i direkt anslutning 
till flygresan eller tågresan idag. 

7.2.2.3 Skälig tid för uppstart av ny resebyrå vid avrop från ramavtal 

Tre månader är en skälig tid för de stora resebyråerna att implementera sina tjänster men 
för de mindre (3–20 anställda) är det ett minimum. 

7.2.2.4 Kvalitets- och miljöledningssystem 

Det är inte vanligt att de mindre resebyråerna har ISO 9001 och ISO 14001. SRF ställer 
vissa krav på sina medlemmar gällande kvalitetsledning och hållbarhet men SRF gör ingen 
uppföljning. Certifieringen Travelife för hållbarhet är etablerad inom branschen. Några 
resebyråer har egenutvecklade kvalitetsledningssystem. 

7.2.2.5 Klimatkompensation 

SRF anser att det är lämpligt att ställa krav på att myndigheten ska kunna 
klimatkompensera resor som bokas via ramavtalet. Det ska också vara möjligt att ställa 
krav på reduktion av utsläpp, ex. genom användning av biobränsle. 

7.2.2.6 Föregående upphandling 

SRF anser att det var bra att arvodespriser inte togs in i föregående 
ramavtalsupphandling. Däremot tyckte de att det ställdes för många obligatoriska krav 

 Marknadens utveckling inom 3–5 år 
 Utmaningar gällande bokning av resor 
 Skälig tid för uppstart av ny resebyrå vid avrop från ramavtal 
 Kvalitets- och miljöledningssystem 
 Klimatkompensation 
 Föregående upphandling 
 Kommande upphandling 
 Prisjusteringsindex 
 Arvoden 
 GDPR 
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vilket gjorde att mindre resebyråer exkluderades. Krav på referenser avseende antal 
bokningar är ett sådan exempel. 

7.2.2.7 Kommande upphandling 

SRF anser att det vore bra att utvärdera olika tilldelningskriterier som exempelvis case-
scenarier, istället för att ställa obligatoriska kapacitetskrav. Exempelvis skulle 
beskrivningar kunna begäras in om hur avsteg i bokningar som beror på konkurser och 
annat för t.ex. flygbolag hanteras samt hur tillgänglighet vid kriser fungerar.  

Resekonsulter ska ha TRAC-utbildning samt minst 5 år erfarenhet som resekonsulter.  

7.2.2.8 Prisjusteringsindex 

AKI med näringsgren N är det som vanligen används i resebyråbranschen. 

7.2.2.9 Arvoden 

Svaren från medlemmarna i SRF spretar mycket när det gäller hur arvodena ska 
definieras per transaktion. Det spelar egentligen ingen roll hur man definierar arvodena 
bara det är tydlig för alla. 

Arvode per person enkel resa kan vara bra då man ibland flyger med olika flygbolag. ”Point 
of turn around” kan vara en enkel sträcka i en tur och retur resa. 

Transfer till och från flyg är en egen del. Ta med definitionerna i en extern remiss. Flyg 
inklusive mellanlandning exklusive transfer? 

Det går åt mycket mer tid åt att göra en tågbokning än en flygbokning.  

Tjänster som visum, platsbokning, mat, särskilda anpassningar etc. kostar. Arvode på 
ombokning behöver finnas. 

7.2.2.10 GDPR 

SRF anser att resebyråerna är personuppgiftsansvariga och endast i undantagsfall 
personuppgiftsbiträden. Det går inte att utföra resan utan att få personuppgifter. 

7.3 SBTA:s showcase 
Det oberoende nätverket SBTA (Global Business Travel Association) samlar köpare och 
leverantörer inom mötes- och resebranschen för dialog och kunskapsutbyte. SBTA bjöd in 
till ett showcase den 5 juni som projektgruppen deltog i.  
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8 Relevant lagstiftning, 
föreskrifter och allmänna råd 

Paketresor Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-06/SFS2018-1217.pdf 

Resegarantilagen 
https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/hitta-reseaktorer-med-
resegaranti 

SRF:s Allmänna resevillkor för paketresor 
https://o32ds2rw04v23doqfqv38ny6-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2018/07/srf_branschvillkor_paketresor__k_juni_2018.docx 
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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 ska 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, social-
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. 

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

9.1.1 Tillgänglighet 
Tillgänglighet på webben har alltid varit viktigt men är nu mer aktuellt än någonsin. Den 
23 september 2018 infördes EU-direktivet om webbtillgänglighet. I Sverige genomförs 
direktivet genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som började gälla 1 
januari 2019. Det innebär att webbplatser, intranät, appar och andra digitala lösningar 
från offentliga aktörer måste vara tillgängliga. Även vissa privata aktörer som är offentligt 
finansierade som till exempel skola, sjukvård och omsorg, omfattas av den nya lagen. 

Tillgänglighet avser användbarheten hos en produkt, tjänst eller miljö för 
användargrupper med olika förmågor. Kammarkollegiet eftersträvar att de tjänster och 
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produkter som avropas från ramavtal ska bidra till största möjliga nytta och vara effektiva 
verktyg i avropsberättigade myndigheters olika verksamheter. Vid framtida anskaffningar 
av produkter och tjänster ska dessa kunna användas av så många som möjligt och inte på 
förhand utesluta vissa användare. Projektgruppen bör i kommande upphandling se över 
vilka krav gällande användbarhet och tillgänglighet som kan komma att ställas för 
resebyråtjänster. 

9.2 Miljökrav 
Kammarkollegiets upphandling av resebyråtjänster avser förmedling av redan 
upphandlade reserelaterade tjänster så som flygresor, hotell, biluthyrning m.m. 
Förmedlingen av resor i sig lämnar inget större avtryck på miljön förutom den el och de 
system som krävs för att distribuera tjänsterna. Däremot kan resebyråerna arbeta med att 
stötta myndigheterna med att ta fram och följa sina resepolicys. De kan också 
tillhandahålla nödvändig statistik avseende exempelvis färdmedel och koldioxidutsläpp för 
att myndigheterna ska kunna följa upp hållbarhetsstrategier och kunna uppnå sina 
miljömål avseende resor. Statistiken är också viktig för att kunna rapportera 
miljöpåverkan till Naturvårdsverket. 

Det finns önskemål från myndigheterna att redan vid bokningstillfället kunna ta del av 
vilket koldioxidutsläpp en resa kommer att generera för att kunna välja det alternativ med 
minst miljöpåverkan. Flera resebyråer som projektet träffade angav att de inte kunde se 
denna data vid bokningstillfället, en menade att det går men att det krävs en manuell 
handpåläggning. Resebyråerna kan endast lägga in den data som exempelvis flygbolagen 
tillhandahåller. 

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 som ska 
ställas i en upphandling ska förgås av en så kallad behövlighetsbedömning. I denna 
behövlighetsbedömning görs en 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.  

Vad gäller frågan om det är behövligt att ställa arbetsrättsliga krav i en eventuell 
upphandling av resebyråtjänster kommer att utredas vidare i det fallet att beslut tas om 
att göra en upphandling. 
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10 Säkerhet och SUA 

Verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen (1996:627) 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 rikets säkerhet omfattas 
av sekretess (hemliga uppgifter) har staten, kommunerna och landstingen 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 framkommit att det föreligger intresse hos myndigheterna att ställa 
säkerhetskrav på leverantörerna. Det kan därför ändå vara lämpligt att ha med 
möjligheten med säkerhetsskyddade avtal i de allmänna villkoren för de myndigheter som 
anser sig ha ett sådant behov.  
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11 Dataskyddsförordningen 

Den 25 maj 2018 infördes Dataskyddsförordningen (även benämnd GDPR). Med anledning 
av förordningens ikraftträdande har en förändring inom resebyråsegmentet skett just vad 
avser hantering av personuppgifter. Det har tidigare förelegat viss diskrepans mellan olika 
resebyråleverantörer över huruvida man som tjänsteleverantör ska ses som ett 
personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig. Genom förstudiens kartläggning kan 
det konstateras att samtliga leverantörer projektet träffat angett att de som leverantör är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som genomförs med anledning 
av tillhandahållandet av deras tjänster. Kartläggningen visar även att personuppgifter 
krävs för att nyttja de tjänster som resebyråerna tillhandahåller. 

Den som behandlar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller 
personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål 
uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Personuppgiftsbiträde är den 
som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Det är i det här 
fallet resebyråerna som avgör vilka personuppgifter som behövs för att tillhandahålla 
tjänsten, och kunders inflytandesfär över vilka uppgifter som ska tillhandahållas är 
begränsad.  

Vilka personuppgifter en resebyrå behöver styrs av vilken tjänst som ska tillhandahållas. 
Uppgifterna i resenärprofilerna, består mestadels av generisk information då det i de flesta 
fall behövs namn, e-post och telefonnummer för att kunna boka en resa. Till vissa 
destinationer och för vissa tjänster krävs även passnummer och födelsedatum. 

Det är möjligt att som kund möjliggöra inhämtande av fler uppgifter, exempelvis 
resenärgrupp och betalningsenhet, men det är inte möjligt att styra över de 
minimiuppgifter som krävs för funktionalitet i systemstöden. Det har framkommit att vissa 
uppgifter som till exempel kontokortsuppgifter går att maska i bokningssystemen. Det är 
således tydligt att resebyråerna har bäst möjlighet att bestämma över ändamålen med 
behandlingen och hur behandlingen ska gå till.  

För resor utanför EU/EES området är tredjelandsöverföringar nödvändiga för att kunna 
tillhandahålla och genomföra en resa. Det är således inte lämpligt att begränsa vilka 
geografiska områden personuppgifter får behandlas i då det direkt skulle begränsa 
möjligheten att tillhandahålla tjänsterna. 

En reglering som bör beaktas i kravställningen i en eventuell ramavtalsupphandling är 
möjligheten att begränsa möjligheten för en ramavtalsleverantör att sälja 
myndighetspersonals personuppgifter vidare till tredje part. 
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12 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. 

Kammarkollegiet ställer krav på e-handel i alla upphandlingar. Förutsättningarna för att 
tillämpa e-handel varierar dock mycket mellan olika ramavtalsområden och branscher. I 
förstudiearbetet utreds därför förutsättningarna för e-handel för det aktuella 
ramavtalsområdet. Kammarkollegiet följer SFTI:s rekommendationer om hur man 
kravställer på e-handel vid upphandling av varor och tjänster.  

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-
faktura. Kammarkollegiet ställer alltid krav på e-faktura. 

Resebyråerna får anses ligga långt fram i utvecklingen av elektroniska beställningar då 
bokning och hantering av biljetter sedan länge sker elektroniskt. 
 
Bokning av resor från det nuvarande ramavtalet sker offline via resebyrån eller online via 
resebyråns bokningssystem. Trenden är att andelen onlinebokningar ökar gentemot 
offlinebokningar, vilket också är resebyråernas önskemål. 
 
Inom resebranschen i Sverige finns en etablerad lösning avseende betalflödet mellan 
resebyråer, utförare av tjänster och myndigheter där en resekontoleverantör hanterar 
betalningen och fakturerar myndigheten. Så kallade e-vouchers kan hantera olika utlägg 
som hotell, hyrbilar m.m. så att resenären slipper använda sitt kreditkort. Myndigheter 
kan avropa resekonto från Riksgäldens ramavtal, där krav på e-fakturor m.m. redan är 
ombesörjt. 

Det är av vikt att det i en eventuellt kommande upphandling utreds vilka 
specifika krav gällande e-handel som kan ställas för att möjliggöra att avrop från 
ramavtalet kan ske elektroniskt även i fortsättningen. 
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13 Slutsatser 

Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska det finnas ramavtal som 
effektiviserar upphandlingar av varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i 
stor omfattning eller till stora värden.  

I detta fall har Kammarkollegiet att ta ställning till om ett eller flera av ovan nämnda 
kriterier (”ofta”, ”i stor omfattning” och ”till stora värden”) kan sägas vara uppfyllda och att 
det därmed ska upphandlas ett statligt ramavtal för resebyråtjänster.  

Med varor och tjänster som upphandlas ”ofta” avses sådana varor och tjänster som 
myndigheter upphandlar löpande eller annars flera gånger årligen, dvs. återkommande vid 
flera tillfällen. För många myndigheter gäller detta bland annat flygresor, taxiresor och 
hotellvistelser. Resebyråtjänster kan förmodligen sägas tillhöra den typen av tjänster som 
myndigheter handlar ofta.  

I kriteriet ”i stor omfattning” innefattas varor och tjänster som myndigheter upphandlar 
stora mängder av, det vill säga i stort antal. Ett exempel är kontorspapper och liknande 
förbrukningsartiklar. Resebyråtjänster kan anses vara en sådan tjänst som upphandlas i 
stort omfattning utifrån antal bokningar. 

Om det tredje och sista kriteriet ”till stora värden” ska vara uppfyllt krävs att 
upphandlingen ifråga ska ha en beräknad omsättning på minst 30 miljoner kronor per år. 
Befintligt ramavtal för resebyråtjänster har, 2018, en omsättning på 10,5 miljoner kronor. 
Omsättningen avser endast arvoden för bokade resor. Ramavtalsområdet är helt nytt för 
Kammarkollegiet och allt tyder på att omsättningen kommer att öka. Enligt den enkät som 
gjorts under förstudien är det flera av myndigheterna som har egna upphandlade 
resebyråer som löper ut de närmsta åren och kan tänka sig att avropa från det statliga 
ramavtalet. 

Vid en sammantagen bedömning av det som angivits ovan finner projektgruppen att det 
finns goda skäl till att upphandla ett nytt statligt ramavtal för resebyråtjänster och 
rekommenderar således att Kammarkollegiet bör besluta att en ramavtalsupphandling 
genomförs.  
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14 Källförteckning 

14.1 Möten med myndigheter 
De myndigheter som deltagit i referensgruppen är: 

 Uppsala universitet 
 Karolinska institutet 
 Riksdagsförvaltningen 
 Energimyndigheten 
 Göteborgs universitet 
 KTH 
 Migrationsverket 

14.2 Möten med leverantörer 
Projektgruppen har haft möten med följande leverantörer: 

 Amadeus IT Group SA 
 American Express Global Business Travel AB/Hog Robinson Nordic AB 
 BCD Travel Sweden 
 BIG Travel Sweden AB 
 Egencia Sweden AB 
 Lingmerths Resebyrå AB  
 Nordic TravelClearing AB 
 Tranås resebyrå AB  
 XLNT Travel Sweden AB  

14.3 Möte med branschorganisation 
 SRF (Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen) 

14.4 Enkätutskick till myndigheter 
Enkät till myndigheter avseende förstudie för Resebyråtjänster. 272 enkäter skickades ut 
och besvarades av 134 respondenter vilket innebär en svarsfrekvens på 49 %. Enkäten 
fanns tillgänglig under perioden 10 april - 24 april 2019. 
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14.5 Referenslitteratur och andra källor 
 Befintliga ramavtal för resebyråtjänster 
 Tidigare upphandlingsdokument för resebyråtjänster 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Global_distribution_system 
 https://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/Pages/default.aspx 
 https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-06/SFS2018-1217.pdf 
 https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/hitta-reseaktorer-med-

resegaranti 
 https://o32ds2rw04v23doqfqv38ny6-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2018/07/srf_branschvillkor_paketresor__k_juni_2018.docx 
 https://srf-org.se/ 
 http://www.sbta.se/ 
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15 Bilagor 

Bilaga 1 Rapport myndighetsenkät resebyråtjänster.docx 


