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Svensk äldreomsorg står inför flera utmaningar i form av ökande behov och risk för 
kostnads ökningar. Sveriges kommuner överlåter samtidigt i ökande utsträckning driften 
av särskilda boenden inom äldreomsorgen till privata leverantörer, och sedan en tid till-
baka har det förts en debatt kring huruvida upphandling av äldreomsorg främjar kvali-
tetsutveckling eller inte. Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna gjorde under 2012 en 
stor kartläggning av genomförda upphandlingar av särskilda boenden inom äldreomsor-
gen i Sverige och kunde konstatera att det finns stora möjligheter för kommunerna att i 
ökad omfattning styra mot kvalitet i upphandlingar och därigenom skapa bättre förut-
sättningar för hög kvalitet i särskilda boenden. Efter kartläggningens publicering har mer 
konkreta råd efterfrågats kring hur dessa möjligheter kan utnyttjas.

Mot denna bakgrund har Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och 
Vårdföretagarna tillsammans utarbetat en guide för upphandling av särskilt boende inom 
äldreomsorgen, som kombinerar konkreta råd och checklistor för framtagandet av för-
frågningsunderlaget. Vår förhoppning är att denna guide ska utgöra ett stöd för kommu-
ner som planerar eller överväger att upphandla särskilt boende inom äldreomsorgen och 
att den ska bli ett verktyg för såväl tjänstemän som förtroendevalda som vill ha tips och 
insikter kring hur kvalitetsaspekter kan beaktas i utförandet av upphandlingen.

Arbetet med att ta fram denna rapport har genomförts av Health Navigator AB, ett 
oberoende konsultföretag med gedigen erfarenhet av att studera kvalitetsutveckling i 
äldreomsorgen.

Vi vill rikta ett stort tack till de personer från upphandlande kommuner och utföraror-
ganisationer som bidragit till arbetet genom deltagande i intervjuer och fokusgrupper.

Stockholm i januari 2014

Lennart Hansson, 
Sveriges Kommuner och Landsting 

Anders Morin,  
Svenskt Näringsliv

Håkan Tenelius, 
Vårdföretagarna 

 

Förord

Förord



4 Upphandla bättre – Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen 

Kapitel xx



Upphandla bättre – Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen 5

Att ge god vård och omsorg till äldre är ett av samhällets viktigaste uppdrag. För att 
lyckas med detta krävs att alla inblandade aktörer fokuserar på vad som är kvalitet för 
den enskilda brukaren. Kvalitet uppstår till stor del i mötet mellan personalen och 
brukaren, men en grund för god kvalitet kan läggas redan i upphandlingen och förfråg
ningsunderlaget. 

Denna guide ska ge stöd till tjänstemän och förtroendevalda i kommuner som över
väger eller planerar att upphandla särskilt boende inom äldreomsorgen. Guiden foku
serar på hur förfrågningsunderlaget kan utformas för att styra mot kvalitet i upphand
lingen. Guiden avser upphandling av särskilt boende enligt Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV) men behandlar inte upp
handling av ramavtal för enstaka platser.

Rapporten är indelad i två delar: 
• DEL 1 – Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom 

äldre omsorgen 
 Här samlas praktiska tips och verktyg som kan fungera som stöd i utformningen av 

förfrågningsunderlaget. Del 1 kan betraktas som en sammanfattning av Del 2. 

• DEL 2 – Fördjupning: att styra mot kvalitet i utformningen av förfrågningsun-
derlag 

 I denna del diskuteras de tips och rekommendationer som ges i guiden mer i detalj, 
med djupare resonemang, teoretisk underbyggnad och exempel från genomförda upp
handlingar. 

Avsikten med indelningen är att Del 1 ska kunna utgöra ett lättillgängligt stöd under 
upphandlingsprocessen, men det kan vara bra att läsa Del 2 för att få fördjupad förstå
else för rekommendationerna i Del 1.  För att göra det enkelt att i Del 2 hitta resonemang 
kring de kortfattade checklistor som presenteras i Del 1 följer de båda delarna huvud
sakligen samma kapitelstruktur. 

För dig som är förtroendevald…
De kortfattade kapitlen och checklistorna i Del 1 ger dig som är förtroendevald en 
snabb överblick över vad som bör göras/övervägas och kan därmed underlätta din upp
följning av processen i tjänstemannaorganisationen. 

För dig som är tjänsteman…
Del 1 ger dig en sammanfattning av tips kring vad som är bra att tänka på vid framtagning 
av förfrågningsunderlaget men för att få bättre förståelse kring hur detta kan göras 
kan det vara bra att ta del av resonemangen och exemplen i Del 2. I Appendix samlas 
mallar, checklistor och material från andra upphandlingar för att ge dig stöd i form av 
konkreta verktyg för processen.

Beskrivning av guiden

Beskrivning av guiden





Kapiteö xxIntroduktion

1
Guide för styrning mot kvalitet i upphandling  

av  särskilt boende inom äldreomsorgen

I del 1 samlas praktiska tips och verktyg som kan fungera  
som stöd i utformningen av ett förfrågningsunderlag som styr mot 

kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen.
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Förberedelser  inför 
 sammanställning av 
 förfrågningsunderlaget

Det finns flera viktiga förberedelser som behöver göras redan innan förfrågnings
underlaget formuleras: 

• Det är viktigt att tydliggöra varför man upphandlar verksamheten och vilken mål
sättning man har för verksamheten. Här spelar kommunens förtroendevalda en 
viktig roll. 

• Det är viktigt att komma ihåg att vinnande utförare många gånger tar över en be
fintlig verksamhet från en annan aktör, vilket innebär att många av verksamhetens 
förutsättningar ligger fast redan innan upphandlingen har genomförts, inte minst 
vad gäller fysisk miljö, personal och brukare. 

• Det kan vara värdefullt att inhämta olika perspektiv på vad god kvalitet innebär, 
förslagsvis genom en väl sammansatt referensgrupp. 

• Det är också viktigt att från början tänka igenom hur man kan skapa bästa möjliga 
arbetsrelation med den utförare som vinner upphandlingen. 

• Eventuella erfarenheter från tidigare upphandlingar som kommunen genomfört 
bör vägas in, liksom erfarenheter från andra kommuner.

För mer utvecklade resonemang och exempel kring dessa rekommendationer  
– se avsnittet Förberedelser inför sammanställning av förfrågningsunderlaget i Del 2.

Checklista – förberedelser

Frågeställning  
Initiala överväganden  

 Är det tydligt för oss vad det viktigaste övergripande syftet 
med konkurrensutsättningen av verksamheten är? 

 Har vi slagit fast vad visionen och de konkreta mål
sättningarna för verksamheten är? 

 Har vi slagit fast hur mycket vi kan/är villiga att betala 
för tjänsten? 

 Har vi en faktabaserad bild av boendets utgångsläge vad 
gäller förutsättningar och kvalitet?  
Inför utformning av förfrågningsunderlaget

 Har vi haft en dialog med representanter för brukare, 
anhöriga, professionerna, potentiella utförare och för
troendevalda inför utformningen av specifikationen av 
tjänsten och kvalitetskraven? 

 Har vi studerat upphandlingar från andra kommuner för 
att få inspiration till bra sätt att utforma underlaget? 

 Har vi studerat tillgänglig litteratur på området? 

 Har vi konsulterat tillgänglig expertis kring upphandling? 

Ökad kvalitet? Lägre 
kostnad? Ökad valfrihet 
för brukare?

Motsvarar betalningsvil-
jan för boendet kommu-
nens ambitionsnivå för 
äldreomsorgen? Annars 
riskerar man att inte få in 
anbud eller uppmuntra 
till anbud som inte är 
långsiktig hållbara.

Det är tillåtet att föra en 
dialog med (potentiella) 
utförare före och efter 
upphandlingen – de kan 
ha mycket att tillföra.

Förberedelser inför sammanställning av förfrågningsunderlaget



Upphandla bättre – Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen 9

Sammanställning av 
 förfrågningsunderlag

Ett förfrågningsunderlag kan delas in i fem huvudsakliga delar, vilka behandlas var för 
sig i denna guide. Dessa utgör inte alltid separata avsnitt i förfrågningsunderlaget, men 
berör fem viktiga funktioner som underlaget fyller:

Vilken modell man väljer att använda för att utvärdera inkomna anbud påverkar på 
olika sätt arbetet med andra delar av förfrågningsunderlaget och modellerna nämns 
därför i flera av guidens kapitel. De upphandlingsmodeller som kan användas är: 

• Kvalitetsupphandling (LOU); där priset är fast och anbudet med bästa kvalitet antas

• Prisupphandling (LOU); där anbudet med lägsta pris antas 

• Pris/kvalitetsupphandling (LOU); där det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
väljs ut utifrån en viktad utvärdering av anbudens pris och kvalitet

• Upphandling enligt LOV; där kontrakt tilldelas samtliga anbudsgivare som uppfyl
ler kvalifikationskraven och skallkraven på tjänsten

Figur 1: Förfrågningsunderlagets olika delar

Krav på
leverantören

Krav på
tjänsten

Utvärdering
av anbud

Incitament för
hög kvalitet

Krav gällande
uppföljning av
verksamheten

Kvalifikationskrav Skall-krav Mervärdeskrav/pris

Sammanställning av förfrågningsunderlaget

D
el 1: P

raktiska tip
s och verktyg
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1. Krav på leverantören
Innan anbudsutvärderingen görs är det viktigt att undersöka om någon av leverantö
rerna inte är kvalificerad att delta i utvärderingen. Kommunen ska inledningsvis kon
trollera om det finns grunder för uteslutning av leverantören enligt 10 kap. LOU och 
därefter göra en kontroll av leverantörens lämplighet (kvalificering) utifrån ifrån upp
satta krav på leverantören. 

Grunderna för uteslutning enligt 10 kap. LOU ger kommunen möjlighet (och i vissa 
fall skyldighet) att utesluta leverantörer som tidigare visat sig vara oseriösa. En leve
rantör ska uteslutas om kommunen t.ex. får kännedom om att leverantören är dömd 
för viss ekonomisk brottslighet som anges i lagen. Andra omständigheter får leda till 
uteslutning av leverantören, exempelvis att denne är försatt i konkurs eller är dömd 
för brott avseende yrkesutövningen (se 10 kap. 2 § och 15 kap. 13 § LOU). Motsvarande 
uteslutningsgrunder finns också i LOV.

Fortsättningsvis behandlar detta avsnitt de krav som ställs på leverantören vid kva
lificeringen. Kvalificeringen syftar till att urskilja olämpliga anbudsgivare. Kraven ska 
avse anbudsgivaren som organisation och ha ett naturligt samband med tjänsten som 
ska upphandlas. 

Ett antal formella krav bör alltid ingå i kvalificeringen, såsom krav på betalning av 
sociala avgifter och skatter samt ekonomisk stabilitet1.  För att öka betydelsen av att 
ständigt leverera äldreomsorg av hög kvalitet kan man även överväga att bedöma leve
rantörens yrkeskunnande utifrån tidigare prestationer, exempelvis genom referens
tagning. Här kan man skilja på att begära en redogörelse för tidigare erfarenheter (re
ferensuppdrag) och att begära utlåtanden från referenter (referenser). Det förra kan 
vara användbart för att säkerställa att anbudsgivaren har efterfrågad erfarenhet med
an det senare är värdefullt för att bedöma anbudsgivarens yrkeskunnande genom tidi
gare levererad kvalitet. Om man väljer att använda referenser i kvalificeringen bör 
dessa utnyttjas för att säkerställa att anbudsgivaren tidigare levererat efterfrågad kva
litet, gärna genom att låta referenterna bedöma utföraren enligt väl avvägda, tydliga 
och transparenta kriterier. För att undvika att de referenser som lämnas inte är repre
sentativa kan man förbehålla sig rätten att välja vem man vill kontakta av utförarens 
tidigare uppdragsgivare.

Referenser i kvalificeringen får enbart syfta till att säkerställa att leverantören är 

För mer utvecklade resonemang och exempel kring dessa rekommendationer  
– se avsnittet Krav på leverantören i Del 2.

1) Denna guide behandlar inte uttömmande dessa formella krav utan fokuserar på utvalda faktorer med ännu tydligare 
 koppling till kvalitetsaspekter.

Krav på
leverantören

Krav på
tjänsten

Utvärdering
av anbud

Incitament för
hög kvalitet

Krav gällande
uppföljning av
verksamheten

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på levrantören
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Checklista – krav på leverantören 

Frågeställning  

 Har vi formulerat ett krav på att anbudsgivare redogör 
för sina pågående eller nyligen genomförda uppdrag, och 
förbehållit oss rätten att kontakta uppdragsgivare för 
referenstagning? 

 Har vi utvecklat en mall med tydliga och transparenta 
kriterier för referenternas bedömning av anbuds
givarens yrkeskunnande, och angett vad som är lägsta 
godtagbara bedömning?

 Har vi övervägt möjligheten att på ett tydligt och trans
parent sätt bedöma kommunens tidigare erfarenheter av 
anbudsgivaren i kvalificeringen?

 Har vi formulerat alternativa krav för nystartade företag, 
som ej utesluter dessa?

Istället för att låta 
anbud s givaren välja 
 referenser kan man 
förbehålla sig rätten  
att välja själv. För att 
utlåtandena ska bli 
representativa bör man 
välja ett flertal uppdrag 
som utförts i närtid. 

Utöver referenser skulle 
t.ex. resultat i kommu-
nens egna uppföljningar 
kunna användas, om 
leverantören tidigare 
varit aktiv i kommunen. 

lämplig för uppdraget och inte till att jämföra anbud med varandra. Vill man istället 
koppla referenserna till definierade mervärden för den tjänst som upphandlas och låta 
dem spela in i valet av anbud så ska man använda dem i utvärderingsfasen. 

Leverantörens yrkeskunnande i form av tidigare levererad kvalitet skulle även kun
na bedömas genom information från andra källor än referenser, såsom kvalitetsregis
ter, brukarundersökningar och kommunens egna uppföljningar, vilka kan vara mer 
objektiva och brukarnära än referenser. Erfarenheten av att använda denna typ av 
informationskällor i upphandling av särskilda boenden är än så länge begränsad och 
möjligheten att använda dem bör därför prövas systematiskt.

I syfte att inte utesluta nya företag är det bra att formulera alternativa krav för 
dessa, exempelvis genom att kräva motsvarande referenser för personerna i företags
ledningen.

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på levrantören

D
el 1: P

raktiska tip
s och verktyg
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Krav på
leverantören

Krav på
tjänsten

Utvärdering
av anbud

Incitament för
hög kvalitet

Krav gällande
uppföljning av
verksamheten

2. Krav på tjänsten
Kraven på tjänsten utgör en möjlighet för kommunen att specificera vad tjänsten ska 
innehålla genom skallkrav. I detta avsnitt behandlas endast skallkrav, medan krav 
som ställs för att möjliggöra utvärdering av anbud diskuteras i avsnittet Utvärdering 
av anbud. Det är utmanande att ställa bra krav vid upphandling av särskilt boende ef
tersom det rör sig om en mycket komplex tjänst, men det finns ett antal principer och 
tips som kan underlätta.  

Vägledning kring kravspecifikationens innehåll och formulering
Vid arbetet med guidens framtagande har projektets expertgrupp diskuterat vad som 
gör vissa kravspecifikationer bättre än andra. Arbetet har resulterat i fyra övergripan
de principer som kan användas för att bedöma vad som utgör ett bra skallkrav och en 
bra kravspecifikation. Dessa principer kan ge vägledning vid utformningen av kravspe
cifikationen för ett specifikt särskilt boende (Figur 2). 

Figur 2: Principer för skall-krav

A

B

C

D

Enskilda krav bör vara...

Tydliga

Självständiga ”Enkelhet”

”Förpliktelse”

”Stimulans”

”Ändamåls-
enlighet

Hela kravspecifikationen bör vara…

Ej överlappande

Ej onödigt omfattande

Relevanta; kraven ska avse
aspekter som påverkar 
kvaliteten för boende

Heltäckande

Uppföljningsbara för att 
möjliggöra utvärdering av
verksamheten

Realistiska och ej ha karaktären
av visioner som ej kan uppfyllas

Tillräckligt ambitiösa; kraven ska
garantera de boende god kvalitet

Uppföljningsbar i tillräcklig
utsträckning

Inriktade på resultat i så stor 
utsträckning som möjligt, inte
bara på struktur och process

Ej detaljstyrande – viktigt att
avgöra när nödvändigt att 
detaljstyra och när större frihet
att lösa uppgiften är möjligt
– ger utrymme för innovation

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten
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Exempel på bra skall-krav  

”Kontaktperson skall utses i samband 
med inflyttning.”

”Utföraren skall medverka i beställarens 
brukarundersökning.”

”Kommunen har ett antal gemensamma 
datasystem för att redovisa, utläsa och 
överföra uppgifter inom vård och omsorg. 
Utföraren är skyldig att använda de av 
kommunen anvisade systemen.”

”De insatser som ges skall kännetecknas 
av trygghet, värdighet och respektfullhet i 
utförandet.”

”Den enskilde och dennes närstående 
skall ges möjlighet att vara delaktiga i 
utformningen av service, daglig tillvaro, 
personlig omvårdnad och i den hälso- 
och sjukvård som ges.”

”Den enskilde och dennes närstående 
skall ges information och introduktion om 
praktiska frågor inför inflyttning.”

Motivering2 enligt principer för skall-
krav

Tydligt (A), relevant (B) och uppföljnings-
bart (C) – ett välfungerande kontakt-
mannaskap är en viktig grundpelare i 
verksamheten.

Tydligt (A), relevant (B) och uppföljnings-
bart (C) – viktigt att kommunen följer upp 
brukarnöjdhet.

Relevant (B) krav – kan vara en förutsätt-
ning för bra informationsöverföring. Det är 
inte självständigt (A-) eftersom det hän-
visar till annat underlag men ändå tydligt 
(A) under förutsättning att det i underlaget 
anges vilka system som avses. Även upp-
följningsbart (C).

Relevant (B) och anger en rimlig ambi-
tionsnivå (B) för utförarens värdegrund. 
Kravet är svårt att följa upp (C-) men   
ändå rimligt att inkludera för att markera 
kommunens viljeinriktning.

Tydligt (A), relevant (B) och uppföljnings-
bart (C) genom brukarundersökningar, 
utan att vara detaljstyrande. Resultat-
inriktat (D) vilket ger utrymme för utföraren 
att hitta bästa lösning. Värdeskapande 
genom att vara individanpassat och 
 samtidigt realistiskt (C).

Tydligt (A), relevant (B, uppföljningsbart 
(C) och resultatinriktat (D) – möjliggör för 
utförare att hitta bästa lösning.

Tabell 1: Exempel på bra skall-krav

Exempel på bra skall-krav
I tabellen nedan illustreras principerna för enskilda skallkrav genom utvalda exempel 
på skallkrav från verkliga upphandlingar.

2) Dessa krav har lyfts fram av projektets expertgrupp som särskilt bra

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten

D
el 1: P
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s och verktyg
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Utformning av en heltäckande kravspecifikation 
För att kravspecifikationen ska vara heltäckande är det viktigt att täcka in samtliga 
kvalitetsområden. Det kan vara ett stöd att utgå ifrån en lista över kvalitetsområden, 
och sortera in kraven under vart och ett av dessa områden. Kvalitetsområden vid upp
handling av ett särskilt boende kan delas in i två typer, de som direkt rör kvaliteten för 
brukaren och de som påverkar förutsättningar för kvalitet. Nedan ges ett förslag på 
kvalitetsområden som är viktiga för kvaliteten i verksamheten. Under varje punkt ang
es också vad som är viktigt att tänka på vid formulering av krav inom respektive om
råde. Exempel på bra skallkrav inom respektive område ges i kommande avsnitt; Mall 
för kravspecifikationen.

Områden som direkt rör kvaliteten för brukaren
 Värdegrund, t.ex. bemötande, ändamålsenligt genomförande, hänsynstagande till 

önskemål och förväntningar och personlig integritet.

  Viktigt att tänka på: Det är viktigt att utföraren arbetar utifrån en värdegrund som 
överensstämmer med kommunens. Under detta område bör man uttrycka sin vil
jeinriktning. Tänk här på att rikta kraven mot sådant som utföraren faktiskt kan 
påverka.

 Den enskildes delaktighet, t.ex. information om verksamheten, kontaktper son, 
 brukarråd 

  Viktigt att tänka på: Möjligheten att påverka sin egen vardag är mycket betydelse full 
för den enskilde och det är viktigt att utföraren bedriver sin verksamhet med den 
utgångspunkten, vilket kan betonas genom krav inom detta område. Här är det 
viktigt att inte göra antaganden om vad den enskilde behöver och önskar, utan for
mulera kraven så att det finns utrymme för att anpassa lösningar efter individen. 
Den enskildes delaktighet är relevant i många av de andra områdena – kontrollera 
att kraven inte upprepas.

 Vård och omsorg, inkl. dokumentation, t.ex. läkemedel, personlig omsorg, genom
förandeplaner, stöd i särskilda situationer, ledsagning

  Viktigt att tänka på: Kraven kring vård och omsorg i det särskilda boendet syftar 
till att säkerställa att de boende får kvalificerad vård och ett värdigt omhänder
tagande. Här kan personalens utbildning och kompetens vara viktiga frågor,  likaså 
de metoder som utföraren använder. Be t.ex. utföraren redogöra för hur metoder
na är anpassade till målgruppen och hur de når önskat resultat. Tänk på att kraven 
ska vara aktuella under lång tid framöver och undvik därför specifika krav kring 
metoder som kan tänkas bli inaktuella; det är bättre att kräva användande av bästa 
tillgängliga kunskap.

 Boendemiljö, inkl. aktiviteter och måltider, t.ex. fysisk miljö, utevistelser, socialt 
innehåll, mat och måltidsmiljö, trygghet och säkerhet, trygghetslarm, husdjur

  Viktigt att tänka på:  Vad som gör boendemiljön bra för den enskilde är beroende 
av dennes behov och önskemål. Även om det inte är möjligt att anpassa den helt 
därefter bör man här åter fundera noggrant över kraven så att man inte kräver 
lösningar som bygger på felaktiga föreställningar om vad som utgör brukarens 
behov. 

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten
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Områden som påverkar förutsättningar för kvalitet 
 Kompetens och bemanning, t.ex. personalens utbildning och erfarenhet, kompe

tensutveckling, bemanning, kontinuitet, sekretess och tystnadsplikt 

  Viktigt att tänka på: Kompetens och bemanning är viktiga områden att ställa krav 
på, särskilt när det gäller vården och omsorgen. Här är det viktigt att tänka på att 
ställa krav på den lokala verksamhetsledningen samt att bemannings och kompe
tensbehov kan variera lokalt. Viktigt också att välja lämplig grad av detaljstyrning. Det 
finns olika uppfattningar kring värdet av krav på en viss personaltäthet. Det är inte 
säkert att ett ökat antal personer alltid är det som skapar mest värde för de äldre i 
förhållande till hur dessa pengar skulle kunna investeras i andra insatser. Samti
digt behöver utföraren naturligtvis ha en viss personaltäthet för att kunna leverera 
vård och omsorg av god kvalitet. Avslutningsvis faller kom petens och beman
ningskrav delvis in under krav kring vård och omsorg samt boendemiljö  
– kontrollera att kraven inte upprepas. 

 Kvalitetsarbete t.ex. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, vilket inklu
derar systematiskt förbättringsarbete, ansvar för rutiner, hantering av klagomål 
och synpunkter, rapportering av vårdskador och missförhållanden, förebyggande 
åtgärder och riskbedömning.

  Viktigt att tänka på: Utförarens ansvar för att det finns ett ledningssystem för sys
tematiskt kvalitetsarbete i verksamheten regleras i Socialstyrelsens föreskrifter 
och beror inte på vilka krav som ställs här (Socialstyrelsen, 2012).  För att kunna 
bedriva ett bra utvecklings och kvalitetssäkringsarbete behöver utföraren vara väl 
införstådd med vad detta innebär och det kan därför vara bättre att kräva att utfö
raren redogör för sitt systematiska kvalitetsarbete än att med hjälp av skallkrav 
redogöra för vad som ska ingå. Detta gäller även för nya företag. Det är viktigt att 
kontrollera att utföraren vet vilka rutiner som måste finnas för att säkerställa kva
litet och hur de bäst förankras hos personalen. Vissa krav på kvalitetsarbete kan 
röra kommungemensamma system/processer, som exempelvis hantering av syn
punkter och klagomål.

 Samordning och samverkan, t.ex. ansvarsfördelning mellan aktörer/verksamheter

  Viktigt att tänka på: Det finns många aktörer som utföraren behöver samverka 
med för att verksamheten ska hålla god kvalitet. Beställaren och sjukvården är 
viktiga sådana. I övrigt förändras detta över tid och det är inte möjligt att göra en 
uttömmande lista över de aktörer som utföraren ska samverka med, inte heller 
över vilka aktiviteter som samverkan ska innehålla. Formulera därför kraven på 
ett sätt som i pedagogiskt syfte tydliggör viktiga delar men som inte utesluter det 
som inte anges.

 Beställarens uppföljning, t.ex. avtalsuppföljning, egenrapportering, kvalitetsdialog

  Viktigt att tänka på: Att kommunen följer upp och kontrollerar verksamheten är 
nödvändigt eftersom kommunen har ansvar för den. Vad som ska ingå i uppfölj
ningen definieras till stor del i förfrågningsunderlaget, och det är viktigt att skapa 
bra förutsättningar för en välfungerande uppföljning.

I tillägg till ovan nämnda kvalitetsområden behöver krav av mer teknisk eller praktisk 
natur ställas, t.ex. hur övertagandet av boendet ska gå till i praktiken. Denna typ av 
krav kan med fördel skiljas ur till en separat del av förfrågningsunderlaget.

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten
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Struktur för kravspecifikationen
Många förfrågningsunderlag är svåra att överblicka då de innehåller en stor mängd 
krav som ligger inlagda på flera olika ställen. Ofta blandas övergripande, visionära krav 
med mycket detaljerade och konkreta krav, vilket gör kravspecifikationen oöverskådlig 
och försvårar både för den som ska lägga anbud och för den som ska följa upp kraven. 
På följande sidor presenteras en mall för hur man kan förtydliga kravspecifikationen. 
Denna struktur illustreras grafiskt i Del 2 under ”Strukturering av kvalitetskrav”.

Kravgrupper
Kravspecifikationen kan förtydligas genom att den delas upp i ovan nämnda kvalitets
områden. Den kan ytterligare förtydligas genom att delas upp i grupper av krav av oli
ka karaktär  ”kravgrupper”.

Kravgrupper för övergripande kvalitetskrav (skrivs med fördel i ett eget avsnitt 
först i kravspecifikationen)

• Legala krav och allmänna råd; krav kring tillämpning av lagar och föreskrifter 

• Övergripande vision för boendet; krav på att sträva efter kommunens vision

• Kvalitetsåtaganden; krav på genomförande av övergripande aktiviteter för kvali
tetsutveckling

• Mätetal på gruppnivå; krav på att uppnå vissa mätbara resultat 

Kravgrupper för kvalitetskrav per kvalitetsområde 

• Målsättning för området; krav på att sträva efter kommunens målsättning för res
pektive område

• Legala krav och allmänna råd; krav kring tillämpning av lagar och föreskrifter som 
är specifika för kvalitetsområdet

• Specifika delkrav; mer detaljerade krav för utvalda aspekter per område

Svarsalternativ
Det är viktigt att tydligt markera vilka krav som ska vara uppfyllda redan vid tiden för 
anbudsgivandet och vilka krav som ska uppfyllas först under avtalsperioden. För de 
krav som ska vara uppfyllda vid anbudstillfället bör anbudsgivaren visa hur de är upp
fyllda, antingen genom styrkande dokument så som utbildningsintyg eller genom be
skrivningar av rutiner och arbetssätt. När det gäller de krav som ska uppfyllas under 
avtalstiden kan anbudsgivaren ombes bekräfta att kraven accepteras och kommer att 
uppfyllas under avtalsperioden, alternativt beskriva hur kravet kommer att uppfyllas 
under avtalstiden. Man kan tänka sig att anbudsgivaren uppmanas besvara varje krav 
på ett av följande tre sätt:

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten
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Mall för kravspecifikationen
Mallen som följer visar hur man kan förtydliga kravspecifikationen genom att dela in 
den i kravgrupper. Den listar också exempel på bra krav som kan inkluderas i respektive 
kravgrupp, och visar hur man kan välja ut vissa krav som ska beskrivas eller styrkas. 

Mallen är indelad i kvalitetsområden, men kan enkelt anpassas för de kommuner som 
önskar använda en annan områdesindelning. De listade exempelkraven kan också bytas 
ut, och ska ses som en inspiration. 

• [  ] används för att markera att texten utgör en instruktion till dig som tar fram 
 förfrågningsunderlaget

• Kursiv används för att markera att texten utgör en exempelformulering som bör bytas 
ut mot en formulering som passar det särskilda boende som förfrågningsunderlaget 
berör.

1) ”Bekräfta att kravet 
accepteras och kom
mer att uppfyllas under 
avtalsperioden.”  
 

Här kan kommunen antingen markera varje krav som ska 
accepteras av anbudsgivaren med en svarsruta att kryssa i, 
eller i slutet av kravspecifikationen lägga in en svarsruta 
som anbudsgivaren ska kryssa i för att bekräfta att samt
liga krav, där inget annat anges, accepteras och kommer 
att uppfyllas under avtalsperioden.  

Förslagsvis kan kommunen markera krav där man vill se 
anbudsgivarens beskrivning av hur kravet kommer att 
uppfyllas framöver genom en symbol eller en fritextruta. 
Beskrivningen som anbudsgivaren lämnar här ska inte an
vändas som grund för utvärderingen, utan kommunen ska 
använda den för att göra en bedömning av huruvida det är 
sannolikt att anbudsgivaren kommer att klara att uppfylla 
kravet i fråga. Beskrivningen ska alltså endast godkännas 
eller inte godkännas (beskrivningar som ska ligga till grund 
för utvärderingen bör behandlas i ett separat avsnitt).  

Vissa krav kring t.ex. skriftliga rutinbeskrivningar ska vara 
uppfyllda redan när anbudet lämnas in, vilket bör verifie
ras med hjälp av anbudsgivarens beskrivningar eller andra 
styrkande dokument som exempelvis utbildningsintyg 
och dokumentation över ledningssystemet för systema
tiskt kvalitetsarbete. Beskrivningen som anbudsgivaren 
lämnar här ska inte användas som grund för utvärdering
en utan som grund för bedömning av huruvida anbudsgi
varen uppfyller kravet i fråga.  

I slutet av mallen finns 
symbolen som ett 
exempel på hur detta 
kan markeras i kravspe-
cifikationen.

Som exempel används i 
mallen symbolen  för 
att markera de krav där 
anbudsgivaren bör läm-
na en beskrivning av 
hur kravet kommer att 
uppfyllas under avtals-
perioden.

Som exempel används i 
mallen symbolen  för 
att markera de krav för 
vilka anbudsgivaren bör 
lämna en beskrivning 
av hur de är uppfyllda.

2) ”Beskriv hur kravet 
kommer att uppfyllas 
under avtalsperioden”

3) ”Beskriv hur kravet  
är uppfyllt”
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Mall för kravspecifikation  
avseende tjänsten

Legala krav och allmänna råd
 [Ange eventuella lagar och föreskrifter som ni av pedagogiska skäl vill betona särskilt samt even-
tuella allmänna råd som ni kräver att utföraren följer. Vidare finns legala krav som gäller kommunen 
som organisation, t.ex. meddelarfrihet, och som inte per automatik gäller utföraren. Dessa behöver 
specificeras här om ni vill att utföraren ska vara bunden av dem.], t.ex.:

• Verksamheten skall bedrivas enligt bestämmelser som följer av socialtjänstlagen, hälso- och sjuk-
vårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, sekretesslagen, arbetsmiljölagen, person-
uppgiftslagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och förordningar.

Övergripande vision för boendet
[Sammanfattning av övergripande vision och krav på att utföraren ska sträva efter att uppnå den] t.ex.:

• Utföraren skall sträva efter att uppfylla kommunens vision för boendet: Insatserna skall utföras så 
att de boende får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De skall ha trygga förhållanden och 
en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare skall de, så långt det är möjligt, 
kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service skall ges. Utföra-
ren skall ha en tydlig värdegrund, som utgår från den i Socialtjänstlagen fastställda nationella vär-
degrunden, och bedriva ett aktivt värdegrundsarbete inom verksamheten på det aktuella boendet.

Kvalitetsåtaganden
[Fyll i eventuella övergripande kvalitetsåtaganden ni vill att utföraren ska genomföra], t.ex.:

• Utföraren skall delta i kvalitetsdialog och -seminarier som ordnas av kommunen för att utveckla  
kvaliteten i vård och omsorg

• Verksamhetschef skall delta i av kommunen anordnad utbildning kring systematiskt förbättrings-
arbete

• Utföraren skall beskriva hur man planerar att arbeta med kvalitetsutveckling  
vad gäller förebyggande av liggsår 

• …

Mätetal på gruppnivå
[Fyll i eventuella mätetal på gruppnivå som ni önskar följa upp och se ett visst resultat för], t.ex.:

• Registreringsfrekvensen i Senior Alert och Svenska Palliativregistret skall vara minst x%

• Andelen brukare med trycksår – som rapporterat i Senior Alert – skall understiga x%

• Andelen brukare som uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med boendet skall uppgå till minst 
x% i kommunens brukarundersökningar, och skall ej sjunka över tid

• …

De krav som ställs på 
äldreomsorgen i lagar 
och föreskrifter gäller 
oavsett om de skrivs ut 
här eller ej. Kommunen 
har som huvudman 
fortfarande ansvar för att 
de efterlevs.

Här anges kommunens 
vision för boendet, i 
syfte att säkerställa att 
leverantören och kom-
munen strävar åt samma 
håll. Krav beskrivs lämp-
ligen som krav på att 
sträva efter eller arbeta 
för att uppnå visionen. 
Uppföljningen av dessa 
krav bör rikta in sig på 
vad leverantören gör 
för att uppnå visionen, 
och hur nära man är att 
uppnå den.

Kvalitetsåtaganden 
syftar på aktiviteter eller 
projekt som leverantören 
ska genomföra för att 
säkerställa eller utveckla 
kvaliteten vid boendet. 
Kommunen kan specifi-
cera kvalitetsåtaganden, 
eller kräva att utföraren 
själv ska beskriva vilket 
utvecklingsarbete man 
kommer att bedriva.

Ställ här krav på mät-
bara resultat för gruppen 
av brukare. Den här 
typen av krav används 
sällan idag, men kan 
fungera som tydliga 
signaler om vilka utfall 
man fokuserar på och 
som en alarm-funktion 
för kvalitetsförsämringar. 
Misslyckande med att 
uppnå nivåerna bör leda 
till ökad uppföljnings-
frekvens och kvalitetsdi-
alog men kan även vara 
grund för vite om det är 
särskilt allvarligt.

Övergripande kvalitetskrav

 

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten
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Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten

VÄRDEGRUND

Målsättning för området:  
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

Utföraren skall sträva efter att all verksamhet präglas av ett förhållningssätt med hälsans fyra  
hörn pelare; social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor som 
grund. 

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill be-
tona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 

• …

Specifika delkrav: [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:

• Verksamheten skall bedrivas enligt den nationella värdegrunden för äldreomsorgen

• Entreprenören skall ha en tydlig värdegrund och bedriva ett aktivt värdegrundsarbete inom verk-
samheten på det aktuella boendet. 

• De insatser som ges skall kännetecknas av trygghet, värdighet och respektfullhet i utförandet.

• …

DEN ENSKILDES DELAKTIGHET 
 

Målsättning för området: 
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

Utföraren skall sträva efter att den enskilde i så stor utsträckning som möjligt är delaktig i de 
viktiga beslut som rör denne.  

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill be-
tona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 

• …

Specifika delkrav: [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:

• Utföraren skall säkerställa att personalen arbetar på ett sätt där brukaren själv får påverka hur 
insatserna genomförs och bestämma om den personliga omvårdnaden.

• Utföraren skall organisera arbetet så att personalen får tillräckligt med tid  
att lyssna till och samtala med den enskilde.  

• En skriftlig rutin för kontaktmannaskap skall finnas upprättad och  
kontaktmannens uppgifter skall vara tydliggjorda och kända för all personal  

• …

Kvalitetskrav per kvalitetsområde Målsättningen för varje 
kvalitetsområde ska bidra 
till att den övergripande 
visionen för det särskilda 
boendet kan nås. Mål-
sättningen kan bestå 
av flera delar, men bör 
fokusera på vad som ska 
uppnås och inte i detalj 
beskriva hur. Kräv att 
utförare strävar efter att 
uppnå målet och följ upp 
att utfallet är tillräckligt 
nära målet. Ni kan även 
be anbudsgivaren be-
skriva hur man kommer 
att arbeta för att nå målet 
och låta denna beskriv-
ning ligga till grund för 
uppföljning.

Här kan ni ställa mer 
detaljerade krav på de 
utvalda aspekter av 
kvalitetsområdet som ni 
tycker är särskilt viktiga 
att reglera. Begränsa 
kraven till de aspekter 
som ni verkligen ser som 
kritiska. För dessa krav 
bör krävas att de till fullo 
är uppfyllda och formu-
leringar som ”ska sträva 
efter” bör undvikas. 
Kraven ska vara möjliga 
att följa upp, och brister 
bör leda till åtgärder.
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Kapitel xx

VÅRD OCH OMSORG (INKLUSIVE DOKUMENTATION)

Målsättning för området:  
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

De boende skall tillförsäkras individuellt utformad omsorg, rehabilitering och  hälso- och sjuk-
vård med god kvalitet där trygghet, säkerhet och integritet står i centrum.  

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill 
betona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 

• …  

Specifika delkrav [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:
• Den palliativa vården som ges i det särskilda boendet skall bedrivas enligt det nationella vård-

programmet för palliativ vård
• Entreprenören ansvarar för att entreprenörens MAS fullgör sitt ansvar för att tillse att anmälan 

görs till beställarens MAS om den enskilde i samband med vård och behandling drabbats av 
eller utsatts för risk att drabbas av vårdskada (Lex Maria)

• Leverantören skall följa de av beställarens MAS upprättade rutinerna för läkemedelshanteringen
• All dokumentation som rör den enskilde skall förvaras på betryggande sätt så  

att obehöriga inte får tillgång till den. 
• Larm från brukare skall besvaras omgående och åtgärdas omgående eller efter högst 15 minuter.

• …

 
BOENDEMILJÖ (INKLUSIVE MÅLTIDER OCH AKTIVITETER)

Målsättning för området:  
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

Utföraren skall sträva efter att den enskilde upplever det särskilda boendet som  
ett hem där denne är trygg, känner gemenskap och har en tillvaro som upplevs  
som meningsfull utifrån dennes behov och förutsättningar. Kost och måltids- 
lösningar skall präglas av individanpassning och tillfredsställa den boendes behov  
och önskemål så att måltiden blir en positiv upplevelse.  

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill 
betona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 
• …

Specifika delkrav: [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:
• Entreprenören skall ordna så att de boende får daglig fysisk, psykisk, social,  

kulturell och andlig stimulans efter var och ens förutsättningar och behov.  
• Vardagen skall ha ett innehåll där de boendes förmåga och vilja till aktivitet  

upprätthålls och tas tillvara.  
• En kostansvarig med adekvat kompetens skall finnas för hela verksamheten
• Kostens kvalitet och de boendes nöjdhet med maten skall följas upp regelbundet, minst två 

ggr per år
• Dukningen skall vara anpassad till de boendes behov

• ...

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten
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Kapiteö xx

KOMPETENS OCH BEMANNING

Målsättning för området:  
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

Utföraren skall sträva efter att upprätthålla en bemanning som är tillräcklig och ändamåls enlig 
för att motsvara de enskildas behov och önskemål.  

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill be-
tona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 

• …

Specifika delkrav: [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:

•  Den närmaste arbetsledningen skall ha dokumenterad högskoleutbildning inom  socialt arbete 
och/eller hälso-och sjukvård. Vård- och omsorgspersonalens närmsta arbetsledning skall ha god 
kunskap och aktuell dokumenterad erfarenhet av minst ett års vård- och omsorgsarbete. 

•  Brukarna skall ha tillgång till en namngiven omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

• Leverantören skall tillse att personalen kontinuerligt ges utbildning, fortbildning och handledning 
inom bl.a. omvårdnad, hälso- och sjukvård, rehabilitering och vård- och livsmedelhygien

• Utföraren skall ansvara för att personalens kompetens anpassas till de behov som vårdtagarna 
har vid olika tidpunkter, genom att tillämpa en flexibel  kompetensutveckling.  

• All personal skall behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan  kommunicera med 
de boende, deras närstående, övrig personal samt för att skriftligt kunna göra den dokumenta-
tion som krävs.

• …

KVALITETSARBETE

Målsättning för området:  
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

Utföraren skall, genom kvalitetsarbete i samråd med beställaren, kontinuerligt  utveckla  
verksamheten och sträva efter att öka kvaliteten för de boende.

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill be-
tona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 

• …

Specifika delkrav: [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:

• Leverantören skall ha en årlig verksamhetsplan där det beskrivs hur man kommer att arbeta för 
att uppfylla kvalitetskraven i uppdraget, och som beskriver behov, mål, aktiviteter, ansvar och 
uppföljning.

• Leverantören skall ha skriftliga rutiner som säkerställer att samtlig berörd personal tar del av 
 väsentlig information för att kunna ge en säker och trygg vård. Skriftliga rutiner avseende infor-
mationsöverföring vid arbetspassbyten skall finnas. Detta avser både vård- och omsorgspersonal 
samt legitimerade yrkesgrupper. 

• Leverantören skall delta och rapportera i aktuella nationella kvalitetsregister, för närvarande 
 Senior alert, Svenska Palliativregistret och Svenskt register för beteendemässiga och psykiska 
symptom vid demens (BPSD).

• …

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten
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Kapitel xx

SAMORDNING OCH SAMVERKAN

Målsättning för området: 
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

Utföraren skall sträva efter att verksamheten kännetecknas av en välutvecklad sam verkan  
med olika parter som möjliggör ett individuellt anpassat stöd till brukaren.   

Legala krav och allmänna råd
[Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange eventuella krav som ställs i lagar och 
föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill betona särskilt, eller områdesspecifika all-
männa råd som ni kräver att utföraren följer] 
• …

Specifika delkrav 
[Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:
• Leverantören skall ha en skriftlig beskrivning över hur leverantören avser att samverka med 

 anhöriga/närstående/god man. Samarbetet med anhörig skall ske när brukaren önskar det.
• Leverantören skall informera den beställande nämnden om avvikelser från  beställning, föränd-

ringar i den boendes vårdbehov eller andra viktiga förändringar i den boendes situation, som kan 
föranleda behov av åtgärder från den beställande nämnden.

• Verksamheten ska kännetecknas av en välutvecklad samverkan med olika parter för att möjlig-
göra ett individuellt anpassat stöd till brukaren. Samverkan ska bl.a. innehålla:
-  leverantören ska medverka vid regelbundna samrådsmöten med beställaren och vid andra 

möten beställaren sammankallar till
- för personer med behov av omfattande och långvariga insatser från flera verksamheter inom 

hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst ska samordning av insatserna ske.
• …

BESTÄLLARENS UPPFÖLJNING 

Målsättning för området: 
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

Utföraren skall sträva efter att, tillsammans med beställaren, säkerställa en upp följning som  
gör att såväl ansvariga förtroendevalda som anhöriga och allmänheten känner sig trygga med 
att kvaliteten i verksamheten är god och som bidrar till ständig  kvalitetsutveckling.  

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill be-
tona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 
• …

Specifika delkrav: [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:
• Kommunen har inte bara en uppföljande funktion utan skall också kunna fungera som diskus-

sions- och samarbetspartner vad gäller kvalitetsutveckling.
• Beställaren förbehåller sig rätten att, genom såväl anmälda som oanmälda besök, i alla avseen-

den ha insyn i verksamheten som helhet och för att kunna garantera att de boendes rätt till vård, 
omsorg och service tillgodoses. Utföraren skall för detta ställa begärda uppgifter, handlingar, 
lokaler och personal till beställarens förfogande,  inklusive handlingar som faller under normal 
bank- och revisionssekretess. 

• Entreprenörens beskrivning av vård- och omsorgsboendet och entreprenörens  åtaganden kommer 
liksom resultatet av vissa uppföljningar publiceras på stadens och stadsdelsnämndernas hemsidor. 

• …

Anbudsgivaren bekräftar att denne accepterar samtliga krav som anges i denna kravspecifikation

För mer  
utvecklade  
resonemang  
och exempel 
kring rekom-
mendationerna  
kring  kraven  
på tjänsten – se 
avsnittet Krav på 
tjänsten i Del 2.

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten
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Frågeställning  

Kravspecifikationens övergripande utformning

Är legala krav tydligt redogjorda för i ett separat avsnitt?

Är den övergripande visionen för det särskilda boendet tydliggjord, och beskrivs 
kraven kring denna i termer av ”ska sträva efter” eller liknande?

Finns eventuella krav på kvalitetsåtaganden beskrivna?

Är eventuella krav kring mätetal på gruppnivå beskrivna?

Är kraven tydligt indelade i olika kvalitetsområden?

För respektive kvalitetsområde:

Finns en målsättning för kvalitetsområdet?

Betonas endast de legala krav som vi vill lyfta av pedagogiska skäl?

Finns konkreta delkrav specificerade?

Ber vi anbudsgivare att själva komma med förslag på hur kvalitetsutfästelser 
ska följas upp?

Har vi tänkt igenom avvägningen mellan krav som  endast ska accepteras, 
krav som ska besvaras med fritext och krav som behöver styrkas av andra 
dokument?

Principerna för skall-krav

Lever specifikationen upp till principen om enkelhet?

Är samtliga krav tydliga och enkla att förstå?

Är det tydligt vilka eventuella ytterligare dokument som hänvisas till och var 
dessa finns?

Vet vi hur många krav som används i förfrågnings underlaget?

Har vi lyckats undvika överlappande krav?

Lever specifikationen upp till principen om ändamåls enlighet?

Vet vi på vilket sätt alla uppställda krav bidrar till  kvalitet för den enskilde 
brukaren?

Motsvarar kraven vår ambitionsnivå för boendet?

Täcker kraven in samtliga kvalitetsområden?

Lever specifikationen upp till principen om att förpliktiga?

Vet vi hur stor andel av kraven som kommer att kunna följas upp?

Är alla specifika krav realistiska och har vi undvikit formuleringar av typen 
”skall sträva efter” förutom i övergripande vision och områdesmålsättningar?

Lever specifikationen upp till principen om stimulans?

Vet vi hur stor andel av kraven som gäller resultat  (till skillnad från struktu
rer och processer)?

Har vi i samtliga fall av detaljreglering, noggrant övervägt alternativa krav?

Resultatinriktade krav ger 
större utrymme för kvalitets-
utveckling än krav på struktu-
rer och processer. Exempel: 

• Stukturkrav; ”Vid det sär-
skilda boendet skall det 
finnas arbetsterapeut och 
sjukgymnast som ansvarar 
för rehabiliteringsin satser”

• Processkrav; ”Inslaget av 
rehabiliterande insatser i 
verksamheten skall vara 
stort”

• Resultatkrav; ”Genom 
rehabili teringsinsatserna 
skall den enskilde upprätt-
hålla eller förbättra nuva-
rande funktionsnivå”

Checklista – krav på tjänsten
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Krav på
leverantören

Krav på
tjänsten

Utvärdering
av anbud

Incitament för
hög kvalitet

Krav gällande
uppföljning av
verksamheten

3. Utvärdering av anbud
Hur anbudsutvärderingen går till beror på vilken upphandlingsmodell kommunen väl
jer att använda. 

• Kvalitetsupphandling är en upphandling enligt LOU med fast pris. I denna bemär
kelse påminner den om upphandling enligt LOV. Kvalitetsupphandling har fördelen 
att den kan sporra till utveckling men medför höga krav på att kommunen lyckas 
avgöra vilken prisnivå som är rimlig utifrån kommunens ambitionsnivå för kvalitet. 

• I en prisupphandling antas det anbud som erbjuder lägst pris för en fastställd kvali
tetsnivå. Denna kan tjäna till att sänka kommunens kostnader, men ställer höga 
krav på att kommunen tar fram väldefinierade kvalitetskrav som säkerställer en god 
basnivå för kvalitet. En nackdel med modellen är att den inte belönar nya idéer från 
utförare.

• I en pris/kvalitetsupphandling antas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
utifrån en viktad utvärdering av anbudens pris och kvalitet. Denna modell kan rätt 
utformad kombinera pris respektive kvalitetsupphandlingens fördelar, men riske
rar att ge pris större vikt än upphandlaren tänkt sig om inte kvalitetsutvärderingen 
utförs på ett sätt som möjliggör att anbud kan skiljas åt. 

Guiden har tidigare behandlat möjligheten att använda referenser för att verifiera 
ställda krav på leverantören och leverantörens yrkeskunnande. Det är även möjligt att 
använda referenser för att verifiera att tjänsten kommer att kunna utföras med det 
mervärde som anbudsgivaren anger i sitt anbud. Här kan man låta referenter göra en 
bedömning av anbudsgivarens tidigare prestationer utifrån de mervärdeskrav som 
man definierat för sin upphandling.

För mer utvecklade resonemang och exempel kring dessa rekommendationer  
– se avsnittet Utvärdering av anbud i Del 2.
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Frågeställning  

 Har vi övervägt de för och nackdelar som finns med de 
olika utvärderingstyperna (prisupphandling, kvalitets
upphandling och pris/kvalitetsupphandling) och valt 
den modell som passar vår kommuns förutsättningar 
bäst?

 •  Vid kvalitetsupphandling: har vi gjort ett medvetet val   
     av prisnivå som speglar vår ambitionsnivå? 

 •  Vid prisupphandling: har vi reflekterat över ambitions 
     nivån på skallkraven, och vilken inverkan dessa  
     kommer att ha på den erbjudna prisnivån?

 •  Vid pris/kvalitetsupphandling: har vi gett tillräckligt  
     stor vikt åt kvalitet för att undvika en ”indirekt pris 
     upphandling”?

 •  Vid kvalitets eller pris/kvalitetsupphandling: har vi  
     undvikit att göra bedömningen av kvalitet alltför detalj  
     orienterad, och planerat intervjuer för att verifiera  
     beskrivningar?

 Har vi övervägt möjligheten att använda referenser för 
att verifiera att tjänsten kommer att kunna utföras med 
det mervärde som anbudsgivaren utlovar? Om referens
tagning används:

 •  Framgår det tydligt i förfrågningsunderlaget vad som  
     kommer att bedömas med hjälp av referensutlåtandena?

 •  Har vi en plan för hur vi ska dokumentera frågor och  
     svar?

 •  Är frågorna utformade på ett sådant sätt att inte hela  
    utvärderingen av mervärdet avgörs av referenten utan  
    så att kommunen poängsätter mervärdet utifrån refe 
    rensens bedömning?

Be gärna anbudsgivaren beskriva 
hur denne kommer att skapa 
kvalitet på ett antal punkter, och 
vilket arbete som kommer att 
bedrivas för att löpande förbättra 
kvaliteten på samma punkter. På 
så vis kan man undvika detalj-
reglering, göra det enklare att 
skilja anbud åt och främja nya 
idéer som kan skapa kvalitet.

Det är upp till er att avgöra om 
ni vill använda referenstagning 
i kraven på leverantören eller i 
utvärderingen – det viktiga ur 
kvalitetssynpunkt är att i så stor 
utsträckning som möjligt ta hän-
syn till anbudsgivarens tidigare 
prestationer. Det kan vara en 
god idé att ta stöd av juridisk 
kompetens vid utformningen av 
referenstagningen.

Checklista – utvärdering av anbud

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Utvärdering av anbud
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4. Incitament för hög kvalitet
Efter att upphandlingen är slutförd är det viktigt att utföraren på olika sätt uppmunt
ras till att hålla en hög kvalitet i verksamheten, exempelvis genom ekonomiska incita
ment eller genom att endast förlänga avtal om utföraren hållit hög kvalitet i det sär
skilda boendet under avtalstiden.  

Incitament i form av säkrande av framtida efterfrågan kan ligga utanför det som 
regleras i kontraktet mellan beställaren och utföraren. Möjligheten att få nya kontrakt 
i andra kommuner kan fungera som ett incitament för att hålla hög kvalitet. Detta för
utsätter att fler upphandlare tar hänsyn till tidigare levererad kvalitet vid upphand
lingar. I valfrihetssystem fungerar brukarens val som ett incitament för kvalitet.

Utöver ovan nämnda incitament kan andra mekanismer användas för att uppmunt
ra till hög och ständigt utvecklad kvalitet, t.ex. utmärkelser till utförare som levererat 
hög kvalitet eller bidragit med kvalitetsutvecklande arbete.

För mer utvecklade resonemang och exempel kring dessa rekommendationer  
– se avsnitt Incitament under Del 2.

Krav på
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Krav gällande
uppföljning av
verksamheten
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Frågeställning  

 Har vi tänkt igenom möjligheterna att utforma målrela
terad kvalitetsersättning och bestämt om detta är rele
vant i denna upphandling?

 Har vi tänkt igenom vilken avtalslängd, inklusive för
längningsoptioner, som passar bäst i denna upphand
ling?

 Är vi förberedda på att inte utnyttja förlängningsoptio
nen om kvaliteten inte är tillfredsställande?

 Har vi övervägt att inte ge volymgaranti, och att ge bru
kare möjligheten att välja boende för att skapa ytterligare 
incitament för kvalitet (gäller LOU – LOV medger inte 
volymgaranti)?

 Har vi övervägt möjligheten att publicera utfall (t.ex. 
brukarnöjdhet) eller på annat sätt premiera särskilda 
boenden med hög kvalitet och nöjda brukare?

Volymgaranti till utföraren kan 
leda till lägre priser men den tar 
samtidigt bort det ekonomiska 
incitamentet att hålla hög kva-
litet för att attrahera brukare till 
boendet.

Längre avtalstider underlättar 
för leverantörer att investera i 
utveckling, men förlängningen 
bör vara tydligt villkorad mot hög 
kvalitet.

Information till allmänheten kan 
vara ett effektivt incitament för 
att leverera hög kvalitet.

Checklista – incitament för hög kvalitet
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5. Krav gällande uppföljning av verksamheten
Kommunen har enligt kommunallagen huvudmannaskap för verksamheten vid sär
skilt boende oavsett om den bedrivs i kommunens regi eller av en annan utförare. 
Kommunens uppföljning och kontroll av verksamheten är därför central. Redan vid 
upphandlingen måste det finnas en plan för hur uppföljningen ska gå till och kommu
nen måste avsätta tillräckligt mycket resurser för att uppföljningen ska fungera. Tyd
lighet i förfrågningsunderlaget främjar en god dialog mellan beställare och utförare, 
vilket kan vara helt avgörande för att uppföljningen ska fungera väl.

Några särskilt viktiga aspekter som bör finnas med bland kraven gällande uppfölj
ning anges i tabellen nedan.3 

För mer utvecklade resonemang och exempel kring dessa rekommendationer  
– se avsnitt Krav gällande uppföljning av verksamheten under Del 2. 

Tabell 2: Krav på uppföljnings- och kontrollaktiviteter

3) Denna guide behandlar övergripande de delar som behöver ingå i förfrågningsunderlaget när det gäller uppföljning 
av verksamheten. För mer djupgående resonemang kring hur uppföljningen bör inriktas och genomföras rekommen-
deras rapporten Ställa krav på kvalitet och följa upp - en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre, 
Socialstyrelsen (2013)

Ställ krav på att… 

…utföraren medverkar 
vid kommunens uppfölj-
nings- och utvecklings-
aktiviteter

 …utföraren bistår vid kom-
munens kontrollaktiviteter 

 …utföraren rapporterar 
vissa  uppgifter till kommu-
nen och till kvalitetsregister

Bland dessa krav bör bl.a. följande finnas med

 • Deltagande i uppföljningsmöten och kvalitetsdialog
 • Deltagande i brukarundersökningar
 • Bidragande till kommunens utvecklingsarbete
 • Tillhandahållande av relevant information som  

kommunen  behöver för uppföljning

 • Verksamhetsbesök (anmälda och oanmälda)
 • Revisioner
 • Kontroller av MAS och tillsynsmyndighet

 • Rutinmässig rapportering (verksamhetsberättelse, 
årsredovisning)

 • Redovisning av uppfyllelse av kvalitetskrav
 • Registrering i kvalitetsregister
 • Klagomålssammanställning 
 • Anmälan om kritik från tillsyn
 • Rapportering till kommunen av avvikelser som  

anmäls till Social styrelsen enligt lagstadgad  
anmälningsskyldighet, Lex Maria och Lex Sarah

 • Information vid väsentliga förändringar i verksamheten

 Överväg även att ställa krav på:
 • Rapportering av vissa typer av utfall för publicering till 

allmänheten
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Checklista – krav gällande uppföljning av verksamheten
Frågeställning  

Plan för uppföljning 

 Har vi utvecklat en övergripande uppföljningsplan och 
säkerställt att krav som är nödvändiga för att möjliggöra 
uppföljningen finns med i underlaget?

 Har vi hämtat inspiration  från t.ex. SKL:s uppföljnings
verktyg och denna guides kapitel Krav gällande uppfölj
ning vid utformningen av uppföljningsplanen?

 Har vi beskrivit både helhetsuppföljning och uppföljning 
av enskilda krav i vår uppföljningsplan? (se nivåer för 
skallkrav i avsnittet Strukturering av kvalitetskrav)

 Har vi beslutat om vilken typ av information som vi vill 
delge allmänheten, och tydliggjort detta i förfrågnings
underlaget?

 Innehåller uppföljningsplanen en dialog med utföraren 
kring i vilken mån skallkraven faktiskt styr mot kvalitet, 
i syfte att förbättra kravspecifikationen i nästa upphand
ling?

 Specifika uppföljningskrav

 Ställer vi särskilt höga krav på rapporteringen från utfö
raren tidigt under avtalsperioden?

 Finns krav på att utförare ska föreslå hur utlovad kvalitet 
ska följas upp?

 Ställer vi de krav på medverkan i uppföljning som be
skrivs Tabell 2 i denna guide?

 Ställer vi krav som möjliggör verksamhetsbesök?

 Ställer vi krav på åtgärdsplaner vid brister?

 Ställer vi krav på deltagande i regelbunden 
 kvalitets dialog?

 Ställer vi krav på att utföraren informerar oss om väsent
liga  förändringar?

På www.uppfoljningsguiden.se 
finns användbara verktyg och  
skrifter.

I sina beskrivningar av hur krav 
ska uppnås kan anbudsgivaren 
ombes föreslå hur detta ska följas 
upp, som ett sätt att främja nya 
idéer.

Delar av den kvalitet som är 
viktig men svår att mäta kan 
fångas vid verksamhetsbesök.

En god kvalitetsdialog kan 
utveckla verksamheten och gör 
det enklare att fatta beslut om 
eventuell avtalsförlängning.

Några av dessa förändringar kan 
vara bra att specificera, t.ex. 
byte av verksamhetschef.

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav gällande uppföljning av verksamheten
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Övergripande innehåll  
i förfrågningsunderlaget

Avslutningsvis kan det vara bra att gå igenom det framtagna förfrågningsunderlaget 
utifrån några övergripande rekommendationer kring dess innehåll. 

Frågeställning  

 Har vi formulerat tydliga krav på leverantören?

 Är det särskilda boendets utgångsläge och förut
sättningar, inklusive eventuella utmaningar tydligt 
 beskrivna för anbudsgivarna?

 Har vi sammanställt en kravspecifikation avseende 
 tjänsten som täcker in alla viktiga kvalitetsområden och 
motsvarar kommunens ambitionsnivå och betalnings
vilja?

 Har vi övervägt vilken utvärderingsmodell som bäst 
 passar förutsättningarna och syftet med att konkurrens
utsätta verksamheten?

 Har vi övervägt att på olika sätt skapa incitament för 
 utföraren att hålla hög kvalitet och kontinuerligt utveckla 
kvaliteten i verksamheten? 

 Har vi i underlaget specificerat krav som möjliggör en 
 effektiv och ändamålsenlig uppföljning av verksamheten?

 Har vi genom tydlighet och försiktighet med detalj
styrning skapat förutsättningar för en kvalitetsutveck
lande dialog mellan beställare och utförare?

 Har vi skickat ut förfrågningsunderlaget på extern 
 remiss?

När upphandlingen är klar 
är det bra att beskriva vil-
ken tjänst man upphandlat 
för brukarna. Överväg t.ex. 
att använda s.k. ”lokala 
värdighetsgarantier”.

För att kunna lägga rimliga 
och långsiktigt hållbara 
anbud behöver anbudsgi-
varna vara väl införstådda 
med boendets förutsätt-
ningar.

Detta kan vara en bra 
metod för att på ett trans-
parent sätt ta del av leve-
rantörers syn på förfråg-
ningsunderlaget 

Checklista – övergripande innehåll i förfrågningsunderlaget

Övergripande innehåll i förfrågningsunderlaget
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Kapiteö xx

2
Fördjupning: att styra mot kvalitet  

i  utformningen av förfrågningsunderlag

I del 2 diskuteras de tips och rekommendationer som ges i guiden mer i detalj, 
med djupare resonemang och teoretisk underbyggnad. Liksom del 1 inleds  

denna del med ett avsnitt som berör viktiga överväganden redan innan arbetet 
med förfrågningsunderlaget påbörjas. Därefter följer fem avsnitt som berör 

olika delar och aspekter av förfrågningsunderlaget. 
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Kapitel xx

34 
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Bakgrund

Varför behövs en guide till upphandling av 
 särskilt boende inom äldreomsorgen?

Särskilt boende är en viktig uppgift för kommuner
Kommunerna har ett samlat ansvar för långvarig service till och vård av äldre och äld
reomsorgen representerar en stor utgift för kommunerna. År 2010 spenderade kom
munerna ca 92 miljarder kr på äldreomsorg varav särskilt boende stod för knappt 60 
procent (SCB, 2011). I Sverige bor knappt 90 000 personer över 65 år permanent i sär
skilt boende, vilket motsvarar ungefär var tjugonde person över 65 år.

Antalet äldre personer i befolkningen ökar. Samtidigt minskar andelen äldre som 
bor i särskilt boende och de personer som bor på särskilda boenden idag är äldre och 
sjukare än tidigare. Genomsnittsåldern för dem som flyttar till särskilt boende är idag 
84 år, och 80 procent av de boende är över 80 år. Tre fjärdedelar av de boende har en 
demenssjukdom. Vistelsen på särskilt boende är i regel relativt kort; efter ungefär ett 
år på särskilt boende har hälften av brukarna avlidit (Bergman, Lundberg, & Spagnolo, 
2012).  

Svensk äldreomsorg håller generellt en god kvalitet. Fokus på och mätning av kvali
tet har ökat de senaste åren och varje år presenteras jämförelser av kvalitet i t.ex. Öpp
na jämförelser. Nationella brukarundersökningar från Socialstyrelsen visar att de äld
re i huvudsak är nöjda med sina särskilda boenden (Socialstyrelsen, 2011). Samtidigt 
finns flera förbättringsområden. Det är önskvärt att utveckla den generella kvaliteten i 
de särskilda boendena för att höja livskvaliteten för alla äldre som bor där, och samti
digt angeläget att arbeta för att undvika de enstaka fall av allvarliga brister som upp
står.

Konkurrensutsättning av särskilt boende blir allt vanligare och 
det finns möjligheter att i ökad utsträckning styra mot kvalitet
Särskilda boenden för äldre drivs framför allt i offentlig regi, även om andelen boenden i 
enskild regi har ökat. År 2011 fanns var femte brukare i särskilda boenden på boenden 
som drivs i enskild regi, en ökning från 14 procent år 2007 (Socialstyrelsen, 2012). 

Särskilda boenden i enskild regi ska konkurrensutsättas enligt lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling (LOU) eller lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Vid upp
handling enligt LOU lägger anbudsgivare anbud på att driva ett särskilt boende, och 
kommunen väljer det eller de anbud som är förmånligast. Vid upphandling enligt LOV 
godkänns leverantörer som uppfyller ställda krav och villkor, och den enskilde bruka
ren väljer sedan leverantör. Därtill kan kommunen upphandla ramavtal för enstaka 
platser från leverantörer enligt LOU. Denna guide behandlar inte den senare upp
handlingstypen. 

Möjligheten att konkurrensutsätta driften av boenden medför möjligheter men 
också utmaningar för kommunerna. Särskilt boende är en mycket komplex tjänst, och 
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Bakgrund

det är viktigt att kommunen i konkurrensutsättningen skapar de bästa förutsättning
arna för att brukarna ska kunna få en äldreomsorg av så god kvalitet som möjligt. Detta 
ställer stora krav på att upphandling och kravställning utformas på ett bra sätt.

Det finns stora möjligheter för kommunerna att i högre utsträckning än idag styra 
mot kvalitet i sina upphandlingar av särskilt boende. En kartläggning av samtliga upp
handlingar gjorda enligt LOU januari 2011 – juni 2012 visar stora skillnader mellan 
kommuner i utformning av upphandlingar, och att de möjligheter som finns att styra 
mot kvalitet inte används fullt ut (Svenskt Näringsliv, 2013). 

Denna guide ska bidra med handfasta och praktiskt  
tillämpbara råd
Det finns relativt mycket skrivet om upphandling av särskilt boende. En stor del av de 
vetenskapliga studier, rapporter och vägledningar som publicerats har dock en relativt 
teoretisk ansats, eller fokuserar på juridiska eller tekniska aspekter av upphandlings
förfarandet – texterna är djupgående och omfattande, och konkreta tips och råd sak
nas ofta. För att möta kommunernas efterfrågan på mer handfasta och praktiskt till
lämpbara råd har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenskt Näringsliv och 
Vårdföretagarna tillsammans låtit utveckla denna guide, i förhoppningen att den ska 
vara ett stöd till kommuner som vill konkurrensutsätta särskilt boende enligt LOU 
eller LOV.  

Guidens innehåll 
Denna guide ska ge stöd till tjänstemän och förtroendevalda i kommuner som övervä
ger eller planerar att konkurrensutsätta särskilt boende genom att: 

• på ett pedagogiskt sätt beskriva de olika delarna i en upphandling,

• ge exempel på goda och mindre goda tillvägagångssätt och bra och mindre bra skall
krav, samt

• fungera som en inspirationskälla och ett stöd i hela upphandlingsprocessen, från 
arbetet med att slå fast vad man vill upphandla och i vilket syfte, till arbetet med att 
utveckla förfrågningsunderlaget och förutsättningar för uppföljning. 

Stort fokus har lagts på att göra guiden lättillgänglig och relativt kortfattad, och det har 
därför varit nödvändigt att begränsa detaljnivån. För fördjupade underlag hänvisas till 
annan litteratur på området.  

En expertgrupp bestående av representanter för upphandlande kommuner, kom
munala utförare, privata utförare, SKL och Vårdföretagarna har bistått i arbetet med 
utformningen av denna guide och har diskuterat de rekommendationer som ges kring 
olika delar av förfrågningsunderlaget. 
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Bakgrund

För den som önskar ytterligare fördjupning i 
ämnet rekommenderas följande litteratur:
• ”Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och  

 omsorg för äldre”, Socialstyrelsen (2013)

 – Definition av viktiga kvalitetsområden och förslag på kvalitetskrav

 – Klarläggande av kommunens ansvar för omsorgens kvalitet oavsett om den 
 bedrivs i kommunal eller privat regi

 – Övergripande diskussion kring möjliga åtgärder vid bristande kvalitet

• ”Vägledning: Avtalsuppföljning av vård och omsorg”, Kammarkollegiet (2012)

 – Vägledning kring processen för avtalsuppföljning. Vad ska följas upp? Hur, när 
och av vem ska kraven följas upp?

 – Diskussion kring handlingsalternativ vid brister och avvikelser från avtalade krav

 – Förslag kring arbetsrutiner och informationsstöd för uppföljning

• ”Vägledning: Ersättningsformer vid upphandling av vård och omsorg”, Kammar   
 kollegiet (2012)

 – Redogörelse för förutsättningarna för olika ersättningsformer till leverantören 
en ligt LOU och LOV 

 – Beskrivning av för och nackdelar med olika ersättningsformer

 – Diskussion kring effekterna av olika ersättningsformer

• ”Utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV”, Kammar   
 kollegiet (2011)

 – Checklista att använda som vägledning för kommuner och landsting vid 
 utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV

• ”Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund” av Mats Bergman  
 (2013)

 – Beskrivning av olika delar i upphandling

 – Diskussion kring hur man uppnår bästa kombination av pris och kvalitet och 
samtidigt ger plats för mjuka kvalitetsvärden

• Stora möjligheter att stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom bättre upphandlingar 
– Hur värderar kommuner kvalitet vid upphandling av särskilt boende?, Svenskt Nä
ringsliv, Almega & Vårdföretagarna (2013)

 – Kartläggning av samtliga upphandlingar av särskilda boenden inom äldreomsorg 
genomförda enligt LOU mellan januari 2011 och juni 2012

 – Beskrivning av förbättringsmöjligheter i kommuners styrning mot kvalitet i 
 upphandling av särskilt boende
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Förberedelser inför 
 sammanställning av 
 förfrågningsunderlaget
I detta kapitel beskrivs områden som är viktiga att tänka igenom innan förfrågningsun-
derlaget sätts samman. Definitionen av en bra upphandling är att den resulterar i ett 
särskilt boende som lever upp till den målsättning och kvalitet som kommunen har beslu-
tat om. Utöver målsättning och ambitionsnivå för kvalitet beskrivs några ytterligare 
viktiga överväganden som bör göras tidigt i upphandlingsprocessen. 

Vad karaktäriserar en bra upphandling av särskilt boende?
Vad som avses med en god kvalitet i äldreomsorgen kan variera från individ till individ 
och mellan olika kommuner. Utöver den basnivå som bör garanteras alla brukare be
höver varje kommun definiera vad man menar med god kvalitet, och sträva efter att 
upphandla särskilda boenden som uppnår denna. 

En bra upphandling är en upphandling som leder till att den verksamhet som be
drivs infriar de förväntningar som kommunen hade på upphandlingen, d.v.s. verksam
heten som följer av upphandlingen ska motsvara den kvalitet som kommunen beställt. 
Målet med upphandling av särskilt boende är att den enskilde brukaren ska få bo på ett 
särskilt boende som håller en så hög kvalitet som möjligt, till ett pris som kommunen 
har möjlighet att betala.4 För att detta ska kunna ske behöver kommunen både defi
niera dessa förväntningar för sig själv, och sedan lyckas förmedla dem till utförarna i 
förfrågningsunderlaget. 

Övergripande kan sägas att en bra upphandling av särskilt boende resulterar i:

• En god kvalitet för alla brukare, inklusive möjligheter till individuell anpassning

• Incitament för utveckling och kvalitetsarbete som möjliggör förbättringar över tid

• En mer effektiv användning av våra gemensamma resurser

Viktiga överväganden inför sammanställning av 
 förfrågningsunderlaget 
Innan förfrågningsunderlaget formuleras är det viktigt att tänka igenom några över
gripande frågeställningar:

• Vilket är utgångsläget? I de flesta fall bedrivs redan verksamhet vid det särskilda 
boende som ska upphandlas. Vinnande leverantör ska alltså många gånger ta över 
en befintlig verksamhet från en annan aktör, antingen från kommunen eller från en 
annan extern leverantör. Det betyder att många av verksamhetens förutsättningar 
ligger fast redan innan upphandlingen har genomförts, inte minst vad gäller den 
fysiska miljön, personalen och de boende. För att utföraren ska kunna lägga ett rim
ligt anbud som är långsiktigt hållbart är det viktigt att utföraren är väl införstådd 
med dessa förutsättningar. Det är också viktigt att kommunen har en realistisk bild 

4) I begreppet en bra upphandling ingår även att upphandlingen genomförs på ett resurseffektivt och smidigt sätt för både 
beställaren och leverantören samt att tillämpliga lagar följs. Därutöver handlar upphandlingen om att åstadkomma en så 
hög kvalitet som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. I denna guide ligger fokus på styrningen mot kvalitet. 

Förberedelser inför sammanställning av förfrågningsunderlaget
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Förberedelser inför sammanställning av förfrågningsunderlaget

av boendets utgångsläge och förväntade framtida utveckling. Boendets utgångsläge 
behöver därför beskrivas, både för kommunen själv och för anbudsgivarna. Som ett 
led i att säkerställa att leverantörerna förstått boendets utgångsläge kan man exem
pelvis överväga att ställa krav på att anbudsgivaren ska ha besökt boendet för att få 
lägga anbud. 

• Vad är syftet med upphandlingen? Konkurrensutsättning kan ha olika syften. Exem
pel på syften kan vara ökad kvalitet, minskade kostnader, ökad valfrihet för brukare 
eller ”nystart” för ett boende som tidigare har haft stora kvalitetsproblem. Även om 
upphandlingen alltid strävar efter bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad 
så kan det mer specifika syftet, t.ex. prioriteringen mellan ökad kvalitet och mins
kade kostnader, påverka hur upphandlingen ska utformas.

• Vad är visionen och vilka är de konkreta målsättningarna för verksamheten? Ansva
riga förtroendevalda behöver lägga fast vision och målsättning för verksamheten. 
Vilken ambitionsnivå har kommunen för verksamheten? Vilka resurser är man be
redd att avsätta? Här är det viktigt att noggrant fundera över om de två delarna 
överensstämmer med varandra, d.v.s. om betalningsviljan speglar ambitionsnivån. 

Det kan även vara värdefullt att inhämta olika perspektiv på vad god kvalitet innebär. 
Här kan en väl sammansatt referensgrupp vara betydelsefull – förslagsvis kan referens 
gruppen bestå av representanter från brukargrupper, anhöriggrupper, professionerna, 
utförare och förtroendevalda. Utförare som varit verksamma i den egna kommunen 
eller andra kommuner har ofta relevant erfarenhet att bidra med inför nästa upphand
ling. En dialog med potentiella anbudsgivare är inte tillåten under upphandlingsförfa
randet, men innan upphandlingen annonserats finns goda möjligheter till en sådan 
dialog förutsatt att man säkerställer att alla anbudsgivare behandlas lika i upphand
lingen.

Ett alternativt sätt att samla in utförarnas synpunkter på förfrågningsunderlaget är 
att skicka ut underlaget på så kallad extern remiss. Förfrågningsunderlaget annonse
ras då offentligt, på ett liknande sätt som vid den faktiska upphandlingen och alla utfö
rare som så önskar får inkomma med synpunkter. Inkomna förbättringsförslag kan 
sedan gås igenom systematiskt av den upphandlande kommunen som slutligen fattar 
beslut om vilka förändringar som ska genomföras. Denna modell har prövats vid upp
handling av särskilt boende i bl.a. Stockholms stad.

Det är också viktigt att tänka igenom hur man kan skapa bästa möjliga arbetsrela
tion med den leverantör som vinner upphandlingen. Det är inte möjligt att skapa en 
perfekt definition av tjänsten som kommer att hålla i flera år framåt, och det är därför 
centralt att upphandlingen åtföljs av en relation mellan beställare och utförare som 
gör att verksamheten kan utvecklas och förbättras under avtalstiden. Förutsättning
arna för relationen skapas i stora delar redan vid upphandlingen.
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Krav på
leverantören

Krav på
tjänsten

Utvärdering
av anbud

Incitament för
hög kvalitet

Krav gällande
uppföljning av
verksamheten

Sammanställning av 
 förfrågningsunderlaget

Förfrågningsunderlaget kan delas in i fem huvudsakliga delar, vilka behandlas var för 
sig i denna guide. Dessa behöver inte utgöra separata avsnitt i underlaget, men berör 
fem viktiga och olika funktioner som underlaget fyller. 

Kortfattat kan delarna beskrivas enligt följande (Figur 3):

Figur 3: Förfrågningsunderlagets olika delar

Kvalifikationskrav Skall-krav Mervärdeskrav/pris

Sammanställning av förfrågningsunderlaget
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Sammanställning av förfrågningsunderlaget

1. Krav på leverantören: Genom kraven på leverantören säkerställs att anbudsgiva
rens ekonomiska ställning, tekniska kapacitet och yrkeskunnande är tillräckliga för 
att bedriva det särskilda boendet. De krav som ställs avser anbudsgivaren som orga
nisation och inte tjänsten som ska upphandlas, även om kraven måste ha ett natur
ligt samband med tjänsten. Att anbudsgivaren uppfyller kvalificeringskraven ska 
kunna kontrolleras redan vid upphandlingstillfället. Krav på leverantören ställs vid 
upphandling både enligt LOU och enligt LOV, men utformningen kan variera något. 

2. Krav på tjänsten: I kraven på tjänsten specificeras hur tjänsten ska utformas och 
vad utföraren ska uppfylla när det gäller det särskilda boendet. Här fastställs kom
munens skallkrav, d.v.s. den miniminivå som utföraren skall uppfylla (de krav som 
inte måste uppfyllas utan som ska utgöra grund för utvärdering av anbudet, s.k. 
mervärdeskrav, behandlas i denna guide under Utvärdering av anbud). Att anbuds
givarens tjänst uppfyller dessa krav går i huvudsak (med några undantag) inte att 
kontrollera vid upphandlingstillfället utan uppföljning behöver ske under avtalsti
den. Med sitt anbud ska anbudsgivaren utlova och göra det sannolikt att denne 
kommer att uppfylla kraven. Krav på tjänsten ställs vid upphandling både enligt 
LOU och LOV.

3. Utvärdering av anbud: Utvärderingen ser olika ut beroende på vilken utvärde
ringsmodell kommunen väljer att använda. Vid upphandling enligt LOU antar man 
antingen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån angivna utvärderings
kriterier (pris/kvalitetsupphandling), det anbud som har högst kvalitet till ett fast 
pris (kvalitetsupphandling) eller det anbud som har lägst pris (prisupphandling). 
Vid upphandling enligt LOV antas samtliga anbud som uppfyller kraven på leveran
tören och kraven på tjänsten samt där leverantören har tillstånd från Inspektionen 
för vård och omsorg (tillstånd krävs ej vid entreprenadupphandling).

4. Incitament för hög kvalitet: Denna del berör olika typer av incitament för utföra
ren att hålla hög kvalitet under avtalstiden. Ansvaret för kvalitet och förbättringsar
bete ligger till stor del hos utföraren, men kommunen kan på olika sätt skapa incita
ment som ökar förutsättningarna för att utföraren ska öka kvaliteten. Incitament är 
viktiga vid både LOU och LOVupphandling.  

5. Krav gällande uppföljning av verksamheten: En av kommunens viktigaste upp
gifter i upphandlingen av särskilt boende är att säkerställa en effektiv och ända
målsenlig uppföljning som gör att kommunen kan fullgöra sitt ansvar som huvud
man. Förutsättningarna för uppföljning skapas till stor del redan vid formuleringen 
av förfrågningsunderlaget. Här ingår också att bestämma vilken information som 
ska publiceras till allmänheten, något som är särskilt viktigt om brukaren har möj
lighet att välja särskilt boende, antingen under LOV eller LOU. Denna guide fokuse
rar på de delar av uppföljningen som behöver beskrivas i förfrågningsunderlaget.
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1. Krav på leverantören
Kraven på leverantören syftar till att urskilja och utesluta olämpliga anbudsgivare. Kra-
ven avser inte tjänsten som upphandlas utan anbudsgivaren som organisation. I detta 
steg är det viktigt att kommunen säkerställer att anbudsgivaren har tillräcklig kapacitet 
både vad gäller ekonomi och kompetens. För att öka betydelsen av att ständigt leverera 
äldreomsorg av hög kvalitet kan man överväga att bedöma leverantörens yrkeskunnande 
utifrån tidigare prestationer.

Innan anbudsutvärderingen görs är det viktigt att undersöka om någon av leverantö
rerna inte är kvalificerad att delta i utvärderingen. Kommunen ska inledningsvis kon
trollera om det finns grunder för uteslutning av leverantören enligt 10 kap. LOU och 
därefter göra en kontroll av leverantörens lämplighet (kvalificering) utifrån ifrån upp
satta krav på leverantören. 

Grunderna för uteslutning enligt 10 kap. LOU ger kommunen möjlighet (och i vissa 
fall skyldighet) att utesluta leverantörer som tidigare visat sig vara oseriösa. En leve
rantör ska uteslutas om kommunen t. ex. får kännedom om att leverantören är dömd 
för viss ekonomisk brottslighet som anges i lagen. Andra omständigheter får leda till 
uteslutning av leverantören, exempelvis att denne är försatt i konkurs eller är dömd 
för brott avseende yrkesutövningen (se 10 kap. 2 § och 15 kap. 13 § LOU). Motsvarande 
uteslutningsgrunder finns också i LOV.

Genom kraven på leverantören ska upphandlaren kunna bedöma om anbudsgivare 
har den kapacitet som krävs för att driva den verksamhet som ska upphandlas. I kapa
citeten ingår såväl ekonomiska som kompetensmässiga faktorer. Ett antal formella 
krav bör alltid ingå i detta steg, såsom krav på betalning av sociala avgifter och skatter 
samt ekonomisk stabilitet5. Kraven behöver samtidigt vara rimliga så att de inte ute
sluter alla nystartade verksamheter. I tillägg bör krav som ännu tydligare är relevanta 

5) Denna guide behandlar inte uttömmande dessa formella krav utan fokuserar på utvalda faktorer med ännu tydligare 
 koppling till kvalitetsaspekter.

Tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg krävs för att driva särskilt boende, 
om inte leverantören sluter ett entreprenadavtal med kommunen. För att få till
stånd ställs krav på leverantören bl.a. i form av registreringsbevis från Bolagsverket 
och brandskyddsarbete i verksamhetslokalerna. Därtill ska leverantören redogöra 
för den lokala verksamhetsledningens utbildning och erfarenhet. Liksom vid up
phandling av entreprenad enligt LOU har kommunen vid upphandling enligt LOV 
möjlighet att ställa ytterligare krav på leverantören. Principiellt finns ingen anledn
ing att minska eller sänka kraven på leverantören vid upphandling enligt LOV jäm
fört med LOU. 

  Jämförelse mellan LOU och LOV
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för kvalitet ingå, såsom krav på relevant erfarenhet och företagsledningens kompe
tens. Det finns flera möjligheter att ta hänsyn till faktorer som kan påverka kvaliteten 
för den enskilda brukaren redan i kraven på leverantören.

Kraven på leverantören ska säkerställa att anbudsgivaren har den kompetens och 
erfarenhet som är nödvändig för att kunna leverera den tjänst som upphandlas, d.v.s. 
att anbudsgivarens yrkeskunnande är tillräckligt. Informationen som upphandlaren 
begär in i denna fas ska vara kopplad till anbudsgivarens yrkeskunnande snarare än till 
det specifika särskilda boendet som upphandlas. Det finns flera olika möjligheter att 
bedöma leverantörens yrkeskunnande. Dessa beskrivs nedan.

Bedömning av leverantörens yrkeskunnande genom  
referenstagning
De allra flesta kommuner inhämtar referensutlåtanden från anbudsgivarens tidigare 
uppdragsgivare. Ofta ställer upphandlaren krav på att referenten ska ge ”goda vitsord”. 
Lika vanligt är dock att referenserna enbart används för att säkerställa att anbudsgiva
ren har efterfrågad formell erfarenhet, inte för att säkerställa att anbudsgivaren tidi
gare levererat tjänster av efterfrågad kvalitet. Här kan man skilja på att begära en re
dogörelse för tidigare erfarenheter (referensuppdrag) och att begära utlåtanden från 
referenter (referenser). Det förra kan vara användbart för att säkerställa att anbudsgi
varen har efterfrågad erfarenhet medan det senare är värdefullt för att bedöma an
budsgivarens yrkeskunnande genom tidigare levererad kvalitet. Om referenter upp
manas att bedöma anbudsgivare, t.ex. genom betygsättning, utgör referenserna ett 
bättre stöd i bedömningen av leverantörens yrkeskunnande. Tydliga kriterier för be
tygsnivåer samt en i förväg definierad miniminivå för kvalificering behövs dock för att 
säkerställa transparens och likabehandling. 

Även om referenser används i en klar majoritet av alla upphandlingar upplever 
många en osäkerhet kring regelverket för referenstagning. Generellt gäller att det är 
viktigt att dokumentera förfarandet oavsett om referensutlåtandet inhämtas muntli
gen eller skriftligen. Processen ska präglas av likabehandling och transparens och det 
är därmed viktigt att frågor till samtliga referenter ställs och dokumenteras på samma 
sätt. Vidare är det viktigt att skilja på krav på anbudsgivaren och krav på tjänsten som 
upphandlas. I kvalificeringsfasen ska referenser användas enbart för att intyga att krav 
som rör anbudsgivaren är uppfyllda, vilket innebär att frågor till en referent inte ska 
röra den tjänst som kommunen nu avser upphandla. Istället ska referenten intyga 
anbudsgivarens yrkeskunnande, vilket kan innefatta förmåga att leverera den kvalitet 
som utlovats vid referensuppdraget. Upphandlaren får alltså t.ex. ställa frågor kring i 
vilken grad anbudsgivaren tidigare kunnat leverera utlovad kvalitet på andra särskilda 
boenden, men det är viktigt att ha i åtanke att förutsättningarna skiljer sig åt mellan 
olika kommuner och särskilda boenden. 

Referenser kan  
användas i samma 
utsträckning vid 
upphandling enligt 
LOV, både för att 
säkerställa erfaren
het och för att bedö
ma yrkeskunnande.

Jämförelse mellan 
LOU och LOV
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För att referensutlåtandena ska kunna utgöra en rimlig grund för ett beslut om att 
inte låta ett anbud gå vidare till utvärderingen är det viktigt att frågorna till referenten 
är väl avvägda. Givet att alla boenden har olika förutsättningar bör inte alltid förekom
sten av brister stå i fokus utan snarare leverantörens förmåga att hantera eventuella 
brister. Frågorna bör därför vara formulerade så att de fångar leverantörens förmåga 
att förebygga, upptäcka, kommunicera och åtgärda brister. Vidare bör inte en referens 
ensam avgöra utfallet utan detta bör baseras på en sammanvägning av ett flertal refe
renser. Exemplet ovan illustrerar dessa rekommendationer.

En anledning till att vissa kommuner är tveksamma till att använda referenser kan 
vara att anbudsgivaren inte uppger andra referenser än de som anbudsgivaren är säker 
på kommer att ge goda vitsord. Ett sätt att hantera denna utmaning är att själv välja vilka 
referenter man kontaktar utifrån en redogörelse för anbudsgivarens samtliga uppdrag. 

Referenser i kvalificeringen får enbart syfta till att säkerställa att leverantören är 
lämplig för uppdraget och inte till att jämföra anbud med varandra. Vill man istället 
koppla referenserna till definierade mervärden för den tjänst som ska upphandlas och 
låta dem spela in i valet av anbud så ska man använda dem i utvärderingsfasen. 

 Betygssättning av referenser

 I Solna stad skickas ett formulär till anbudsgivarens referenter där dessa ombeds 
poängsätta (1-5) anbudsgivarens ”förmåga och kompetens att bedriva verksamheten 
inom följande områden”:

 a)  Personalens samlade kompetens att bedriva avtalad verksamhet.  

 b)  Verksamhetsledningens förmåga att leda och organisera den avtalade  
      verksamheten.

 c)  Utförarens förmåga att följa upp verksamheten utifrån redovisat kvalitets - 
     säkringssystem samt förmåga att åtgärda eventuella brister som framkommit.

 d)  Utförarens rutiner för klagomålshantering samt tillfredsställande åtgärder  
     föranledda av klagomålet.

 e)  Samarbetet med kommunen.

 Som stöd i poängsättningen medföljer en definition av poängsättningen, t.ex. innebär 
0 poäng på fråga a) att kompetens och förmåga varit direkt undermålig, 2 innebär att 
beställarens minimikrav uppfyllts och 5 innebär att anbudsgivaren uppfyller mycket 
högt ställda krav på utförandet av tjänsten. 

 Om medeltalet av anbudsgivarens referenser understiger en viss poäng är anbudet 
inte kvalificerat att delta i utvärderingen.

           Exempel från genomförda upphandlingar
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Kammarkollegiet om referensanvändning vid kvalificering: 

Kammarkollegiet beskriver i sitt upphandlingsstöd ett rättsfall där en upphandling av en 
byggentreprenad överprövats då den upphandlande myndigheten  använt sig av refe-
rensuppdrag som även poängsattes vid kvalificering av anbuds givarna; något som den 
klagande leverantören menade stred mot LOU. Domen stödjer användande av betygs-
sättning av referenter i kvalificeringen. 

”(…) Vidare anser rätten att användandet av referenser måste vara ett tillåtet  
sätt att få de bevis som krävs för att kunna bedöma leverantörens yrkeskunnande, 
effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet. Detta gäller dock endast under förutsättning 
att de frågor som ställs till referenterna är relevanta för att kunna bedöma just yrkeskun-
nande, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet; vilket rätten i det aktuella målet fann vara 
fallet. Eftersom referenstagningen med frågor och poängsättning gjordes med stöd 
av bestämmelsen i 13 § och inte 11 §, var den  tillåten. 

Gällande en eventuell sammanblandning av urvals- och tilldelningskriterier la  rätten vikt 
vid att: 

•  poängsättningen endast syftade till att bevisa att leverantören hade ett tillräckligt  
yrkeskunnande för att utföra det aktuella kontraktet genom att uppnå en genomsnittlig 
minimipoäng utan att ha fått lägsta betyg på någon fråga,

•  poäng utöver mininivån helt saknade betydelse,

•  poängsättningen i urvalsfasen inte på något sätt hade påverkat den efterföljande  
utvärderingen

Rätten fann mot bakgrund av detta att någon sammanblandning av urvals- och 
 tilldelningskriterier inte hade förekommit.” 

 Källa: Kammarkollegiet (2013)

           Fördjupning
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Bedömning av leverantörens yrkeskunnande  
på andra sätt än referenser
Utöver referenser finns flera andra möjliga källor till information om den kvalitet som 
anbudsgivaren tidigare levererat och som skulle kunna ligga till grund för bedömning 
av leverantörens yrkeskunnande. Dessa är exempelvis brukarundersökningar, kvali
tetsregister och – i de fall anbudsgivaren tidigare varit verksam i den upphandlande 
kommunen – kommunens egen uppföljning. Erfarenheten av att använda den här ty
pen av mer objektiva och brukarnära informationskällor i upphandling av särskilda 
boenden är begränsad. Möjligheten att använda denna typ av informationskällor bör 
därför prövas systematiskt.

Fördelar med att använda denna typ av källor är bl.a.:

• De kan tillhandahålla tydlig och jämförbar information om egna och andras erfa
renheter av anbudsgivaren. Detta gäller särskilt vid användning av nationella bru
karundersökningar. 

• Att upphandlande kommuner i högre utsträckning ställer krav på tidigare levererad 
kvalitet skapar incitament för utförare att leverera hög kvalitet i samtliga uppdrag. I 
nuläget finns mycket få exempel på upphandlingar där krav ställs på tidigare upp
mätta resultat.

Några fallgropar att vara medveten om:

• När kvalitetsmätningar används som bedömningsunderlag finns viss risk för att 

 Användning av resultatkrav från kommunens egen uppföljning

 I Västerås stad ställer kommunen krav på ett visst resultat i kommunens egna brukar-
undersökningar eller uppföljningar för leverantörer som tidigare varit verksamma i 
kommunen:

 ”Beställaren gör en bedömning av anbudsgivarens lämplighet, vilken utgår från dennes 
förmåga att utföra uppdrag inom beställarens ansvarsområde i staden de senaste två 
åren. Två kriterier utgör grund för bedömningen: resultat av brukarenkäter och resultat 
av uppföljningar. Om anbudsgivaren under de senaste två åren inte har uppnått bestäl-
larens effektmål och haft fler än tre områden att förbättra och inte visat förmåga att 
förbättra dessa, bedöms inte anbudsgivaren vara lämplig att fortsätta bedriva former 
av äldreomsorg i staden.”

 Undantag görs för leverantörer som tidigare inte varit verksamma i kommunen:

 ”För icke verksamma leverantörer inom beställarens ansvarsområde i Västerås stad, eller 
de som inte har varit det de senaste två åren, ska anbudsgivaren lämna tre referenser.”

           Exempel från genomförda upphandlingar
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utförare fokuserar på kvalitetsaspekter som är mätbara på bekostnad av den kvali
tet som är svårare att mäta. 

• När det gäller kvalitetsregister medför användningen av dessa som bedömnings
grund för tilldelningsbeslut en risk för att registren blir mindre tillförlitliga på sikt. 
Detta beror på att utförarna då har incitament att registrera allt för positiva resul
tat. Man bör därför vara försiktig med att använda resultat från kvalitetsregister i 
upphandlingssammanhang. Att enbart ställa krav på registrering i kvalitetsregister 
är däremot inte riskfyllt på samma sätt. 

• Vad gäller brukarundersökningar bör man också tänka på att kvaliteten i dessa kan 
variera med bl.a. svarsfrekvens och brukargrupp. Kommuner bör därför vara nog
granna med att undersökningarnas betydelse för kvalificering är rimlig. 

Vidare är det viktigt att göra det möjligt för nystartade företag att lägga anbud vid upp
handling, eftersom man ofta har en ambition om att främja nyföretagande och öka 
mångfalden av aktörer inom äldreomsorgen. Detta kan åstadkommas genom att ställa 
alternativa krav för denna typ av anbudsgivare, exempelvis genom att rikta kompe
tens och erfarenhetskrav till anbudsgivarens ledning.

Sammanfattande rekommendationer
 Be referenter att betygsätta anbudsgivare enligt tydliga kriterier för betygsnivåer 

samt en i förväg definierad miniminivå för kvalificering. 

 Överväg att begära att anbudsgivaren redogör för samtliga uppdrag som denne ge
nomfört samt förbehåll er rätten att själva välja vilka referenter som ska kontaktas. 
Här bör man välja mer än ett uppdrag och med fördel uppdrag som utförts i närtid.

 Överväg möjligheten att använda andra informationskällor än referenser för att 
bedöma leverantörens yrkeskunnande.

 Formulera alternativa krav för nystartade företag.

 Alternativ utformning av krav på anbudsgivarens yrkeskunnande för nystartade 
företag

 Linköpings kommun ställer i sitt förfrågningsunderlag krav på att anbudsgivaren ska 
lämna referenser, i första hand från offentlig sektor och den egna kommunen. Ett al-
ternativt krav för nya företag uttrycks:

 ”Nystartade företag eller företag under bildande ska lämna motsvarande referenser för 
företagets ledning”

           Exempel från genomförda upphandlingar
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2. Krav på tjänsten
I kraven på tjänsten definieras den äldreomsorg som ska bedrivas. Det är viktigt att krav-
specifikationen speglar kommunens ambition för kvaliteten i det särskilda boendet och 
att den styr mot kommunens övergripande vision för äldreomsorgen. I kapitlet beskrivs 
ett förslag på en struktur för kravspecifikationen för att öka tydligheten vid både anbuds-
givning och uppföljning.

Krav på tjänsten gäller den verksamhet som ska levereras, och är en möjlighet för 
kommunen att specificera vad tjänsten ska innehålla. Tillsammans ska kraven beskri
va den nivå på tjänsten som kommunen önskar. I dagsläget är kravspecifikationerna 
ofta komplicerade och svåra att överblicka. Vanligen ställs ett stort antal skallkrav, 
ofta 150250 krav. Kraven är av olika karaktär, t.ex. blandas övergripande visionära 
krav med mycket detaljerade och konkreta krav. Det är mycket vanligt att ett stort an
tal krav berör sådant som redan är reglerat i lag, och alltså skulle gälla oavsett om det 
specificeras som ett krav eller inte (Svenskt Näringsliv, 2013).

Det stora antalet krav, och blandningen av övergripande visionära krav och väldigt 
detaljerade krav, kan göra kravlistan svår och ogenomtränglig för den som ska lägga 
anbud. Komplexiteten gör det också svårare att följa upp kraven – det blir svårt för den 
som ska följa upp tjänsten att hålla reda på vad som ska följas upp och på vilket sätt. 

Det är utmanande att ställa bra krav vid upphandling av särskilt boende. Det rör sig 
om en mycket komplex tjänst, som inte till fullo kan beskrivas med hjälp av ett antal 
krav. Ett antal principer och rekommendationer kan dock underlätta. Detta kapitel 
berör principer för en bra kravställning och rekommendationer kring strukturering av 
kvalitetskraven. Därtill berör Del 1, avsnittet Krav på tjänsten, ytterligare rekommen
dationer kring utformning av krav per kvalitetsområde. 

”Alla vet vad  
kvalitet är, men 
det är svårt att 
fånga det i en 
kravlista” 

Projektets expertgrupp

Vissa krav på tjänsten definieras i tillståndet från Inspektionen för vård och omsorg 
för att driva särskilt boende, t.ex. gällande leverantörens ledningssystem för sys
tematiskt kvalitetsarbete, dokumentation av insatser samt arbetssätt för att säker
ställa den enskildes inflytande och integritet. Det är viktigt att kommunen ställer 
ytterligare krav för att sätta sin ambitionsnivå för tjänsten även vid upphandling 
enligt LOV. Det varierar i vilken grad kommunen utnyttjar möjligheten att ställa 
krav på tjänsten vid upphandling enligt LOV. Principiellt finns ingen anledning att 
välja en annan nivå på kraven på tjänsten jämfört med vid upphandling enligt LOU. 
Även om brukaren har möjlighet att välja leverantör ska kommunen säkerställa en 
godtagbar miniminivå.

  Jämförelse mellan LOU och LOV
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Principer för en bra kravställning
Vid arbetet med guidens framtagande har projektets expertgrupp diskuterat vad som 
gör vissa kravspecifikationer bättre än andra. Arbetet har resulterat i fyra övergripan
de principer som utmärker bra skallkrav och bra kravspecifikationer. Dessa kan ge 
vägledning vid utformningen av kravspecifikationen för ett specifikt särskilt boende, 
och är tillämpbara vid upphandling enligt både LOU och LOV (Figur 4). 

Figur 4: Principer för skall-krav

Princip A. ”Enkelhet”
Enskilda skallkrav bör vara tydliga och enkla att förstå. Om hänvisningar behöver 
göras till andra dokument (t.ex. kommunens andra policy eller visionsdokument) ska 
det tydligt framgå vilka dokument som avses och var dessa finns tillgängliga. Hänvis
ning till ”kommunens samtliga styrdokument” eller liknande formuleringar bör und
vikas. Kraven bör inte heller vara överlappande eller alltför många, allt för att göra 
kravspecifikationen så tydlig som möjligt. 

A

B

C

D

Enskilda krav bör vara...

Tydliga

Självständiga ”Enkelhet”

”Förpliktelse”

”Stimulans”

”Ändamåls-
enlighet”

Hela kravspecifikationen bör vara…

Ej överlappande

Ej onödigt omfattande

Relevanta; kraven ska avse
aspekter som påverkar 
kvaliteten för boende

Heltäckande

Uppföljningsbara för att 
möjliggöra utvärdering av
verksamheten

Realistiska och ej ha karaktären
av visioner som ej kan uppfyllas

Tillräckligt ambitiösa; kraven ska
garantera de boende god kvalitet

Uppföljningsbar i tillräcklig
utsträckning

Inriktade på resultat i så stor 
utsträckning som möjligt, inte
bara på struktur och process

Ej detaljstyrande – viktigt att
avgöra när nödvändigt att 
detaljstyra och när större frihet
att lösa uppgiften är möjligt
– ger utrymme för innovation
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Princip B. ”Ändamålsenlighet”
För att styra mot kvalitet bör kravspecifikationen vara heltäckande, och de enskilda 
kraven vara relevanta samt hålla tillräckligt hög ambitionsnivå. 

För att ett krav ska vara relevant bör det vara baserat på ett rimligt antagande om att 
uppfyllelse av kravet bidrar till en god kvalitet för den äldre. Vad som utgör en tillräck
lig ambitionsnivå behöver varje kommun avgöra på egen hand, men ambitionsnivån 
ska vara tillräckligt hög för att garantera de boende en äldreomsorg av god kvalitet. För 
att kravspecifikationen ska vara heltäckande är det viktigt att täcka in samtliga kvali
tetsområden. En hjälp kan vara att utgå från en lista över kvalitetsområden, och lista 
krav under vart och ett av dessa områden. Kvalitetsområden vid upphandling av ett 
särskilt boende kan delas in i två typer, de som rör kvalitet direkt och de som påverkar 
förutsättningar för kvalitet. Nedan ges ett förslag på kvalitetsområden som är viktiga 
för kvaliteten i verksamheten:

Områden som direkt rör kvaliteten för brukaren

• Värdegrund, t.ex. bemötande, ändamålsenligt genomförande, hänsynstagande till 
önskemål och förväntningar och personlig integritet

• Den enskildes delaktighet, t.ex. information om verksamheten, kontaktperson, 
brukarråd (den enskildes delaktighet är relevant i många av de andra områdena – 
kontrollera att kraven inte upprepas)

• Vård och omsorg, inkl. dokumentation, t.ex. läkemedel, personlig omsorg, genom
förandeplaner, stöd i särskilda situationer, ledsagning

• Boendemiljö, inkl. aktiviteter och mat, t.ex. fysisk miljö, utevistelser, socialt inne
håll, mat och måltidsmiljö, trygghet och säkerhet, trygghetslarm, husdjur

Områden som påverkar förutsättningar för kvalitet

• Kompetens och bemanning, t.ex. personalens utbildning och erfarenhet, kompe
tensutveckling, bemanning, kontinuitet, sekretess och tystnadsplikt 

• Kvalitetsarbete t.ex. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, vilket inklu
derar arbete med att utveckla kvaliteten i verksamheten, ansvar för rutiner, hante
ring av klagomål och synpunkter, rapportering av vårdskador och missförhållanden, 
förebyggande åtgärder och riskbedömning

• Samordning och samverkan, t.ex. ansvarsfördelning mellan aktörer/verksamheter

• Beställarens uppföljning, t.ex. avtalsuppföljning, egenrapportering, kvalitetsdialog

I tillägg till utvalda kvalitetsområden behöver sannolikt krav av mer teknisk eller 
praktisk natur ställas, t.ex. hur övertagande av boendet ska gå till i praktiken. Denna 
typ av krav kan med fördel skiljas ut till en separat del av förfrågningsunderlaget.6

6) För vägledning kring verksamhetsövergången rekommenderas skriften Verksamhetsövergång – En praktisk vägled-
ning från offentlig verksamhet till annan utförare, Almega och Karlstads kommun (2008)
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Princip C. ”Förpliktelse”
För att kraven ska förpliktiga, och inte enbart vara tomma löften, bör kraven vara både 
tänkta och möjliga att uppfylla, något som inte alltid är fallet. Många skallkrav som 
används vid upphandling av särskilda boenden har karaktären av visioner som är 
omöjliga för utföraren att uppfylla fullt ut, som t.ex. följande krav:

– ”De boende skall kunna delta i alla beslut som rör dem.”

– ”Personalbemanningen skall kunna vara flexibel utifrån den enskildes önskemål”

Tjänstens komplexa karaktär gör det samtidigt svårt att hålla sig enbart till krav som 
är realistiska att uppfylla. Det är förståeligt att kommunen vill beskriva sin vision för 
den goda äldreomsorgen, och vill att utföraren ska acceptera och sträva mot denna 
även om man är medveten om att visionen är svår att uppfylla fullt ut. I avsnittet 
Strukturering av kvalitetskrav beskrivs ett sätt att förtydliga skillnaden mellan olika 
typer av krav – visioner och konkreta krav – för att underlätta både för anbudsgivaren 
och för den som ska följa upp tjänsten. 

För att förpliktiga bör kraven också vara möjliga att följa upp. Idag används många 
krav som inte är möjliga att följa upp, av typen ”Vård och omsorg skall präglas av ett 
helhetsperspektiv kring den boende”. Det är inte möjligt att endast ställa krav som går 
att följa upp men det är önskvärt att sträva efter att så många krav som möjligt ska gå 
att följa upp. Ett sätt att öka uppföljningsbarheten är att be anbudsgivare att själva 
komma med förslag på hur olika utfästelser kring kvalitet bör följas upp. 

Princip D. ”Stimulans” 
För att sporra till utveckling är det bra att så långt det går ställa krav på vad som ska 
uppnås (resultatkrav), snarare än detaljreglera hur målen ska nås (krav gällande struk
turer och processer). I dag används framför allt struktur och processkrav (Svenskt 
Näringsliv, 2013). Generellt lämnar dock resultatkrav större utrymme åt innovation 
och utveckling och kommunen bör därför sträva efter att använda resultatkrav där det 
är möjligt. På så sätt ges utföraren frihet att utforska nya sätt att uppnå de uppsatta 
målen. 

Exempel på struktur, process respektive resultatkrav:

• Stukturkrav; ”Vid det särskilda boendet skall det finnas arbetsterapeut och sjuk
gymnast som ansvarar för rehabiliteringsinsatser”

• Processkrav; ”Inslaget av rehabiliterande insatser i verksamheten skall vara stort.”

• Resultatkrav: ”Genom rehabiliteringsinsatserna skall den enskilde upprätthålla 
eller förbättra nuvarande funktionsnivå.”

Det är också viktigt att hitta rätt avvägning mellan övergripande och detaljerade krav. 
Detaljreglering kan hämma kvalitetsutveckling och bör därför användas med efter
tanke.

Utveckling och innovation kan även stimuleras på andra sätt än i kraven på tjänsten 
(se kapitlet Incitament för hög kvalitet)

”Ibland kan  
detaljerade krav 
låsa fast utföraren i 
sätt att arbeta som 
inte längre är op-
timala, och hindra 
testandet av nya 
idéer” 

Projektets expertgrupp

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten

D
el 2: Förd

jup
ning



52 Upphandla bättre – Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen 

Strukturering av kvalitetskrav
I Del 1 presenteras ett förslag till strukturering av kvalitetskraven i olika kravgrupper. 
I detta avsnitt ges en fördjupad beskrivning av denna struktur genom förklarande bil
der och exempel.

Kravspecifikationen kan byggas upp utifrån olika kravgrupper. En del är övergri
pande och medan andra är specifika för respektive kvalitetsområde. Syftet med att 
dela upp kravspecifikationen i kvalitetsområden och kravgrupper av olika karaktär är 
att underlätta för anbudsgivaren att få en överblick. Strukturen kan också skapa större 
möjligheter att – om så önskas – standardisera vissa delar mellan olika kommuner 
eller olika boenden. Vidare kan strukturen också underlätta uppföljning genom att 
tydliggöra hur olika typer av uppföljning passar för olika kravgrupper. Strukturen kan 
användas vid upphandling enligt både LOU och LOV.

Bilden nedan illustrerar det förslag till struktur av kraven på tjänsten som presente
rats i del 1 (Figur 5).

Figur 5: Möjlig struktur för krav på tjänsten

6. 
Legala krav 

och allmänna råd

2. Övergripande Vision

Kvalitets-
område A

Kvalitets-
område C

Kvalitetsområde B

3.
 Å

ta
ga

nd
en

4.
 M

ät
et

al
 p

å 
gr

up
pn

iv
å

7. 
Specifika krav

1.
 L

eg
al

a 
kr

av
 o

ch
 a

llm
än

na
 rå

d

5. Mål för 
kvalitetsområde

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten



Upphandla bättre – Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen 53

Övergripande kravgrupper:
1. Legala krav och allmänna råd
En stor del av verksamheten i särskilt boende regleras av ett antal krav som ställs i 
lagar, förordningar och föreskrifter, t.ex. socialtjänstlagen (2001:453), hälso och sjuk
vårdslagen (1982:763), patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter. 
Dessa krav gäller oavsett om de skrivs ut i kravspecifikationen eller inte. Därtill finns 
allmänna råd som utfärdats av olika myndigheter och som innehåller rekommendatio
ner kring användandet av övriga bestämmelser. För att förenkla kravspecifikationen 
finns det en poäng med att lyfta ut samtliga krav som regleras i legala krav och allmän
na råd och beskriva dessa i en separat sektion i början av specifikationen. Vill man att 
utföraren ska vara bunden av allmänna råd behöver dessa skrivas ut men i övrigt är 
detta avsnitt egentligen överflödigt, eftersom legala krav ej behöver skrivas ut för att 
gälla. Kommunen kan därför välja att göra denna sektion så kort eller utförlig som 
man vill. Exempelvis kan en hänvisning till lagstiftning formuleras enligt följande:

–  ”Verksamheten ska bedrivas enligt bestämmelser som följer av socialtjänstlagen, hälso- 
och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, sekretesslagen, arbets-
miljölagen, personuppgiftslagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar 
och förordningar.” 

I september 2013 presenterades Överenskommelse om en Etisk plattform för öppenhet 
om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare inom vård och omsorg med 
offentlig finansiering – en överenskommelse mellan SKL, arbetsgivarorganisationer och 
fackförbund i syfte att öka öppenheten och insynen kring kvalitet, ekonomi och anställ-
ningsvillkor hos utförare av vård och omsorg med offentlig finansiering. Överenskommel-
sen skall under 2014 konkretiseras och de närmare villkoren för utförarnas anslutning till 
plattformen är inte fastställda. 

Plattformen ska innehålla krav på hur anslutna utförare ska redovisa kvalitet, ekonomi 
och avtalsvillkor. Plattformen reglerar inte vilken kvalitet som ska levereras, d.v.s. olika 
kvalitetskrav för t.ex. särskilt boende.

Plattformen ska vara en frivillig överenskommelse, och anslutning ska inte vara ett krav 
vid till exempel upphandlingar; däremot kan plattformen fungera som inspiration och 
vägledning kring vilka krav som är rimliga att ställa på anbudsgivaren. Plattformen kan 
underlätta bedömning av en utförares uppnådda kvalitet och ekonomiska långsiktighet. 
Plattformen kommer att innehålla krav på att anslutna kommuner är transparenta med 
kvalitetsambitioner och ersättningsnivåer. Därmed blir det lättare för en anbudsgivare att 
inför en upphandling bedöma vilka förutsättningar kommunen erbjuder.

Källa: SKL

           Fördjupning
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2. Övergripande vision
Varje kommun bör ha en vision för kvaliteten i sina särskilda boenden, som bör formu
leras av ansvariga förtroendevalda. Ibland kommer visionen att se olika ut för olika 
boenden i samma kommun. Visionen är en målsättning för boendet, och inkluderas i 
förfrågningsunderlaget för att säkerställa att utföraren förstår vad kommunen vill 
med boendet och att de strävar åt detta håll. Kommunen bör vara medveten om att 
visionen inte alltid fullt ut kommer att uppnås. En övergripande vision för verksamhe
ten vid det särskilda boendet skulle exempelvis kunna formuleras så här:

– ”Insatserna ska utföras så att de boende får leva ett värdigt liv och känner välbefin-
nande. De ska ha trygga förhållanden och en aktiv och meningsfull tillvaro i gemen-
skap med andra. Vidare ska de, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd 
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.” 

Kommunen kan kräva att anbudsgivaren accepterar och strävar efter att uppnå visio
nen för boendet (kraven formuleras enligt detta). Kommunen kan även be anbudsgiva
ren beskriva hur man ska arbeta mot att uppfylla visionen. Detta kan sedan utgöra 
grunden för uppföljningen av den övergripande visionen. Uppföljningen består dels av 
att följa upp vad utföraren faktiskt gör för att nå visionen, dels av att göra en övergri
pande bedömning av huruvida man befinner sig tillräckligt nära visionen för att det 
ska vara acceptabelt. 

3. Åtaganden
För att främja kontinuerlig förbättring av verksamheten kan man under denna rubrik 
ställa krav på att utföraren bedriver utvecklingsarbete, gärna i samverkan med kom
munen. Detta kan antingen beskrivas i form av direkta krav på specifika typer av akti
viteter/projekt, eller som krav på att utföraren själv ska beskriva vilket utvecklingsar
bete man kommer att bedriva, exempelvis enligt följande:

- ”Utföraren skall delta i kvalitetsdialog och -seminarier som ordnas av kommunen för 
att utveckla kvaliteten i vård och omsorg”

- ”Leverantören åtar sig att delta i samverkansforum kring innovation kring måltiden”  

4. Mätetal på gruppnivå
Kommunen kan också ställa krav på att det särskilda boendet ska uppnå vissa nivåer för 
mätbara utfall – genomsnittsresultat för gruppen av brukare, för att i ökad omfattning 
ställa krav på resultat. T.ex. kan man ställa krav på att brukarundersökningar ska visa att 
minst en viss andel är nöjda med boendet, eller att andelen brukare som har någon typ 
av vårdskada inte ska överstiga en viss nivå (alternativt att värdena inte ska försämras 
över tid oavsett utgångsnivå). Den här typen av krav används väldigt sällan idag, men kan 
fungera som tydliga signaler om vilka utfall man fokuserar på, och som en alarmfunktion 
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för kvalitetsförsämringar. Dessa krav bör ha en vägledande natur. Ett misslyckande med 
att nå vissa utfall kan ha många olika förklaringar, och bör ofta i första hand leda till dia
log och förbättringsarbete snarare än sanktioner eller avbrutet kontrakt. 

Kravgrupper per kvalitetsområde
De legala kraven och den övergripande visionen gäller för hela det särskilda boendet. 
Även åtaganden och mätetal på gruppnivå kan formuleras på övergripande nivå då de 
ofta endast är önskvärda för något eller några kvalitetsområden. 

Det är också nödvändigt att formulera vissa krav på en mer detaljerad nivå. Här kan 
man utgå ifrån de kvalitetsområden som tidigare beskrivits (se avsnittet Principer för 
en bra kravställning).  Kvalitetsområdena bör beskrivas ett efter ett i förfrågningsun
derlaget, med tydlig uppdelning. För respektive kvalitetsområde kan tre olika krav
grupper beskrivas:

5. Målsättning för kvalitetsområdet
En övergripande målsättning bör slås fast för varje område. Denna beskriver vad kom
munen vill uppnå inom detta område, och tillsammans ska målsättningarna för de 
olika områdena underbygga och leda till att den övergripande visionen för det särskil
da boendet kan nås. Målsättningen för ett kvalitetsområde kan bestå av flera delar och 
meningar, men bör fokusera på vad som ska uppnås och inte i detalj beskriva hur. Mål
sättningen kan delvis vara visionär, och ha karaktären av mål, men bör ha en större 
verklighetsförankring och något större inslag av faktiska, uppföljningsbara krav än 
den övergripande visionen för boendet. 

Målsättningen för kvalitetsområdet beskrivs först bland de områdesspecifika kra
ven. Liksom för den övergripande visionen bör kommunen kräva att utföraren accep-
terar och strävar efter att uppnå målsättningen för kvalitetsområdet. Man bör också 
kräva att det faktiska utfallet är tillräckligt nära målsättningen. Kravet/kraven bör 
därför formuleras både enligt ”skall sträva efter…” och ”skall uppnå godtagbar nivå vad 
gäller…”, exempelvis enligt nedan:

– ”Leverantören skall sträva efter att den boende erbjuds en meningsfull vardag som 
omfattar vardagsnära aktiviteter och stimulans, både inom och utom boendet, utifrån 
vars och ens individuella behov och önskemål.”

Kommunen kan med fördel be anbudsgivaren att beskriva hur man planerar att arbeta 
för att målsättningen för kvalitetsområdet ska uppnås, och använda denna beskrivning 
som grund för uppföljning. 

Målsättningen för kvalitetsområdet kan i sin tur underbyggas av två olika kravgrup
per, där mer detaljerade krav kring kvalitetsområdet beskrivs: 
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6. Legala krav och allmänna råd
Här kan legala krav och allmänna råd som kommunen ser som särskilt viktiga för kva
litetsområdet i fråga lyftas fram av pedagogiska skäl. Det är viktigt att betona att det 
inte är nödvändigt att skriva ut de legala kraven; de gäller ändå.

7. Specifika delkrav
Här kan kommunen ställa mer konkreta och detaljerade krav på de utvalda aspekter av 
kvalitetsområdet som man tycker är särskilt viktiga att reglera. Dessa krav kan i större 
utsträckning gälla strukturer och processer och vara detaljerade. De kan också gälla 
resultat, och fokuserar i så fall ofta på individen och inte gruppen. För att undvika 
överdriven detaljreglering är det viktigt att begränsa kraven i denna grupp till de as
pekter som kommunen verkligen ser som kritiska. 

För dessa krav bör kommunen kräva att kraven till fullo är uppfyllda, och formule
ringar som ”ska sträva efter” bör undvikas. Specifika delkrav kan exempelvis formule
ras enligt följande:

– ”Brukarna skall kunna få hjälp med att göra småärenden, mindre inköp och liknande.”

De specifika delkraven ska vara möjliga att följa upp, och brister bör leda till åtgärder 
(mer om uppföljning och åtgärder vid brister i kapitlet Krav gällande uppföljning). Här 
kan kommunen betona vissa krav som kommer att följas upp särskilt noga och ange 
hur detta ska ske, alternativt uppmana anbudsgivaren att föreslå hur uppföljning av 
kraven i fråga kan ske.

Att uppfylla kraven i de två sistnämnda grupperna (legala krav och delkrav) är nöd-
vändigt men inte tillräckligt för att säga att målsättningen för kvalitetsområdet är upp
fylld; den övergripande målsättningen för kvalitetsområdet är något större och bredare.   
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Svarsalternativ
Det är viktigt att tydligt markera vilka krav som ska vara uppfyllda redan vid tiden för 
anbudsgivandet och vilka krav som ska uppfyllas först under avtalsperioden. För de 
krav som ska vara uppfyllda vid anbudstillfället bör anbudsgivaren visa hur de är upp
fyllda, antingen genom styrkande dokument så som utbildningsintyg eller genom be
skrivningar av rutiner och arbetssätt. När det gäller de krav som ska uppfyllas under 
avtalstiden kan anbudsgivaren ombes bekräfta att kraven accepteras och kommer att 
uppfyllas under avtalsperioden, alternativt beskriva hur kravet kommer att uppfyllas 
under avtalstiden. Man kan tänka sig att anbudsgivaren uppmanas besvara varje krav 
på ett av följande tre sätt:

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten

1) ”Bekräfta att kravet 
accepteras och kom
mer att uppfyllas under 
avtalsperioden.”  
 

Här kan kommunen antingen markera varje krav som ska 
accepteras av anbudsgivaren med en svarsruta att kryssa i, 
eller i slutet av kravspecfikationen lägga in en svarsruta 
som anbudsgivaren ska kryssa i för att bekräfta att samt
liga krav, där inget annat uppges, accepteras och kommer 
att uppfyllas under avtalsperioden.  

Förslagsvis kan kommunen markera krav där man vill se 
anbudsgivarens beskrivning av hur kravet kommer att 
uppfyllas framöver genom en symbol eller en fritextruta. 
Beskrivningen som anbudsgivaren lämnar här ska inte an
vändas som grund för utvärderingen, utan kommunen ska 
använda den för att göra en bedömning av huruvida det är 
sannolikt att anbudsgivaren kommer att klara att uppfylla 
kravet i fråga. Beskrivningen ska alltså endast godkännas 
eller inte godkännas (beskrivningar som ska ligga till grund 
för utvärderingen bör behandlas i ett separat avsnitt).  

Vissa krav kring t.ex. skriftliga rutinbeskrivningar ska vara 
uppfyllda redan när anbudet lämnas in, vilket bör verifie
ras med hjälp av anbudsgivarens beskrivningar eller andra 
styrkande dokument som exempelvis utbildningsintyg 
och dokumentation över ledningssystemet för systema
tiskt kvalitetsarbete. Beskrivningen som anbudsgivaren 
lämnar här ska inte användas som grund för utvärdering
en utan som grund för bedömning av huruvida anbudsgi
varen uppfyller kravet i fråga.  

I slutet av mallen finns 
symbolen som ett 
exempel på hur detta 
kan markeras i kravspe-
cifikationen.

Som exempel används i 
mallen symbolen  för 
att markera de krav där 
anbudsgivaren bör läm-
na en beskrivning av 
hur kravet kommer att 
uppfyllas under avtals-
perioden.

Som exempel används i 
mallen symbolen  för 
att markera de krav för 
vilka anbudsgivaren bör 
lämna en beskrivning 
av hur de är uppfyllda.

2) ”Beskriv hur kravet 
kommer att uppfyllas 
under avtalsperioden”

3) ”Beskriv hur kravet  
är uppfyllt”

D
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Sammanfattande rekommendationer
 Sträva efter att använda skallkrav som är tydliga, realistiska och uppföljningsbara 

och som ni vet kommer att leda till kvalitet för den enskilde. Ställ endast detaljkrav 
på de aspekter där ni ser det som nödvändigt att detaljreglera, och fundera kritiskt 
över vilka antaganden om den enskildes behov och önskemål som ligger bakom de 
detaljerade kraven.

 Ställ skallkrav som är inriktade på resultat i så stor utsträckning som möjligt så att 
det finns utrymme för utföraren att komma med nya idéer över tid.

 Sträva efter att göra kravspecifikationen så tydlig som möjligt, förslagsvis med hjälp 
av mallen som presenteras i Del 1 i denna guide, och så kortfattad som möjligt. Und
vik upprepningar och se samtidigt till att alla viktiga kvalitetsområden täcks in, för
slagsvis med hjälp av den lista över kvalitetsområden som presenteras i denna gui
de. 

 Fundera redan vid kravformuleringen kring hur respektive krav ska följas upp. Ett 
sätt att öka uppföljningsbarheten är att be anbudsgivare att själva komma med för
slag på hur olika utfästelser kring kvalitet bör följas upp. 

Vid sammanställning av krav på tjänsten kan exempel på hur andra har gjort vara 
värdefulla. Två förfrågningsunderlag som kan fungera som en källa till inspiration är:

• Solna stad, upphandling av ”Verksamhetsdrift av Oskarsro vård- och omsorgsboende”, 
förfrågningsunderlag daterat 2012-10-18

• Stockholms stad, Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2013, förfråg-
ningsunderlag daterat 2013-05-24 

Dessa underlag är offentliga handlingar och det går bra att kontakta kommunerna i fråga 
med en förfrågan om att få ta del av dem.

           Fördjupning

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Krav på tjänsten
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Krav på
leverantören

Krav på
tjänsten

Utvärdering
av anbud

Incitament för
hög kvalitet

Krav gällande
uppföljning av
verksamheten

3. Utvärdering av anbud 
I utvärderingen utvärderas anbudens pris och/eller kvalitet, och beroende på vilken upp-
handlingsmodell som tillämpas så väljer upphandlaren antingen det anbud som har 
lägst pris eller det som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. Upphandlingar 
kan vara utformade som pris-, kvalitets- eller pris-/kvalitetsupphandlingar, och för varje 
utvärderingsform finns några viktiga överväganden för att styra mot kvalitet. 

Hur anbudsutvärderingen går till beror på vilken upphandlingsmodell kommunen 
 väljer att använda. Tre olika modeller används för upphandling av särskilt boende 
 enligt LOU:

• I en kvalitetsupphandling är prisnivån fast; det anbud som erbjuder högst kvalitet 
till detta pris bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och vinner 
upphandlingen.  

• I en prisupphandling har den upphandlande kommunen slagit fast vilka kvalitets
krav som ska gälla för tjänsten; det anbud som erbjuder lägst pris för denna kvalitet 
vinner.

• En pris-/kvalitetsupphandling låter anbudsgivarna tävla med såväl pris som kvali
tet; dessa viktas enligt en på förhand definierad modell och det anbud som bedöms 
vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vinner upphandlingen. 7

Pris, kvalitets och pris/kvalitetsupphandlingar är alla vanligt förekommande upp
handlingsmodeller och ingen tydlig koppling ses mellan upphandlingsmodell och vare 
sig vilket pris eller kvalitet som upphandlingen resulterar i (Svenskt Näringsliv, 2013). 
Olika modeller kan vara ändamålsenliga vid olika omständigheter. Denna guide tar 
inte ställning till vilken modell som är mest lämplig, men bidrar med några tips och 
aspekter som är bra att tänka på för de olika modellerna.

7) I denna guide används begreppen kvalitetsupphandling, prisupphandling och pris-/kvalitetsupphandling genomgående.

Vid upphandling enligt LOV sätter kommunen ett fast pris. Samtliga anbud som 
uppfyller kraven på leverantören och kraven på tjänsten antas, och brukaren väljer 
sedan boende. Det görs alltså en prövning av att anbuden uppfyller skallkraven 
men ingen utvärdering av anbuden i förhållande till varandra.

  Jämförelse mellan LOU och LOV

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Utvärdering av anbud
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Generella rekommendationer beroende på upphandlingsmodell

Kvalitetsupphandling
Kvalitetsupphandling har fördelen att den kan sporra till utveckling. Den passar fram
för allt när kommunen känner till konkurrenssituationen och kostnadsläget eftersom 
den medför höga krav på att kommunen lyckas sätta rätt prisnivå för att spegla sin ambi
tionsnivå. Den valda prisnivån påverkar vilken kvalitet som kommer att vara möjlig att 
erhålla. Vidare är det viktigt att utvärderingen av anbudens kvalitet utformas på ett sätt 
som styr mot verklig kvalitet och som skapar möjlighet att kunna skilja anbud åt. 

Prisupphandling
Prisupphandling kan tjäna till att sänka kommunens kostnader, men ställer höga krav 
på att kommunen tar fram väldefinierade kvalitetskrav som säkerställer en god bas
nivå för kvalitet. En viktig nackdel med modellen är att den inte premierar nya idéer 
från utförare. Eftersom den fokuserar på lägsta pris uppmuntrar den utförare att skala 
bort kostnader för det som inte explicit efterfrågas. Det är viktigt att kommunen sätter 
”rätt” nivå på skallkraven; dessa kommer att avgöra såväl kvalitetsnivå som prisnivå.

Pris-/kvalitetsupphandling
Pris/kvalitetsupphandling kan rätt utformad kombinera pris respektive kvalitets
upphandlingens fördelar, men riskerar att ge pris större vikt än upphandlaren tänkt 
sig om inte utvärderingen utförs på ett sätt som möjliggör att hög kvalitet premieras. 
Det är därför viktigt att utvärderingen gör det möjligt att skilja anbud åt samt att kvali
tetsaspekterna ges tillräckligt stor vikt i utvärderingsmodellen. Därtill bör man und
vika att använda relativ bedömning av anbudens prisnivåer, d.v.s. en bedömning där ett 
anbuds pris poängsätts utifrån dess förhållande till det lägsta inkomna anbudet, efter
som bedömningen av ett anbud inte ska vara beroende av ett annat anbud av transpa
rensskäl.8 Generellt rekommenderas att bedöma kvalitetsaspekterna i kronor och där
igenom få en gemensam enhet för pris och kvalitet (Bergman, 2013).  

8) För närmare resonemang kring rekommendationen om att inte tillämpa relativ bedömning av anbud hänvisas till 
Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund, Mats Bergman (2013)

Eftersom det inte sker någon utvärdering av kvalitet vid upphandling enligt LOV 
är det viktigt att kommunen sätter ”rätt” nivå på skallkraven för att säkerställa en 
god miniminivå, vilket påminner om de överväganden som gäller vid prisupp
handling. Däremot är priset fastställt i förväg, vilket gör att förfarandet även kan 
sägas ha vissa likheter med kvalitetsupphandling. Det är viktigt att sätta en pris
nivå som speglar kommunen ambitionsnivå och att anpassa kraven på tjänsten 
efter prisnivån. 

  Jämförelse mellan LOU och LOV

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Utvärdering av anbud
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24

22

11

Andel vunna upphandlingar efter utfall på pris och kvalitet, procent

Bästa kvalitet
och pris

Bästa kvalitet,
ej lägsta pris

Lägsta pris, ej
bästa kvalitet

Varken bästa 
kvalitet eller pris

Totalt

43

100

Viktning av kvalitet och pris 
Vid pris/kvalitetsupphandlingar enligt LOU är det i dagsläget vanligt att pris väger 
betydligt tyngre i utvärderingen än kvalitet. I endast en fjärdedel av de upphandlingar 
som genomfördes 2010 och 2011 vann ett anbud som hade bästa kvalitet som inte ock
så hade lägsta pris. I över 40 procent av fallen vann ett anbud som hade lägst pris men 
inte bästa kvalitet (Figur 6) (Svenskt Näringsliv, 2013). 

Figur 6: Pris slår oftare kvalitet än tvärtom

Att pris vinner över kvalitet behöver inte vara oavsiktligt, men det är bra att tänka på 
att erbjuden kvalitet bör spela in i utvärderingen för att pris/kvalitetsupphandlingens 
fördelar ska kunna tas tillvara. Om kvalitet ges så låg vikt att endast pris spelar roll har 
man i praktiken genomfört en prisupphandling.

Kvalitetsaspekternas genomslag vid utvärderingen av anbud avgörs både av vilken 
vikt de tilldelats i utvärderingsmodellen och av vilken faktisk spridning i resultat som 
uppnås vid utvärderingen av anbuden. Det händer att utvärderingen resulterar i att 
kvaliteten i olika anbud bedöms vara relativt likvärdig, vilket i praktiken innebär att 
priset blir avgörande, oavsett hur stor vikt kommunen tilldelat kvalitet i utvärderings
modellen (Svenskt Näringsliv, 2013). Resultatet av utvärderingen av anbudens kvali
tetsaspekter beror i sin tur både på vilken kvalitet anbuden erbjuder, hur mervärdes
kraven är formulerade, och hur bedömningen görs (se Figur 7).
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Figur 7: Kvalitetens genomslag i anbudsutvärderingen9

9) Bilden ovan är något förenklad. I verkligheten påverkar också spridningen mellan anbudens pris den slutliga vikten 
för kvalitet vs pris. För fördjupade resonemang se Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund, 
Mats Bergman (2013).

Av ovan nämnda beståndsdelar är det två som framför allt avgörs av förfrågnings
underlaget: 

• Vikten som tilldelas kvalitetsaspekterna i utvärderingsmodellen, t.ex. att kvalitets
bedömningen kommer att utgöra 40 procent av den totala bedömningen av respek
tive anbud. Det är viktigt att kommunen ser till att denna vikt är tillräckligt hög för 
att kvalitetsaspekterna ska spela in i utvärderingen.

• Formuleringen av mervärdeskraven, eftersom denna påverkar vilken spridning 
mellan anbuden som kan nås. Det är viktigt att skapa en utvärderingsmodell som 
ger utrymme för att anbud ska kunna bedömas ha olika mervärde. Detta gäller även 
vid kvalitetsupphandling, och behandlas vidare i avsnittet nedan.  

Utformning av mervärdeskrav och utvärdering av  
kvalitetsaspekter 
Utvärdering av mervärdeskrav och kvalitetsaspekter i anbud görs endast vid upphand
ling enligt LOU. Vid LOV antas alla anbud som uppfyller skallkraven, och brukaren 
gör istället en egen ”utvärdering” av kvalitet i valet av boende. 

För mer djupgående rekommendationer kring viktning mellan pris och kvalitet rekom-
menderas skriften ”Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund” av 
Mats Bergman (2013)

           Fördjupning

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Utvärdering av anbud
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10) Det är inte självklart att utvärderingsmodellerna leder till det resultat som beskrivs i exemplet utan utfallet påverkas 
även av hur högt ställda kraven är och hur strikt bedömningen av anbudens beskrivningar är. Exemplet illustrerar hur 
olika utvärderingsmodeller kan ge vitt skilda resultat.

Olika utvärderingsmodeller och olika spridning i kvalitetspoäng10

           Exempel från genomförda upphandlingar

Kommun A listar en rad specifika mervärdeskrav 
och anbudsgivaren ombes markera vilka krav 
denne ”lovar att uppfylla”. För varje krav anges 
antal kr/vårddygn som kommer att avräknas 
anbudspriset vid utvärderingen om det markeras. 
Exempelkrav:

•  ”Särskild tid finns avsatt för aktiviteter i perso-
nalens schema. Aktiviteter i grupp och enskilt 
anordnas minst 7,5 timmar/vecka per grupp 
om ca 10 boende i form av sång, musik, 
högläsning, gymnastik m.m.” (4 kr)

•  ”Utföraren lagar två mål utöver frukost i 
 boendegruppens gemensamma kök” (15 kr)

Resultat av utvärderingen:

–  9% spridning i resultat (högst: 95% av  
maximal kvalitet, lägst: 86 % av max  
kvalitet) 

Kommun B anger tre övergripande kvalitets-
kriterier:

•  Professionellt förhållningssätt och bemötande 
samt arbetsmetoder

•  Värdigt liv och välbefinnande

•  Bemanning av och komptetens hos personal

Anbudsgivaren ombes beskriva hur man arbetar 
för att uppnå ett antal delkriterium, t.ex.:

–  ”Hur utföraren säkerställer att vården och 
omsorgen ges med professionalism och 
respektfullt och vänligt bemötande”

–  ”Vilka arbetsmetoder som tillämpas och hur 
teamarbetet är organiserat i verksamheten”

En av kommunen utsedd utvärderingsgrupp 
poängsätter beskrivningarna med hänsyn till 
mervärde utöver ställda skall-krav. 

Resultat av utvärderingen:

–  97% spridning i resultat (högst: 100% av  
maximal kvalitet, lägst: 3% av maximal kvalitet)

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Utvärdering av anbud
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Vid användning av upphandlingsmodeller som involverar utvärdering av kvalitet 
(kvalitetsupphandling samt pris/kvalitetsupphandling) är det viktigt att säkerställa 
att skillnader i erbjuden kvalitet faktiskt resulterar i skillnader i kvalitetspoäng. En 
liten spridning i bedömd kvalitet mellan anbud kan ha flera olika orsaker, utöver en 
brist på faktiska kvalitetsskillnader:
• För lågt ställda mervärdeskrav; De krav som anbuden utvärderas på – i denna guide 

kallade mervärdeskrav – är för lågt ställda. Det är således enkelt för anbudsgivare 
att uppfylla dem och upphandlaren har ingen möjlighet att ge extra ”gott betyg” till 
anbud som erbjuder en högre kvalitetsnivå.

• För högt ställda mervärdeskrav; Kraven är högt ställda, och samtliga anbud får låga 
kvalitetsbedömningar. 

• För detaljerade mervärdeskrav; Alltför detaljerade mervärdeskrav riskerar att göra 
det enkelt för anbudsgivare att ange att kraven kommer att uppfyllas oavsett om 
verkliga förutsättningar för att uppfylla dem finns på plats eller inte. Det medför en 
risk att anbuden blir snarlika och att det blir svårt att skilja dem från varandra.
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Detaljerade mervärdeskrav riskerar också att låsa utföraren vid åtaganden som inte 
nödvändigtvis optimerar kvaliteten i längden. När mervärdena är fördefinierade är det 
inte fördelaktigt för utförare att komma med förslag på metoder och arbetssätt. Den 
upphandlande kommunen bör därför försöka skapa en utvärderingsmodell som gör 
det möjligt för anbudsgivaren att beskriva hur denne kommer att skapa kvalitet på ett 
antal definierade punkter, och vilket arbete som kommer att bedrivas för att löpande 
förbättra kvaliteten på samma punkter. 

Samtidigt som det är viktigt att lämna utrymme för anbudsgivaren att beskriva sin 
planerade verksamhet, bör man vara medveten om att en utvärderingsmodell som krä
ver omfattande beskrivningar ökar risken för misstolkningar och godtycke i utvärde
ringen. Omfattande beskrivningar tar också stora resurser i anspråk, både för leveran
tören som ska skriva anbudet och för kommunen som ska bedöma det. Kommunen bör 
därför välja ut ett fåtal områden för vilka anbudsgivaren ska lämna tydliga beskriv
ningar av hur kvalitet ska uppnås. För att säkerställa transparens och likabehandling 
behöver utvärderingskriterierna vara definierade på förhand. Det som behöver framgå 
är i) vilka parametrar som kommunen anser är viktiga i utvärderingen, t.ex. arbetsme
toder och ii) vilken bedömning som kommer att leda till ett visst poäng, t.ex. ”utmärkt 
mervärde ger 3 poäng, vilket ger ett prisavdrag på utvärderingspriset om X kronor”. 

I tillägg till att begära beskrivningar kan kommunen genomföra intervjuer för att 
verifiera de uppgifter som lämnats i anbuden – förslagsvis kan de tre bästa anbudsgi
varna kallas. I intervjuerna kan det vara bra att säkerställa att anbudsgivaren hanterar 
brister i enlighet med det som beskrivits i anbudet genom att konfrontera anbudsgiva
ren med eventuella brister som uppmärksammats genom referenstagningen. 

Ytterligare en möjlighet som upphandlaren kan överväga är att låta en (mer eller 
mindre fristående) expertpanel bedöma den kvalitet som utlovas i anbuden. Förutsatt 
att transparens och likabehandling säkerställs genom att kriterier definieras i förväg 
och att dokumentation sköts noggrant och systematiskt kan en sådan expertpanel låta 
sin bedömning utgå ifrån ett visst mått av skönsmässighet. Därigenom kan hänsyn tas 
till aspekter som är viktiga för kvaliteten men som är svåra att definiera i förväg. 

Referenser som utvärderingskriterium
Guiden har tidigare behandlat möjligheten att använda referenser för att verifiera 
ställda krav på leverantören och leverantörens yrkeskunnande. Det är även möjligt att 
använda referenser för att verifiera att tjänsten kommer att kunna utföras med det 
mervärde som anbudsgivaren anger i sitt anbud. Här kan man låta referenter göra en 
bedömning av anbudsgivarens tidigare prestationer utifrån de mervärdeskrav som 
man definierat för sin upphandling. Även om användningen av referenser vid upp
handling är en juridiskt komplex fråga finns rättsfall som uttryckligen klargör att det 
inte finns något generellt förbud mot att låta referenser utgöra ett utvärderingskrite
rium. Dessutom är det ur kvalitetssynpunkt eftersträvansvärt att, i så stor utsträck
ning som möjligt, ta hänsyn till anbudsgivarens tidigare prestationer och kommuner 

”Genom  
anbudsgivarens 
beskrivning av 
hur kvalitet ska 
uppnås tar vi 
upphandlare 
reda på om  
det rör sig  
om en kunnig 
och seriös  
leverantör”  
Projektets expertgrupp
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bör därför väga in referenters synpunkter och erfarenheter i upphandlingen. Huruvida 
det görs i kvalificeringen eller i utvärderingen kan kommunen själv välja och det kan 
vara en god idé att ta stöd av juridisk kompetens vid utformningen av referensanvänd
ningen. Några saker är bra att tänka på:

• Vad som kommer att bedömas med hjälp av referensutlåtandena ska tydligt framgå 
i förfrågningsunderlaget 

• Vid muntlig referenstagning ska både frågor och svar dokumenteras noggrant

• Det är viktigt att frågorna är utformade på ett sådant sätt att utvärderingen av mer
värdet inte avgörs av referenten utan så att kommunen poängsätter mervärdet uti
från referensens bedömning. 

I Stockholms stad används referenser i anbudsutvärderingen

 Stockholms stad anger i sitt förfrågningsunderlag att ”I förfrågningsunderlaget efter-
frågas referenter i kvalificering samt utvärdering. Referent som styrker kvalificerings-
krav kan även åberopas för styrkande av mervärde i utvärderingen.” 

 Vid anbudsutvärderingen bedöms anbudsgivarens egna beskrivningar av hur mervär-
deskraven uppfylls av en s.k. utvärderingsgrupp. Dessa bedömningar kompletteras 
med referenser enligt följande: 

 ”Referent ska anges som stöder att tjänsten kan utföras med i bedömningskri-
teriet aktuellt mervärde. Poäng erhålls utifrån de mervärden som görs troligt genom 
beskrivningar och åtaganden och som stöds genom referenser och den bemannings-
plan som ingivits.

• För erhållande av 100 poäng (utmärkt mervärde) för respektive bedömningsgrund 
krävs att anbudsgivarens beskrivning av mervärde bedöms uppgå till 100 poäng av 
utvärderingsgruppen och att minst en referent gör bedömningen att uppdraget 
kan utföras med mer än normal/god kvalitet.

• För erhållande av 50 poäng (visst mervärde) för respektive bedömningsgrund, krävs 
att anbudsgivarens beskrivning av mervärde bedöms uppgå till 50 poäng av utvärde-
ringsgruppen och att bedömningen stöds av minst en referent som bedömt att 
uppdraget kan utföras till minst normal/god kvalitet. Har uppdrag utförts åt sta-
den, så måste det vara minst en av stadens referenter som gör denna bedömning.

• Om någon referent gör bedömningen att uppdraget inte ens kan utföras ens med 
normal/god kvalitet tas poängen bort i sin helhet, under förutsättning att de om-
ständigheter som ligger till grund för denna bedömning inte är äldre än två år (räk-
nat från sista anbudsdag). Referent kommer att anmodas att i sin bedömning ta 
hänsyn till de rättelser som anbudsgivaren har vidtagit.”

 Upphandlarna vid Stockholm stad förbehåller sig även rätten att besöka det vård- och 
omsorgsboende som anges av anbudsgivaren som referens.  

           Exempel från genomförda upphandlingar
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Vikten av att såväl beställare som utförare har en rimlig bild av 
vad önskad kvalitet kostar
Som tidigare nämnts behöver den upphandlande kommunen ha god kännedom om 
gällande kostnadsläge i de fall prisnivån ska definieras på förhand. Prisnivån har ett 
direkt samband med den tjänst som anbudsgivare erbjuder så kommunen måste nog
grant överväga om fastlagd prisnivå möjliggör en kvalitetsnivå som överensstämmer 
med kommunens ambition och ställda skallkrav (se exempelruta), samt undvika att 
sätta en onödigt hög prisnivå.

Olika utformning av särskilt boende vid olika prisnivåer

Kvalitetsupphandlingar genomfördes under 2011 i en storstadskommun och en mellan-
stor kommun. Priset som erbjöds i den större kommunen var 33 % högre än det som 
erbjöds i den mellanstora. Vid en jämförelse av vinnande anbud (från samma leverantör) i 
de två olika upphandlingarna ses skillnader:

           Exempel från genomförda upphandlingar

•  Dygnsersättningen: 1216 kr

•  Personaltäthet: 0,6 årsarbetande vård- 
och omsorgspersonal per brukare.

•  Aktiviteter: 11 stycken

•  Måltider: Tre måltider per dag utan 
valmöjligheter för brukaren, samt tre 
mellanmål.

•  Dygnsersättningen: 1614 kr*

•  Personaltäthet: 0,8 årsarbetande vård- 
och omsorgspersonal per brukare

•  Aktiviteter: 16 stycken

•  Måltider: Val av tillbehör till huvudrät-
ten, t.ex. pasta, ris eller potatis samt 
två huvudrätter att välja mellan. Utöver 
detta ska även brukarna erbjudas att 
fritt välja andra tillbehör till huvudrätten 
så som gurka eller lingonsylt, samt till 
efterrätten glass eller grädde. Vidare 
ska mellanmål serveras utefter den 
enskildes behov.

Kommun A: Kommun B: 

Utan att göra någon värdering av om tjänsterna i exemplet är av god kvalitet eller 
inte kan observeras att leverantörens erbjudande till de olika kommunerna  varierar 
kraftigt till följd av de olika prisnivåerna. Skillnaderna pekar mot att de två kommu-
nerna har beställt två helt olika tjänster, och att den prisnivå kommunerna fastställer 
påverkar vilken omsorg som utföraren kan utlova de äldre som bor i särskilda bo-
enden.

* Viktat genomsnittspris med vårdnivåer utifrån förväntad vårdnivå

Sammanställning av förfrågningsunderlaget / Utvärdering av anbud



Upphandla bättre – Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen 67

Det är inte enbart när beställaren sätter prisnivån som den kan hamna på fel nivå i 
förhållande till förväntad kvalitet. Det förekommer att anbudsgivare erbjuder låga 
priser för att ta marknadsandelar och bygga upp sin verksamhet, vilket inte i sig behö
ver vara ett problem. Däremot blir det ett problem om anbudsgivaren inte lyckas få sin 
verksamhet att gå runt till utlovad pris och kvalitetsnivå, p.g.a. att man underskattat 
kostnaden för driften av boendet i fråga. Det är därför viktigt att kommunen kritiskt 
granskar anbudens rimlighet. Lagstiftningen ger upphandlaren möjlighet att förkasta 
onormalt låga anbud, förutsatt att man först begärt en förklaring till det låga anbudet 
och inte fått ett tillfredsställande svar. 

Sammanfattande rekommendationer 
 Vid kvalitetsupphandling och upphandling enligt LOV är det centralt att välja ”rätt” 

prisnivå. Prisnivån speglar kommunens ambitionsnivå och påverkar vilken kvalitet 
som kommer att vara möjlig att leverera.

 Vid utvärdering av anbudens kvalitetsaspekter (kvalitetsupphandling samt pris/
kvalitetsupphandling) är det viktigt utvärderingsmodellen utformas på ett sätt som 
styr mot verklig kvalitet och skapar möjlighet att premiera hög kvalitet.

 Vid viktning av kvalitet och pris behöver kvalitetsaspekterna ges tillräckligt hög vikt 
i utvärderingsmodellen för att skillnader ska få genomslag i praktiken. Dessutom 
behöver det finnas utrymme för anbuds kvalitetsaspekter att bedömas olika för att 
inte priset ska vara mer avgörande än vad som ursprungligen avsetts.

 I syfte att skapa utrymme för skillnader i bedömningen av olika anbud samt för att 
undvika detaljreglering och uppmuntra nya idéer bör mervärdeskraven definiera 
”vad” som ska uppnås snarare än ”hur” detta ska uppnås. ”Hur” bör istället beskri
vas av anbudsgivaren.

 – Välj omsorgsfullt ut ett fåtal områden för vilka anbudsgivaren ska lämna tydliga 
beskrivningar av hur kvalitet uppnås

 – Definiera utvärderingskriterierna väl på förhand

 – Genomför intervjuer för att verifiera de beskrivningar som lämnats i anbuden

 – Överväg att använda referenser för att intyga att anbudsgivaren kommer att kun
na leverera tjänsten till det mervärde som utlovas

 – Överväg att låta en mer eller mindre fristående expertpanel bedöma den kvalitet 
som utlovas i anbuden
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4. Incitament för hög kvalitet 
Det finns olika typer av incitament för utförare att hålla hög kvalitet. Dessa kan vara 
kopplade till avtalet eller inte; viktiga incitament som inte är kopplade till avtalet är fö-
retagets rykte som kan vara av betydelse vid framtida upphandlingar eller brukarval, och 
viljan att göra ett gott arbete. I förfrågningsunderlaget har kommunen en möjlighet att 
skapa ytterligare incitament för god och ökad kvalitet. 

Efter att upphandlingen är slutförd är det viktigt att utföraren på olika sätt uppmunt
ras till att hålla en hög kvalitet i verksamheten. En stor del av ansvaret ligger hos utfö
raren men kommunen kan på olika sätt skapa incitament för att hålla hög kvalitet. Till 
exempel kan möjligheten till avtalsförlängning vid god kvalitet, eller möjligheten till 
extra ersättning vid goda utfall, användas som incitament. Incitamenten kan delvis se 
olika ut vid upphandling enligt LOU respektive LOV. I nuläget används inte möjlighe
terna att skapa incitament fullt ut. Många avtal förlängs mer eller mindre per automa
tik, oavsett utförarens prestation, och målrelaterad ersättning används i mycket liten 
utsträckning, om alls (Svenskt Näringsliv, 2013). Många gånger behöver incitament 
beskrivas redan i förfrågningsunderlaget. Nedan följer några tips och råd kring an
vändningen av incitament.

Ekonomisk belöning och sanktioner
Utformningen av ersättningsmodeller för särskilt boende är ett komplext ämne som 
inte är fokus för denna guide. Här berörs kortfattat några viktiga aspekter att särskilt 
tänka på.

Målrelaterad ersättning
En ersättningsform som är relativt obeprövad i äldreomsorgen är målrelaterad ersätt
ning (Kammarkollegiet, 2012). Grundersättningen till utföraren kompletteras med 
ekonomisk ersättning som endast utgår om utföraren uppnår vissa på förhand definie
rade kvalitetsmål. Målen kan både utgöras av absoluta kvalitetsnivåer, t.ex. ”förekom
sten av liggsår ska vara under nivå X” eller relativa kvalitetsnivåer, t.ex. ”förekomsten 
av liggsår ska ha minskat med minst X procent sedan föregående år”. 

Ett exempel på en form av ekonomisk ersättning kopplad till prestation finns Nacka 
kommun, där utförare ersätts utifrån brukarens vårdnivå. Om utföraren kan påvisa att 
man lyckats sänka en brukares vårdnivå genom rehabiliterande insatser får utföraren 
behålla ersättningsnivån för brukaren trots att vård och omsorgskostnaderna för 
denne blivit lägre.
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Fördelarna med målrelaterad ersättning är bl.a. följande: 

• Ersättningen kan vara ett effektivt sätt att styra mot utvalda kvalitetsmål genom att 
skapa tydliga incitament. 

• Ersättningsformen lämnar utrymme för utföraren att själv hitta lösningar för att nå 
kvalitetsmålen.

Några fallgropar att vara medveten om vid användning av målrelaterad ersättning är:

• Målområden och kriterier måste vara väl genomtänkta för att inte riskera att styra 
åt fel håll. Utföraren riskerar att styras mot den kvalitet som omfattas av målen, på 
bekostnad av kvaliteten på andra områden. 

• Det kan vara en utmaning att hitta meningsfulla målsättningar och metoder för att 
mäta måluppfyllelse, då det är svårt att mäta äldreomsorgens kvalitet på många 
viktiga områden.

• Det kan finnas risk för snedvridning av rapportering där egenrapporterad informa
tion används som underlag för målrelaterad ersättning. Detta kan anses vara sär
skilt problematiskt vad gäller kvalitetsregister på grund av deras roll som underlag 
för nationell kvalitetsuppföljning, 

Sammantaget är målrelaterad ersättning en intressant möjlighet att skapa tydliga inci
tament för kvalitet, som kan användas vid upphandling både enligt LOU och enligt 
LOV. Ett utvecklingsarbete behövs för att identifiera indikatorer som är mest relevan
ta att ersätta inom äldreomsorgen och särskilt boende. Kommunen bör därför syste
matiskt utforska möjligheterna att utforma målrelaterad ersättning för att stimulera 
och belöna kvalitet.

Vite
De flesta kommuner använder sig av vite (Svenskt Näringsliv, 2013). Att utkräva vite 
kan fylla en viktig funktion för att markera för såväl utförare som allmänhet att allvar
liga brister inte accepteras. Samtidigt bör man vara försiktig i användningen av vite. 
Sanktionsavgifter får inte alltid önskad effekt – om den brist som föranleder vite defi
nieras detaljerat tilldelas den en för utföraren tydlig kostnad, vilket på sätt och vis kan 
legitimera bristen och göra det möjligt att väga kostnaden för den eventuella bristen 
mot kostnaden för att undvika den (Gneezy, Meier, & ReyBiel, 2011). Vitesbeloppet 
får inte vara så lågt att det blir ”billigare” att betala det än att undvika bristen, samti
digt som det är viktigt att säkerställa att vitesbeloppet inte är så stort att det hämmar 
utförarens möjligheter att leverera hög kvalitet i fortsättningen.  
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Möjligheten att säkra framtida efterfrågan
Givet de utmaningar som är förknippade med direkta ekonomiska incitament bör 
kommunen även undersöka möjligheterna till andra former av incitament. Ett viktigt 
incitament kan vara möjligheten till framtida volymer eller efterfrågan. 

Avtalsförlängning
Utförare av särskilt boende inom äldreomsorgen behöver löpande få in uppdrag för att 
överleva. Det är också fördelaktigt för både beställare och boende att det finns en kon
tinuitet i verksamheten, förutsatt att den fungerar väl. Det ligger därför i alla parters 
intresse att avtalet mellan beställaren och utföraren löper över en längre tid, men bara 
om kvaliteten är tillräckligt hög. Avtalen bör därför innehålla en klausul som ger möj
lighet till förlängning, vilken inte bör ske per automatik. Avtalsförlängning bör istället 
villkoras mot god kvalitet och därigenom användas som ett kraftfullt incitament för att 
hålla hög kvalitet (även på områden som inte närmare specificeras i förfrågningsun
derlaget) under hela avtalsperioden. 

För att aktiva beslut om avtalsförlängning ska kunna fattas måste kommunen ha 
beredskap för att kunna genomföra en ny upphandling när avtalstiden löper ut. Kvali
teten i verksamheten vid det särskilda boendet behöver följas upp löpande och nog
grant för att kommunen ska kunna fatta ett beslut om eventuell avtalsförlängning. 
Därtill bör det framgå tydligt från början att beslutet om förlängning kommer att fat
tas genom aktiv uppföljning och kvalitetsdialog.

Olika utformning av vite och sanktioner

           Exempel från genomförda upphandlingar

•  ”Om beställaren påtalar brister 
och/eller underlåtelser i verk-
samheten ska utföraren inom 
av beställaren utsatt tid up-
prätta och delge beställaren en 
åtgärdsplan.” 

•  Vite utkrävs om 10 % av den 
totala dygnsersättningen fr.o.m. 
dag fem om åtgärdsplan inte 
delges eller genomförs.

•  Ingen närmare definition av 
brister i verksamheten ges.

Händelse/brist

Utföraren uppfyller inte 
kravet under rubriken:

•  ”Arbetsledare har lämplig 
utbildning och erfarenhet av 
liknande arbetsuppgifter.”

•  ”Det ska finnas tid avsatt i 
personalens schema för 
’egen tid’.”

•  ”Samtliga delegeringar ska 
följas upp vid behov dock 
minst en gång per år.”

•  ”Brukaren ska i förväg  
kunna beställa och välja  
på två rätter.”  

•  40 kr/dygn

•  30 kr/dygn

•  20 kr/dygn

•  15 kr/dygn

Vitesbelopp

Kommun A: ingen definition av brister Kommun B: tydligt ”prislista” för olika brister
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Kommunen bör överväga att skriva avtal som möjliggör en lång avtalstid om för
längningsoptionerna utnyttjas. Det kan vara bra att låta den första avtalstiden vara lite 
längre, och låta förlängningsoptionerna vara t.ex. två år långa så att beslutet om för
längning omprövas aktivt vartannat år. 

Kommunen kan även säga upp avtalet i förtid om kvaliteten inte är tillfredsställande, 
givet att villkor som möjliggör detta finns med i avtalet. Vid allvarliga brister i kvaliteten 
och utförarens förmåga att leverera det som avtalats är det möjligt att häva avtalet.

Icke-kontraktsbundna incitament
Incitament i form av framtida efterfrågan kan även utgöras av områden som inte är 
bundna till det enskilda kontraktet. 

Möjligheten att få nya kontrakt i andra kommuner kan på längre sikt fungera som 
ett incitament att hålla hög kvalitet om fler upphandlare tar hänsyn till tidigare levere
rad kvalitet vid upphandlingar, se diskussion i kapitlet Krav på leverantören. 

Även brukarens val fungerar som ett ickekontraktsbundet incitament i valfrihets
system. Vid upphandling enligt LOU där brukaren senare kommer att ges möjlighet att 
välja boende, innebär detta att kommunen noga bör överväga huruvida utföraren ska 
ges volymgaranti. Att göra det kan leda till lägre priser men tar även bort det ekono
miska incitamentet att hålla hög kvalitet för att attrahera brukare till boendet. För att 
brukarens val ska fungera som ett effektivt incitament är det också viktigt att det finns 
förutsättningar för brukaren att kunna göra val baserat på väsentlig information om 
de olika boendena. Kommunen behöver därför säkerställa att det finns bra verktyg för 
jämförande av boenden. 

Övriga incitament
Även andra mekanismer kan användas för att uppmuntra till hög och ständigt utveck
lad kvalitet. Ett par exempel som kommunen kan överväga, och som i dagsläget an
vänds i några kommuner, är följande:

• Lyft goda exempel, t.ex. genom utmärkelser till bästa utförare eller bästa utveck
lingsprojekt inom särskilt boende. 

• Publicera jämförande information om kvalitet till allmänheten.

•  40 kr/dygn

•  30 kr/dygn

•  20 kr/dygn

•  15 kr/dygn
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Sammanfattande rekommendationer 
 Utforska möjligheterna att använda målrelaterad ersättning för att stimulera och 

belöna kvalitet. 

 Använd vite för att markera för såväl utföraren som allmänheten att allvarliga bris
ter inte accepteras.

 Använd möjligheten till avtalsförlängning aktivt som ett incitament att hålla hög 
kvalitet. Detta kräver god planering, så att beredskap finns för att genomföra en ny 
upphandling vid avtalstidens slut, samt en god uppföljning och dialog mellan bestäl
laren och utföraren så att beställaren har mycket information om tjänsten vid av
talstidens slut. Gör det tydligt från början att beslutet om förlängning kommer att 
fattas genom aktiv uppföljning och kvalitetsdialog. 

 Överväg att skriva avtal som möjliggör en lång avtalstid om förlängningsoptionerna 
utnyttjas. Det kan vara bra att låta den första avtalstiden vara lite längre, och låta 
förlängningsoptionerna vara ca två år långa så att beslutet om förlängning omprö
vas aktivt vartannat år. 

 I valfrihetssystem: säkerställ att det finns verktyg som ger brukaren möjlighet att 
göra en bra jämförelse mellan utförarna för att brukarvalet ska fungera som ett inci
tament.  

 Fundera över vilka övriga incitament som kan användas

 – Lyft goda exempel, t.ex. genom utmärkelser till bästa utförare eller bästa utveck
lingsprojekt. 

 Andra sätt att stimulera utveckling och innovation

 Utmärkelse till bästa utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen

 I Solna stad delas årligen ett kvalitetspris ut för att uppmärksamma, uppmuntra och 
belöna kvalitetsutveckling inom vård- och omsorg. Genom utmärkelsen uppmärksam-
mas utvecklingsaktiviteter som är kvalitetshöjande för personer som tar emot service, 
stöd och vård inom omvårdnadsförvaltningens verksamhetsområden. I syfte att spri-
da goda exempel på kvalitetsutveckling presenteras samtliga nominerade projekt i en 
folder benämnd ”Goda exempel”.

           Exempel från genomförda upphandlingar
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5. Krav gällande uppföljning av verksamheten
I detta avsnitt beskrivs hur kommunen kan använda förfrågningsunderlaget för att ska-
pa goda förutsättningar för uppföljning av det särskilda boendet. Kommunen är huvud-
man för äldreomsorgen även när den bedrivs av annan utförare, och det är centralt att 
kommunen säkerställer insyn i verksamheten och bedriver en ändamålsenlig och effektiv 
uppföljning. Några aspekter av uppföljningen är viktiga att tänka igenom redan när 
förfrågningsunderlaget sätts samman.  

Kommunen har enligt kommunallagen huvudmannaskap för verksamheten vid sär
skilt boende oavsett om den bedrivs i kommunens regi eller av en annan utförare.11 

Kommunens uppföljning och kontroll av verksamheten är därför central, och det bör 
redan vid upphandlingen finnas en plan för hur den ska gå till. 

En fungerande uppföljning ska göra det möjligt för ansvariga förtroendevalda, an
höriga och allmänheten att känna sig trygga med att kvaliteten i verksamheten på det 
särskilda boendet är god. Den ska ge kommunen en tillräckligt god insyn i verksamhe
ten för att snabbt kunna fånga upp eventuella brister som uppstår och kunna kontrol
lera att dessa åtgärdas skyndsamt. Uppföljningen syftar till att både säkerställa och 
utveckla kvaliteten i verksamheten. Individuell uppföljning med syfte att säkerställa 
att varje individ fått de insatser och det stöd den har rätt till är viktig för att garantera 
bästa möjliga omhändertagande för varje individ. Uppföljning på verksamhetsnivå är 
dock helt nödvändig som komplement för att få en bild av hur verksamheten som hel
het fungerar. 

I denna guide behandlas de aspekter som bör beskrivas redan i förfrågningsunder
laget för att skapa förutsättningar för en god uppföljning under avtalsperioden. Upp
följning är ett omfattande ämne, och en helhetsbeskrivning av hur denna bör göras 
ligger utanför ramarna för denna guide. För vidare läsning kring uppföljning rekom
menderas bl.a. SKL:s verktyg Uppföljningsguiden.

Utformning av plan för uppföljning
Redan vid upphandlingen behövs en plan för verksamhetsuppföljningen och den indi
viduella uppföljningen kommer att ske.  Kommunen måste avsätta tillräckligt mycket 
resurser för att uppföljningen ska fungera, och krav gällande deltagande i uppföljning 
måste vara specificerade i förfrågningsunderlaget. Tydlighet och framförhållning mar
kerar också för utföraren vad som är viktigt för kommunen och vad utföraren kan för
vänta sig av dialogen med kommunen under avtalstiden. Just dialogen mellan bestäl
lare och utförare kan vara helt avgörande för att uppföljningen ska fungera väl och det 
är viktigt att den präglas av förtroende och öppenhet. 

11) Detta gäller inte om kommunen avropar enskilda platser på ramavtal – en driftform som inte berörs i denna guide.

”Grunden för en 
god dialog mel-
lan beställare 
och utförare 
läggs redan vid 
upphandlingen”    
Projektets expertgrupp
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Den individuella uppföljningen utgår ifrån individens biståndsbeslut. Uppföljning
en av verksamheten utgår ifrån de krav som ställts på tjänsten och det som utföraren 
genom sitt anbud åtagit sig att leverera, vilket innebär att förfrågningsunderlaget och 
vinnande anbud utgör grunder för uppföljningsplanen. Ofta är det inte samma perso
ner som arbetat med upphandlingen som ska göra uppföljningen (de som upphandlar 
kan ofta ha ansvar för uppföljning av ekonomiska aspekter såsom att fakturering gått 
rätt till, medan den mer verksamhetsnära uppföljningen ofta genomförs av andra per
soner), och det är därför viktigt att säkerställa att de som ska följa upp boendet har en 
tydlig plan att följa där det framgår vad som utlovats och står i avtalet. 

Vid utformning av uppföljningen kan inspiration hämtas från flera olika källor:

 

• Struktur för kraven på tjänsten; Olika typer av krav kräver olika typer av uppföljning. 
I kapitlet Krav på tjänsten beskrivs ett förslag på hur krav kan struktureras i olika 
nivåer. Dessa nivåer kan också användas för att strukturera uppföljningen; övergri
pande vision och målsättningar för kvalitetsområden kräver en helhetsuppföljning, 
medan specifika krav kan följas upp i större detalj. 

• SKL:s uppföljningsverktyg; se faktaruta

• Förslag från utförare; Ställ krav på att anbudsgivare förklarar hur deras utfästelser 
vad gäller kvalitet på bästa sätt bör följas upp.

Hur uppföljningen utformas och vilka aspekter den lägger störst fokus på bör anpassas 
efter kommunens bedömning av hur viktiga olika aspekter är. Kommunen bör utifrån 
en risk och väsentlighetsanalys välja ut områden som är särskilt viktiga att följa upp, 

SKL:s Uppföljningsguiden ger stöd och verktyg för uppföljning 

Uppföljningsguiden finns tillgänglig på www.uppfoljningsguiden.se och är framtagen för 
att stödja förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner som arbe-
tar med uppföljning och kvalitetssäkring av välfärdstjänster. Följande stöd finns att tillgå:

•  Verktyget ”Kravsorteraren”; en excelfil där krav som ska följas upp kan fyllas i och 
kopplas samman med metod, ansvar, tidsram, bedömning och åtgärd

•  Metod för egenvärdering av den egna uppföljningsverksamheten och identifiering av 
utvecklingsområden 

•  Skrifter kring ramarna för uppföljning när det gäller lagstiftning och förutsättningar, tips 
kring utformande av ett uppföljningsbart förfrågningsunderlag vid upphandling, pro-
cessbeskrivning samt råd kring samverkan med utförare

•  Exempelsamling med metoder för uppföljning 

           Fördjupning
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och lägga extra resurser på uppföljning av dessa. Vilka skallkrav eller mervärdeskrav 
som kommer att följas upp särskilt kan med fördel specificeras redan i förfrågningsun
derlaget.

Det är extra viktigt med tät uppföljning i början av samarbetet med en ny utförare för 
att tidigt upptäcka och kunna rätta till eventuella brister. Det kan därför vara bra att av
sätta extra resurser för uppföljning i början av avtalsperioden och ställa högre krav på 
rapporteringen från utföraren initialt. Vid god kvalitet kan uppföljningens frekvens 
minskas allt eftersom. Eventuellt kan uppföljningen behöva intensifieras när avtalstiden 
löper mot sitt slut i syfte att möjliggöra ett väl avvägt beslut om avtalsförlängning.

Uppföljning av krav på tjänsten utifrån olika kravgrupper  

Nedan följer några rekommendationer kring uppföljning baserat på olika kravgrupper.

  Övergripande 

•  Legala krav och allmänna råd; Att de legala kraven följs är ett minimikrav och ska  
ingå i kommunens kontroll. Brister vad gäller dessa krav bör få betydande konse
kvenser. Detta gäller även de allmänna råden om kommunen angett att dessa ska 
följas. Uppföljning bör bl.a. ske genom verksamhetsbesök, avvikelserapporter och 
klagomålsrapporter. 

•  Övergripande vision; Eftersom visionen är utmanande att uppnå och också svår att 
följa upp bör uppföljningen av denna fokusera på hur arbetet styr mot visionen. 
Vilka aktiviteter har utföraren genomfört i syfte att uppnå visionen? Dessa aktivite
ter kan vara andra än de som utgörs av de specifika delkraven så här bör man låta 
anbudsgivaren beskriva och sedan göra en helhetsbedömning. Hur nära visionen 
har utföraren kommit? Kan det anses vara tillfredsställande?

•  Åtaganden; Hur uppföljningen av åtaganden bäst går till beror på hur dessa krav har 
ställts. Om utföraren själv beskrivit sitt kvalitetsarbete ska denna beskrivning ligga 
till grund för uppföljningen.

•  Mätetal på gruppnivå; Dessa krav ska vara relativt enkla att följa upp och uppfyllelse 
kan kontrolleras genom t.ex. brukarundersökningar, registeruppgifter, uppgifter 
från klagomålshanteringssystem m.m. beroende på hur kraven formulerats.

  Specifikt per kvalitetsområde

•  Målsättning för kvalitetsområdet; Be anbudsgivaren beskriva vilka aktiviteter som 
genomförts i syfte att uppnå målsättningen för respektive kvalitetsområde. Hur 
nära målsättningen kommer man? Kan det anses vara tillfredsställande?

•  Specifika delkrav; Liksom kraven som rör mätetal på gruppnivå bör dessa krav vara 
möjliga att följa upp, och uppfyllelse kan kontrolleras genom verksamhetsbesök, 
brukarundersökningar, registeruppgifter, uppgifter från klagomålshanteringssys
tem m.m.
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Bland dessa krav bör bl.a. följande finnas med

 • Deltagande i uppföljningsmöten och kvalitetsdialog
 • Deltagande i brukarundersökningar
 • Bidragande till kommunens utvecklingsarbete
 • Tillhandahållande av relevant information som kom-

munen  behöver för uppföljning

 • Verksamhetsbesök (anmälda och oanmälda)
 • Revisioner
 • Kontroller av MAS och tillsynsmyndighet

 • Rutinmässig rapportering (verksamhetsberättelse, års-
redovisning)

 • Redovisning av uppfyllelse av kvalitetskrav
 • Registrering i kvalitetsregister
 • Klagomålssammanställning 
 • Anmälan om kritik från tillsyn
 • Rapportering till kommunen av avvikelser som anmäls 

till Social styrelsen enligt lagstadgad anmälningsskyl-
dighet, Lex Maria och Lex Sarah

 • Information vid väsentliga förändringar i verksamheten

 Överväg även att ställa krav på:
 • Rapportering av vissa typer av utfall för publicering till 

allmänheten

Delar som bör specificeras redan i förfrågningsunderlaget
Några särskilt viktiga uppföljningsaktiviteter där medverkan bör säkras i skallkraven 
berörs här. 

Av de uppföljningsaktiviteter som redovisas i Tabell 3 är det några som är extra viktiga 
att betona:

• Kvalitetsdialog; Ställ krav på att utföraren deltar i kvalitetsdialog. Dialog kring kva
litetsutfall och identifierade förbättringsmöjligheter kan vara ett kraftfullt verktyg 
för att sporra till förbättring, och kan bestå både av regelbundna planerade möten 
och extra möten som sker om utfall i t.ex. brukarundersökningar eller kvalitetsre
gister inte når upp till en viss nivå. Kvalitetsdialog kan också genomföras i form av 
diskussionsforum där flera olika utförare deltar tillsammans med kommunen. 

• Verksamhetsbesök; Säkerställ att uppföljningskraven innefattar verksamhetsbesök 
– dessa är viktiga för att bilda sig en uppfattning om de delar av verksamheten som 
är svårare att mäta.

• Kvalitetsregister; Ställ krav på att utföraren ska redovisa sin verksamhet i kvalitets
register, huvudsakligen nationella, och medverka till genomförandet av brukarun

Ställ krav på att… 

…utföraren medverkar vid 
kommunens uppföljnings- 
och utvecklingsaktiviteter

…utföraren bistår vid kommu-
nens kontrollaktiviteter 

…utföraren rapporterar vissa  
uppgifter till kommunen och till 
kvalitetsregister

Tabell 3: Krav på uppföljnings- och kontrollaktiviteter

”Mycket av den 
kvalitet som är 
viktig men svår 
att mäta kan 
fångas vid verk-
samhetsbesök”       
Projektets expertgrupp
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dersökningar. Fundera över hur kommunen kan skapa en systematisk uppföljning 
av dessa resultat. 

• Åtgärdsplaner; Ställ krav på att utföraren ska redovisa åtgärdsplaner till beställa
ren vid brister – ange att kommunen kommer att diskutera dessa planer med utfö
raren. Överväg att ange att eventuella brister i verksamheten på boendet kommer 
att lyftas till utförarens företagsledning. 

• Information om förändringar; Ställ krav på att utföraren ska informera om eventu
ella väsentliga förändringar i verksamheten. Det kan vara bra att definiera vilken 
typ av förändringar som avses. T.ex. bör byte av verksamhetschef inkluderas, och 
man kan kräva att kommunen ges möjlighet att kontrollera att ersättaren uppfyller 
de kompetenskrav som ställts i upphandlingen. 

Uppföljningen är inte enbart viktig för att ge kommunen insyn i verksamheten som 
bedrivs vid det särskilda boendet. För att fördelarna med ett valfrihetssystem ska kun
na utnyttjas behöver även allmänheten kunna skaffa sig en uppfattning om de olika 
verksamheternas kvalitet i förhållande till varandra. Det är därför extra viktigt att, då 
valfrihet finns för brukaren, överväga vilken information som ska publiceras till all
mänheten, och tydliggöra detta i förfrågningsunderlaget. Även i system utan valfrihet 
är information till allmänheten viktig. Kommunen bör säkerställa att uppföljningen 
innehåller både aktiviteter som genomförs i syfte att ge kommunen insyn i verksamhe
ten och aktiviteter som syftar till att ge allmänheten den information som behövs för 
att möjliggöra brukarval. Syftet med uppföljningsaktiviteterna ska tydliggöras redan i 
förfrågningsunderlaget. När det gäller uppföljning genom dialog är det är viktigt att 

I Östersunds kommun har man utvecklat en modell för uppföljning av samtliga kva-
litetskrav

 •  För varje kvalitetskrav i förfrågningsunderlaget beskrivs

 -  Vilka informationskällor som kommer att användas för uppföljning, t.ex. inspektio-
ner, brukarundersökningar, klagomålsstatistik, stickprovsintervjuer med personal och 
nationella kvalitetsregister

 -  Om den enskilda bristen kan ge upphov till påföljd

 •  Vid uppföljning ges ett omdöme mellan 0 och 3 för varje krav där 3 anses vara  
    allvarlig anmärkning

 •  Efter genomförd uppföljning summeras omdömespoängen; förutom att en enskild   
    brist kan ge påföljd kan ett högt totalomdöme kräva åtgärd eller leda till sanktioner 
    eller avtalshävning.

 För fördjupning i exemplet hänvisas till förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor 
(kvalitetskrav samt utvärderingsinstrument och sanktioner) i Östersunds kommuns 
upphandling ”Upphandling av drift av särskilt boende på Skogsbruksvägen hus 2 i 
Östersunds kommun.”, 2012.

           Exempel från genomförda upphandlingar
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vara medveten om att resultaten av dessa behöver protokollföras för att de ska kunna 
utgöra grund för vite eller avtalshävning.

Mot bakgrund av komplexiteten i att göra en bra kravspecifikation avseende tjäns
ten är det bra att i så stor utsträckning som möjligt dra lärdom av resultatet av krav
specifikationen. I dialogen med utföraren kan det därför vara bra att löpande diskutera 
hur de ställda kvalitetskraven styr mot kvalitet för att sedan kunna dra fördel av dessa 
observationer vid framtida upphandlingar.

Ytterligare en form av uppföljning är den som görs genom brukare och anhöriga. I 
syfte att tydliggöra för dem vad de har rätt att förvänta sig av verksamheten vid det 
särskilda boendet bör kommunen överväga att öppet kommunicera vilken utformning 
av tjänsten man upphandlat. Detta kan formuleras i en ”lokal värdighetsgaranti”, vil
ken kan utgöra ett stöd i uppföljningen av hur den enskilde upplever verksamheten (se 
exempelruta). För att fylla sitt syfte att sätta rätt förväntningar är det förstås viktigt att 
informationen på ett rättvisande sätt beskriver den tjänst som upphandlats.

Användning av ”kvalitetsdeklarationer”/ ”värdighetsgarantier”

 Många kommuner använder så kallade ”lokala värdighetsgarantier” eller ”kvalitetsde-
klarationer” för att förtydliga vad man som brukare kan förvänta sig av kvaliteten på 
kommunens tjänster oavsett utförare. 

 I Solna stad innehåller kvalitetsdeklarationen bland annat följande löften till brukaren:

 •  ”Du får en kontaktman som har ett helhetsansvar för din omvårdnad. Kontaktman-
nen har till uppgift att vara den som i första hand hjälper dig. Du har rätt att byta kon-
taktman om du så önskar.”

 •  ”Personalen lyssnar till din vilja och dina önskemål. En överenskommelse träffas 
mellan dig och personalen gällande din personliga omvårdnad och den sammanfattas 
i en genomförandeplan.”

 •  ”Du får det stöd som du behöver för att kunna ha en meningsfull tillvaro och ta del 
av aktiviteter samt upprätthålla kontakter med närstående och vänner. Du får möjlig-
het att komma ut när du så önskar.”

 •  ”Du får en patientansvarig sjuksköterska, en god hälso- och sjukvård och en säker 
läkemedelsbehandling.” 

 I deklarationen anges även att man som brukare har rätt att få kompensation av boen-
det om en kvalitetsbrist uppstått samt att man kan vända sig till kommunens om-
sorgsnämnd om man inte är nöjd. I kraven på tjänsten framgår att ”Utföraren ska ha 
en genomgång av detta med brukaren i samband med inflyttning och därefter gör 
kommunens biståndsbedömare ett besök för att följa upp hur den äldre upplever vår-
den och omsorgen utifrån kvalitetsdeklarationen.”

           Exempel från genomförda upphandlingar
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Sammanfattande rekommendationer 
 Avsätt extra resurser för uppföljning i början av avtalsperioden och ställ högre krav 

på rapporteringen från utföraren initialt. Vid god kvalitet kan uppföljningens frek
vens minskas allt eftersom. Eventuellt kan uppföljningen behöva intensifieras när 
avtalstiden löper mot sitt slut i syfte att möjliggöra ett väl avvägt beslut om avtals
förlängning.

   Ställ krav på att utföraren deltar i kvalitetsdialog med beställaren i syfte att både 
följa upp och utveckla verksamhetens kvalitet. 

 Säkerställ att uppföljningskraven innefattar verksamhetsbesök, registrering i kvali
tetsregister, uppföljning av åtgärdsplaner samt att utföraren informerar beställaren 
vid väsentliga förändringar. 

 Säkerställ att uppföljningen innehåller både aktiviteter som genomförs i syfte att ge 
kommunen insyn i verksamheten och aktiviteter som syftar till att ge allmänheten 
den information som behövs för att möjliggöra brukarval. Syftet med uppföljnings
aktiviteterna ska tydliggöras redan i förfrågningsunderlaget och vilka resultat som 
kommunen avser publicera bör specificeras redan där.

 Se till att uppföljningen även innefattar utvärdering av i vilken mån ställda krav lett 
till önskad kvalitet – väg in slutsatser i framtida upphandlingar.

 Överväg att använda ”lokala värdighetsgarantier” för att tydliggöra för den enskilde 
vad denne kan förvänta sig av äldreomsorgen vid det särskilda boendet. Dessa kan 
fungera som stöd i uppföljning av hur den enskilde upplever vården och omsorgen.
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Exempel på skall-krav som kommunen  
bör överväga respektive undvika i sin  
kravspecifikation på tjänsten

Utifrån en sammanställning av ca 400 olika krav som hämtats från upphandlingar av 
särskilda boenden 20112013 och kategoriserats utifrån vilket kvalitetsområde de be
rör, har en expertgrupp med representanter från både beställare och leverantörer av 
äldreomsorg lyft fram krav som av olika skäl kan vara lämpliga att använda. I syfte att 
illustrera några fallgropar har expertgruppen även lyft fram några exempel på krav 
som är mindre lämpliga att använda. Principerna för expertgruppens bedömningar 
beskrivs i avsnittet Krav på tjänsten. Sammanställningen ska inte ses som en komplett 
förteckning över alla skallkrav som ska användas i ett förfrågningsunderlag utan som 
möjlig inspiration vid kommunens framtagande av krav på tjänsten. 

Skallkraven är grupperade utifrån åtta olika kvalitetsområden:

Områden som direkt rör kvaliteten för brukaren

• Värdegrund

• Den enskildes delaktighet

• Vård och omsorg

• Boendemiljö

Områden som påverkar förutsättningar för kvalitet

• Kompetens och bemanning 

• Kvalitetsarbete

• Samordning och samverkan

• Beställarens uppföljning

Appendix 1
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Appendix 1

Krav Förklaring

Bra krav ”De insatser som ges skall känneteck-
nas av trygghet, värdighet och respekt-
fullhet i utförandet.” 

Relevant, tydligt och anger en rimlig nivå för 
värdegrund

”Särskild hänsyn skall tas till de sed-
vanor som kan betingas av religiös, 
kulturell eller etnisk bakgrund.”

Relevant, tydligt och anger en rimlig nivå för 
värdegrund

”Ett hälsobefrämjande förhållningssätt 
där utgångspunken är det friska och 
där den enskildes egna resurser så 
långt som möjligt tillvaratas”

Rimlig nivå för värdegrund

”Individuella önskemål och intressen 
skall så långt som möjligt tillgodoses”

Rimlig nivå för värdegrund

Mindre 
bra krav

”Socialtjänsten och den kommunala 
hälso- och sjukvården ska genom 
förebyggande insatser verka för att för-
bättra människors hälsa och livs villkor 
i syfte att skapa förutsättningar för ett 
välfungerande liv” 

Leverantören har begränsade möjligheter att 
påverka detta

”Insatsen ska ges i syfte att vara den 
enskilde behjälplig i dennes hela livs-
situation”

Innehållet är viktigt men kravet otydligt formu-
lerat; det behöver tydliggöras vad utföraren ska 
ansvara för

Kvalitetsområde: Värdegrund
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Appendix 1

Kvalitetsområde: Den enskildes delaktighet
Krav Motivering

Bra krav ”Den enskilde och dennes närstående 
skall ges information och introduktion 
om praktiska frågor inför inflyttning.”

Relevant och uppföljningsbart. Kravet rör ett 
viktigt område, men är samtidigt inte detalj-
styrande utan skapar förutsättningar för leve-
rantörer att göra på olika sätt. 

”Brukaren och dennes närstående 
skall ges möjlighet att vara delaktiga i 
utformningen av service, daglig tillvaro, 
personlig omvårdnad och i den hälso- 
och sjukvård som ges”

Relevant och i stor utsträckning uppföljnings-
bart utan att vara detaljstyrande. Värdeska-
pande genom att vara individanpassat och 
samtidigt uppnåeligt.

”Kontaktperson skall utses i samband 
med inflyttning.”

Tydligt, uppföljningsbart och relevant – ett 
välfungerande kontaktmannaskap är en viktig 
grundpelare i verksamheten

”Den enskilde och dennes närstående 
ska ges information och introduktion 
om praktiska frågor inför inflyttning.”

Tydligt, relevant och resultatinriktat – möjliggör 
för utförare att hitta bästa lösning

Mindre 
bra krav

”De boende skall kunna delta i alla 
beslut som rör dem” 

Orealistiskt krav

”Särskild hänsyn skall tas till personer 
med nedsatt autonomi och/eller kogni-
tiva funktionsnedsättningar”

Nedsatt autonomi och/eller kognitiva funktions-
nedsättningar rör en majoritet av de boende

”Det får inte förekomma att brukarens 
sänggående och uppstigning styrs av 
schemaläggning och/eller personal-
rutiner utan dessa skall anpassas efter 
den enskildes förutsättningar, behov 
och önskemål”

Formuleringen gör kravet otydligt – det som 
avses är att schemaläggning och personalruti-
ner ska tillgodose de boendes behov och öns-
kemål. Med nuvarande formulering är kravet 
orealistiskt.

”Om det av hänsyn till verksamheten är 
möjligt, skall det på varje våningsplan 
finnas en informationstavla med skrift-
lig information om verksamheten”

Kravet är detaljerat och ger inte utrymme för 
leverantören att hitta egna lösningar.
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Kvalitetsområde: Vård och omsorg
Krav Motivering

Bra krav ”Utföraren skall enligt beställarens 
rutiner delta i det nationella Palliativa 
registret.”

Tydligt krav och viktigt att användning av  
registren främjas.

”Utföraren skall följa den överens-
kommelse som upprättas mellan 
beställaren och landstinget avseende 
in- och utskrivning av patient från akut-
sjukhus.”

Tydligt krav. Viktigt att hänvisning finns till var 
överenskommelsen kan hittas.

”Vården och omsorgen ska möjliggöra 
för vårdtagarna att bo kvar livet ut.”

Tydligt och relevant krav - detta kan vara bra 
att tydliggöra.

”Rehabilitering skall präglas av ett 
tvärprofessionellt teamarbete med 
utgångspunkt från brukarens behov 
och utgå ifrån ett stödjande och inte ett 
hjälpande förhållningssätt.”

Relevant, tydligt och skapar förutsättningar för 
leverantörer att göra på olika sätt. I anbudet 
besvarar utföraren hur detta ska genomföras

”Leverantören skall svara för hämtning 
av läkemedel, lämning av prover mm.”

Viktig information.

”Leverantören skall följa de av MAS 
upprättade rutinerna för läkemedels-
hantering.”

Relevant, tydligt och uppföljningsbart –  
innehåller viktig information

Mindre 
bra krav

”I arbetet för att ge den enskilde god 
vård och omsorg och samtidigt sätta 
guldkant på tillvaron, ska utföraren ha 
kunskaper om och tillämpa vedertagna 
förhållningssätt och metoder.”

Eftersom ”guldkant på tillvaron” är en otydlig 
målbild är det oklart vilka metoder som ska 
tillämpas. 

”Omsorgen ska anpassas efter en 
normal dygnsrytm och ska alltid göras i 
samråd med vårdtagaren ”

Otydligt vilka delar som ska ske i samråd med 
vårdtagaren och oklart om vad som kan anses 
vara en normal dygnsrytm sammanfaller med 
den enskildes behov. 

”Anbudsgivaren ska ansvara för att 
erbjuda bra socialt stöd.”

Otydligt vad som innefattas i begreppet  
”socialt stöd”.
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Kvalitetsområde: Boendemiljö
Krav Motivering

Bra krav ”Dagliga utevistelser skall erbjudas.” Tydligt, rimlig nivå och relevant eftersom det är 
bra om utevistelser erbjuds även om inte alla 
brukare går ut

”Leverantören skall svara för att per-
sonal eller annan lämplig person vid 
behov följer med brukaren till sjukhus, 
läkare, tandläkare, frisör etc.”

Rimlig nivå och relevant – kan vara bra att 
tydliggöra detta ansvar för utföraren

”Brukarna skall också kunna få hjälp 
med att göra småärenden, mindre 
inköp och liknande.”

Tydligt krav.

”Den enskilde ska ges stöd med att 
knyta kontakter med andra boende 
som har liknande personligheter eller 
intressen för att stimulera samvaro och 
aktivering.”

Rimlig nivå, realistiskt och relevant eftersom 
social samvaro är en viktig fråga – här kan 
utförare med fördel uppmanas att beskriva 
tillvägagångsätt

”Måltidsmiljön ska vara anpassad efter 
målgruppen.” 

Uppföljningsbart, relevant, rimlig nivå och  
resultatinriktat – lösning tillåts variera med 
brukares behov

”Utföraren skall ha nära dialog med 
boende kring maten för att säkerställa 
synpunkter och önskemål tas i beak-
tande.”

Viktigt att säkerställa den enskildes inflytande.

”Utföraren skall vid behov anlita dietist 
för hjälp med näringsberäkning av 
kost, specialkoster, dietkoster och vid 
matrelaterade problem hos enskilda.”

Tydligt krav.

Mindre 
bra krav

”Byte av sängkläder ska göras så ofta 
som det krävs för god hygien.”

Upplevs som självklart och onödig detalj-
reglering

”Anbudsgivaren ska utforma en lugn 
och trivsam måltidsmiljö med ypperlig 
mat, för både öga och gom.”

Otydligt krav som inte går att följa upp.

Appendix 1
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Kvalitetsområde: Kompetens och bemanning
Krav Motivering

Bra krav ”Personal skall ha omvårdnadsutbild-
ning. Vid nyrekrytering skall under-
sköterskekompetens eftersträvas.”

Grundläggande krav

”Verksamhetschefen och dennes ställ-
företrädare skall ha adekvat högskole-
utbildning samt erfarenhet som arbets-
ledare inom motsvarande verksamhet i 
äldreomsorg.”

Relevant, uppföljningsbart och rimlig nivå – bra 
att inkludera både verksamhetschef och ställ-
företrädare

”Brukarna skall ha tillgång till en 
namngiven omvårdnadsansvarig sjuk-
sköterska.”

Relevant, tydligt, uppföljningsbart och rimlig 
nivå – viktigt att utgå ifrån brukare

”Sjuksköterska skall finnas tillgänglig 
alla tider på dygnet med en inställelse-
tid om högst 30 min.”

Relevant krav

”Leverantören skall redovisa hur 
 personaltimmarna fördelas dygnet runt.”

Ej detaljstyrande men tillgodoser kommunens 
behov av information

”Utföraren ska ansvara för att persona-
lens kompetens anpassas till de behov 
som vårdtagarna har vid olika tidpunk-
ter, genom att tillämpa en flexibel kom-
petensutveckling.”

Relevant, tydligt och uppföljningsbart utan att 
vara detaljreglerande – ger utrymme för lokal 
variation

”Utföraren ska ha arbetsgivar- och 
driftansvar och är ansvarig för att: 
förhållandena mellan arbetstagare och 
arbetsgivare uppfyller de arbetsrätts-
liga regler som gäller för branschen, 
förebygga att skador inträffar som 
kan drabba personal, enskilda eller 
anhöriga, omedelbart vidta erforderliga 
åtgärder mot personal som misstänks 
för brott riktade mot den enskilde, 
 säkerställa kontinuiteten för de en-
skilda som bor i respektive bostad 
och därmed erbjuda befintlig personal 
fortsatt anställning oavsett utförare.”

Grundläggande krav

”Utföraren ska tillhandahålla arbetsklä-
der, inklusive ombyte, för all personal.”

Relevant för efterlevad av hygienföreskrifter.

Mindre 
bra krav

”Varje tillsvidareanställd personal ska 
få minst två fortbildningsdagar per år 
inom vårdområdet.”

Kravet är för detaljerat, här är det bättre att 
leverantören själv väljer tillvägagångssätt. 

”Nyanställd personal ska få minst 5 da-
gars introduktion om såväl verksamhet 
som eventuell specifik profilering.”

Kravet är för detaljerat, här är det bättre att 
leverantören själv väljer tillvägagångssätt.

”Bedömning ska alltid göras av per-
sonlig lämplighet”.

Självklart att personlig lämplighet ska vägas in 
men kravet är svårt att följa upp.
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Kvalitetsområde: Kvalitetsarbete
Krav Motivering

Bra krav ”Utföraren skall redovisa ett kvalitets-
system i enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om led-
ningssystem för kvalitet i verksamhet 
enligt SOSFS 2011:9.”

Tillräckligt vad gäller innehåll i ledningssyste-
met och samtidigt tydlig hänvisning till relevant 
dokument och krav på att anbudsgivaren be-
skriver hur kravet uppfylls.

”Rutiner skall vara väl förankrade hos 
all personal.”

Här kan det vara bra att låta anbudsgivaren 
beskriva hur det kommer att uppfyllas.

Mindre 
bra krav

”Utföraren skall följa beställarens rikt-
linjer och rutiner och utifrån dessa upp-
rätta lokala rutiner för verksamheten.”

Otydligt vilka riktlinjer och rutiner som avses.

”Leverantören skall ta emot brukare 
som beviljats bistånd av kommunens 
biståndshandläggare.”

Detta är en förutsättning som inte behöver 
specificeras i underlaget.

”Utföraren ska ha rutiner för genom-
förandeplan, omvårdnadsplan och 
rehabiliteringsplan, kontaktmannaskap, 
ekonomisk säkerhet, våld och hot, 
hantering av livsmedel, kost och nutri-
tion, klagomålshantering, avvikelse-
hantering, anmälan om missförhållan-
den, riskbedömning för brand och/eller 
balkongvistelse, kontakter med läkare, 
sjuksköterska, sjukgymnast/arbets-
terapeut, avvikelsehantering inom HSL 
(hälso- och sjukvårdslagen), kvalité 
inom HSL.”

När innehållet i kravet listas på detta sätt finns 
alltid en risk att någonting utelämnas. Detta 
kan få negativa konsekvenser om listan upp-
fattas som heltäckande. 

”Brukaren skall ges möjlighet att bo 
kvar, om brukaren och dennes närstå-
ende så önskar, även om behovet av 
stödinsatser förändras.”

Otydligt krav.

Appendix 1
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Kvalitetsområde: Samordning och samverkan
Krav Motivering

Bra krav ”Leverantören och den upphandlande 
myndigheten skall samverka för att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för 
uppdragets genomförande och en god 
vård och omsorg i boendet.”

Beställaren är alltid en viktig samverkanspart 
för utföraren.

”Verksamheten ska kännetecknas av 
en välutvecklad samverkan med olika 
parter för att möjliggöra ett individuellt 
anpassat stöd till brukaren. Samverkan 
innehåller bl.a.

•  leverantören ska medverka vid  
regelbundna samrådsmöten med 
beställaren och vid andra möten 
 beställaren sammankallar till.

•  för personer med behov av omfat-
tande och långvariga insatser från flera 
verksamheter inom hälso- och sjuk-
vård och/eller socialtjänst ska samord-
ning av insatserna ske.”

Relevant och tydligt – betonar vikten av sam-
verkan och ger exempel på viktiga delar men 
utesluter ingenting annat

”Leverantören skall regelbundet an-
ordna och delta i möten med brukare, 
gode män och närstående.”

Tydliggör viktiga samverkanspartners utan att 
kräva ett enda tillvägagångssätt. I anbudet be-
svarar utföraren hur detta ska genomföras.

Mindre 
bra krav

”Leverantören skall aktivt medverka till 
att skapa smidiga övergångar mellan 
olika vårdgivare/leverantörer i syfte att 
bidra till en väl fungerande vårdpro-
cess utifrån brukarens perspektiv.”

Kravet är otydligt.

”Utföraren ska eftersträva att orga-
nisationer, föreningar och väntjänst 
bedriver självständig verksamhet inom 
verksamheten varje vecka.”

Begränsar vilka parter utföraren ska samverka 
med.

”Utföraren ska initiera att väntjänst-
grupp startas om sådan saknas.”

För detaljerat, eventuellt finns annan samver-
kansform som är viktigare för den enskilde. 
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Kvalitetsområde: Beställarens uppföljning
Krav Förklaring

Bra krav ”Utföraren skall delta i nationella upp-
följningar, mätningar och kvalitetsregis-
ter utifrån beställarens anvisningar.”

Tydligt och enkelt att följa upp – bra att främja 
utveckling av den typen av register för att möj-
liggöra kvalitetsuppföljning

”Beställaren förbehåller sig rätten att, 
genom såväl anmälda som oanmälda 
besök, i alla avseenden ha insyn i 
verksamheten som helhet och i doku-
mentationen omkring de boende för att 
kunna garantera att de boendes rätt till 
vård, omsorg och service tillgodoses. 
Utföraren skall för detta ställa begärda 
uppgifter, handlingar, lokaler och perso-
nal till beställarens förfogande.”

Tydligt och grundläggande krav –  
verksamhetsbesök är en mycket viktig del  
i uppföljningen

”Kommunen har ett antal gemensamma 
datasystem för att redovisa, utläsa och 
överföra uppgifter inom vård och om-
sorg. Utföraren är skyldig att använda 
de av kommunen anvisade systemen.”

Inte självständigt men tydligt under förutsätt-
ning att det i underlaget anges vilka system 
som avses. Relevant krav – kan vara en förut-
sättning för bra informationsöverföring

”Utföraren ska medverka i beställarens 
brukarundersökning.”

Tydligt, enkelt att följa upp, relevant – viktigt att 
kommunen följer upp brukarnöjdhet

”Utföraren skall omgående informera 
beställaren om allvarliga händelser  
och förhållanden i sin verksamhet  
och om vilka åtgärder som vidtagits 
och planeras.”

Uppföljningsbart och relevant – viktigt att följa 
upp hur utföraren åtgärdar brister

Mindre 
bra krav

”Leverantören skall hålla den upphand-
lande myndigheten informerad om vem 
som är vårdenhetens ansvarige verk-
samhetschef.”

Otydligt vad som menas med ”vårdenheten” 
och därmed vilken verksamhetschef som 
avses. Viktigt innehåll men mindre bra formu-
lering.

”Leverantörens informationsmaterial 
skall godkännas av den upphandlande 
myndigheten.”

Detaljstyrande

Appendix 1
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Appendix 2
Mall för kravspecifikation  

avseende tjänsten samt checklista
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Appendix 2

Mall för kravspecifikation  
av seende tjänsten

Legala krav och allmänna råd

 [Ange eventuella lagar och föreskrifter som ni av pedagogiska skäl vill betona särskilt samt 
eventuella allmänna råd som ni kräver att utföraren följer. Vidare finns legala krav som gäller 
kommunen som organisation, t.ex. meddelarfrihet, och som inte per automatik gäller utföra
ren. Dessa behöver specificeras här om ni vill att utföraren ska vara bunden av dem.], t.ex.:

• Verksamheten skall bedrivas enligt bestämmelser som följer av socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, sekretesslagen, arbetsmiljölagen, 
personuppgiftslagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och förordningar.

Övergripande vision för boendet

[Sammanfattning av övergripande vision och krav på att utföraren ska sträva efter att uppnå 
den] t.ex.:

• Utföraren skall sträva efter att uppfylla kommunens vision för boendet: Insatserna skall ut-
föras så att de boende får leva ett värdigt liv och känner välbefinnande. De skall ha trygga 
förhållanden och en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare skall de, så 
långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig 
service skall ges. Utföraren skall ha en tydlig värdegrund, som utgår från den i Socialtjänst-
lagen fastställda nationella värdegrunden, och bedriva ett aktivt värdegrundsarbete inom 
verksamheten på det aktuella boendet.

Kvalitetsåtaganden

[Fyll i eventuella övergripande kvalitetsåtaganden ni vill att utföraren ska genomföra], t.ex.:

• Utföraren skall delta i kvalitetsdialog och-seminarier som ordnas av kommunen för att ut-
veckla kvaliteten i vård och omsorg

• Verksamhetschef skall delta i av kommunen anordnad utbildning kring systematiskt förbätt-
ringsarbete

• Utföraren skall beskriva hur man planerar att arbeta med kvalitetsutveckling vad gäller  
förebyggande av liggsår 

• …

Mätetal på gruppnivå

[Fyll i eventuella mätetal på gruppnivå som ni önskar följa upp och se ett visst resultat för], 
t.ex.:

• Registreringsfrekvensen i Senior Alert och Svenska Palliativregistret skall vara minst x%

• Andelen brukare med trycksår – som rapporterat i Senior Alert – skall understiga x%

• Andelen brukare som uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med boendet skall uppgå till 
minst x% i kommunens brukarundersökningar, och skall ej sjunka över tid

• …

Övergripande kvalitetskrav
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VÄRDEGRUND

Målsättning för området:  
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

Utföraren skall sträva efter att all verksamhet präglas av ett förhållningssätt med hälsans fyra  
hörn pelare; social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor som 
grund.  

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill be-
tona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 

• …

Specifika delkrav: [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:

• Verksamheten skall bedrivas enligt den nationella värdegrunden för äldreomsorgen

• Entreprenören skall ha en tydlig värdegrund och bedriva ett aktivt värdegrundsarbete inom verk-
samheten på det aktuella boendet.     

• De insatser som ges skall kännetecknas av trygghet, värdighet och respektfullhet i utförandet.

• …

DEN ENSKILDES DELAKTIGHET 
 

Målsättning för området: 
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

Utföraren skall sträva efter att den enskilde i så stor utsträckning som möjligt är delaktig i de 
viktiga beslut som rör denne.  

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill be-
tona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 

• …

Specifika delkrav: [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:

• Utföraren skall säkerställa att personalen arbetar på ett sätt där brukaren själv får påverka  
hur insatserna genomförs och bestämma om den personliga omvårdnaden.

• Utföraren skall organisera arbetet så att personalen får tillräckligt med tid att lyssna till och  
samtala med den enskilde.  

• En skriftlig rutin för kontaktmannaskap skall finnas upprättad och kontaktmannens  
uppgifter skall vara tydliggjorda och kända för all personal  

• …

Kvalitetskrav per kvalitetsområde
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VÅRD OCH OMSORG (INKLUSIVE DOKUMENTATION)

Målsättning för området:  
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

De boende skall tillförsäkras individuellt utformad omsorg, rehabilitering och  hälso- och sjuk-
vård med god kvalitet där trygghet, säkerhet och integritet står i centrum.  

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill be-
tona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 

• …   

Specifika delkrav [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:
• Den palliativa vården som ges i det särskilda boendet skall bedrivas enligt det nationella vårdpro-

grammet för palliativ vård
• Entreprenören ansvarar för att entreprenörens MAS fullgör sitt ansvar för att tillse att anmälan 

görs till beställarens MAS om den enskilde i samband med vård och behandling drabbas av eller 
utsatts för risk att drabbas av vårdskada (LexMaria)

• Leverantören skall följa de av beställarens MAS upprättade rutinerna för läkemedelshanteringen
• All dokumentation som rör den enskilde skall förvaras på betryggande sätt så  

att obehöriga inte får tillgång till den.  
• Larm från brukare skall besvaras omgående och åtgärdas omgående eller efter högst 15 minuter.

• …

 
BOENDEMILJÖ (INKLUSIVE MÅLTIDER OCH AKTIVITETER)

Målsättning för området:  
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

Utföraren skall sträva efter att den enskilde upplever det särskilda boendet som ett hem där 
denne är trygg, känner gemenskap och har en tillvaro som upplevs som meningsfull utifrån den-
nes behov och förutsättningar. Kost och måltidslösningar skall präglas av individanpassning och 
tillfredsställa den boendes behov och önskemål så att måltiden blir en positiv upplevelse.  

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill be-
tona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 
• …

Specifika delkrav: [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:
• Entreprenören skall ordna så att de boende får daglig fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig 

stimulans efter var och ens förutsättningar och behov.   
• Vardagen skall ha ett innehåll där de boendes förmåga och vilja till aktivitet upprätthålls och tas 

tillvara.   
• En kostansvarig med adekvat kompetens skall finnas för hela verksamheten
• Kostens kvalitet och de boendes nöjdhet med maten skall följas upp regelbundet, minst två ggr 

per år
• Dukningen skall vara anpassad till de boendes behov

• ...

Appendix 2



Upphandla bättre – Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen 95

KOMPETENS OCH BEMANNING

Målsättning för området:  
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

Utföraren skall sträva efter att upprätthålla en bemanning som är tillräcklig och ändamåls enlig 
för att motsvara de enskildas behov och önskemål.   

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill be-
tona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 

• …

Specifika delkrav: [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.: 

•  Den närmaste arbetsledningen skall ha dokumenterad högskoleutbildning inom  socialt arbete 
och/eller hälso-och sjukvård. Vård- och omsorgspersonalens närmsta arbetsledning skall ha god 
kunskap och aktuell dokumenterad erfarenhet av minst ett års vård- och omsorgsarbete. 

•  Brukarna skall ha tillgång till en namngiven omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

• Leverantören skall tillse att personalen kontinuerligt ges utbildning, fortbildning och handledning 
inom bl.a. omvårdnad, hälso- och sjukvård, rehabilitering och vård- och livsmedelhygien

• Utföraren skall ansvara för att personalens kompetens anpassas till de behov som vårdtagarna 
har vid olika tidpunkter, genom att tillämpa en flexibel  kompetensutveckling.  

• All personal skall behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan  kommunicera med 
de boende, deras närstående, övrig personal samt för att skriftligt kunna göra den dokumenta-
tion som krävs.

• …

KVALITETSARBETE

Målsättning för området:  
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:

Utföraren skall, genom kvalitetsarbete i samråd med beställaren, kontinuerligt  utveckla  
verksamheten och sträva efter att öka kvaliteten för de boende.

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill be-
tona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 

• …

Specifika delkrav: [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:

• Leverantören skall ha en årlig verksamhetsplan där det beskrivs hur man kommer att arbeta för 
att uppfylla kvalitetskraven i uppdraget, och som beskriver behov, mål, aktiviteter, ansvar och 
uppföljning.

• Leverantören skall ha skriftliga rutiner som säkerställer att samtlig berörd personal tar del av 
 väsentlig information för att kunna ge en säker och trygg vård. Skriftliga rutiner avseende infor-
mationsöverföring vid arbetspassbyten skall finnas. Detta avser både vård- och omsorgspersonal 
samt legitimerade yrkesgrupper. 

• Leverantören skall delta och rapportera i aktuella nationella kvalitetsregister, för närvarande 
 Senior alert, Svenska Palliativregistret och Svenskt register för beteendemässiga och psykiska 
symptom vid demens (BPSD).

• …
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SAMORDNING OCH SAMVERKAN

Målsättning för området: 
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:
Utföraren skall sträva efter att verksamheten kännetecknas av en välutvecklad sam verkan  
med olika parter som möjliggör ett individuellt anpassat stöd till brukaren.   

Legala krav och allmänna råd
[Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange eventuella krav som ställs i lagar och 
föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill betona särskilt, eller områdesspecifika all-
männa råd som ni kräver att utföraren följer] 
• …

Specifika delkrav 
[Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:
• Leverantören skall ha en skriftlig beskrivning över hur leverantören avser att samverka med anhö-

riga/närstående/god man. Samarbetet med anhörig skall ske när brukaren önskar det.
• Leverantören skall informera den beställande nämnden om avvikelser från  beställning, föränd-

ringar i den boendes vårdbehov eller andra viktiga förändringar i den boendes situation, som kan 
föranleda behov av åtgärder från den beställande nämnden.

• Verksamheten ska kännetecknas av en välutvecklad samverkan med olika parter för att möjlig-
göra ett individuellt anpassat stöd till brukaren. Samverkan ska bl.a. innehålla:
-  leverantören ska medverka vid regelbundna samrådsmöten med beställaren och vid andra 

möten beställaren sammankallar till
- för personer med behov av omfattande och långvariga insatser från flera verksamheter inom 

hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst ska samordning av insatserna ske.
• …

BESTÄLLARENS UPPFÖLJNING 

Målsättning för området: 
[Fyll i krav på strävan efter att nå kommunens målsättning för kvalitetsområdet], t.ex.:
Utföraren skall sträva efter att, tillsammans med beställaren, säkerställa en upp följning som  
gör att såväl ansvariga politiker som anhöriga och allmänheten känner sig trygga med att  
kvaliteten i verksamheten är god och som bidrar till ständig  kvalitetsutveckling.  

Legala krav och allmänna råd: [Inga krav behöver anges här, men ni har möjlighet att ange 
eventuella krav som ställs i lagar och föreskrifter på området som ni av pedagogiska skäl vill 
betona särskilt, eller områdesspecifika allmänna råd som ni kräver att utföraren följer] 

• …

Specifika delkrav: [Fyll i eventuella specifika delkrav], t.ex.:
• Kommunen har inte bara en uppföljande funktion utan skall också kunna fungera som diskus-

sions- och samarbetspartner vad gäller kvalitetsutveckling.
• Beställaren förbehåller sig rätten att, genom såväl anmälda som oanmälda besök, i alla avseen-

den ha insyn i verksamheten som helhet och för att kunna garantera att de boendes rätt till vård, 
omsorg och service tillgodoses. Utföraren skall för detta ställa begärda uppgifter, handlingar, 
lokaler och personal till beställarens förfogande,  inklusive handlingar som faller under normal 
bank- och revisionssekretess. 

• Entreprenörens beskrivning av vård- och omsorgsboendet och entreprenörens  åtaganden kommer 
liksom resultatet av vissa uppföljningar publiceras på stadens och stadsdelsnämndernas hemsidor. 

• …

Anbudsgivaren bekräftar att denne accepterar samtliga krav som anges i denna kravspecifikation

För mer  
utvecklade  
resonemang  
och exempel 
kring rekom-
mendationerna  
kring  kraven  
på tjänsten – se 
avsnittet Krav på 
tjänsten i Del 2.
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Frågeställning  

Förberedelser
Initiala överväganden

 Är det tydligt för oss vad det viktigaste övergripande syftet 
med konkurrensutsättningen av verksamheten är?

 Har vi fastslagit vad visionen och de konkreta målsättning
arna för verksamheten är?

 Har vi slagit fast hur mycket vi önskar/är villiga att betala 
för tjänsten?

 Har vi en faktabaserad bild av boendets utgångsläge vad 
gäller förutsättningar och kvalitet?
Inför utformning av förfrågningsunderlaget

 Har vi haft en dialog med representanter för brukare, 
 anhöriga, professionerna, potentiella leverantörer och 
politiker inför utformningen av specifikationen av tjänsten 
och kvalitetskraven?

 Har vi studerat upphandlingar från andra kommuner för 
att få inspiration till bra sätt att utforma underlaget?

 Har vi studerat tillgänglig litteratur på området?

 Har vi konsulterat tillgänglig expertis på upphandling?

Checklista för framtagande av  
förfrågningsunderlaget

Krav på leverantören  

 Har vi formulerat ett krav på att anbudsgivare redogör för 
sina pågående eller nyligen genomförda uppdrag, och för
behållit oss rätten att kontakta uppdragsgivare för referen
stagning? 

 Har vi utvecklat en mall med tydliga och transparenta kri
terier för referenternas bedömning av anbudsgivarens 
yrkeskunnande, och angett vad som är lägsta godtagbara 
bedömning?

 Har vi övervägt möjligheten att på ett tydligt och transpa
rent sätt bedöma kommunens tidigare erfarenheter av 
anbudsgivaren i kvalificeringen?

 Har vi formulerat alternativa krav för nystartade företag, 
som ej utesluter dessa?

Krav på tjänsten  

 Kravspecifikationens övergripande utformning

 Är legala krav tydligt redogjorda för i ett separat avsnitt?

 Är den övergripande visionen för det särskilda boendet 
tydliggjord, och beskrivs kraven kring denna i termer av 
”ska sträva efter” eller liknande?

 Finns eventuella krav på kvalitetsåtaganden beskrivna?
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Krav på tjänsten (forts.)  

 Kravspecifikationens övergripande utformning (forts.)

 Är eventuella krav kring mätetal på gruppnivå beskrivna?

 Är kraven tydligt indelade i olika kvalitetsområden?

 För respektive kvalitetsområde:

 •  Finns en målsättning för kvalitetsområdet?

 •  Betonas endast de legala krav som kommunen vill lyfta     
     av pedagogiska skäl?

 •  Finns konkreta delkrav specificerade?

 Ombes anbudsgivare att själva komma med förslag på hur 
kvalitetsutfästelser ska följas upp?

 Har vi tänkt igenom avvägningen mellan krav som endast 
ska accepteras, krav som ska besvaras med fritext och krav 
som behöver styrkas av andra dokument?

Principerna för skall-krav

 Lever specifikationen upp till principen om enkelhet?

 •  Är samtliga krav tydliga och enkla att förstå?

 •  Är det tydligt vilka eventuella ytterligare dokument som 
hänvisas till och var dessa finns?

 •  Vet vi hur många krav som används i förfrågningsunder
laget?

 •  Har vi lyckats undvika överlappande krav?

 Lever specifikationen upp till principen om ändamåls-
enlighet?

 •  Vet vi på vilket sätt alla uppställda krav bidrar till kvalitet 
för den enskilde brukaren?

 •  Motsvarar kraven vår ambitionsnivå för boendet?

 •  Täcker kraven in samtliga kvalitetsområden?

 Lever specifikationen upp till principen om att förpliktiga?

 •  Vet vi hur stor andel av kraven som kommer att kunna 
följas upp?

 •  Är alla specifika krav realistiska och har vi undvikit 
 formuleringar av typen ”skall sträva efter” förutom i över
gripande vision och områdesmålsättningar?

 Lever specifikationen upp till principen om stimulans?

 •  Vet vi hur stor andel av kraven som gäller resultat (till 
skillnad från strukturer och processer)?

 •  Har vi i samtliga fall av detaljreglering, noggrant övervägt 
alternativa krav?
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Utvärdering av anbud 

 Har vi övervägt de för och nackdelar som finns med de 
olika utvärderingstyperna (prisupphandling, kvalitets
upphandling och pris/kvalitetsupphandling) och valt 
den modell som passar vår kommuns förutsättningar bäst?

 •  Vid kvalitetsupphandling: har vi gjort ett medvetet val 
av prisnivå som speglar vår ambitionsnivå? 

 •  Vid prisupphandling: har vi reflekterat över ambi
tionsnivån på skallkraven, och vilken inverkan dessa 
kommer att ha på den erbjudna prisnivån?

 •  Vid pris/kvalitets¬upphandling: har vi gett tillräckligt 
stor vikt åt kvalitet för att undvika en ”indirekt prisupp
handling”?

 •  Vid kvalitets eller pris/kvalitetsupphandling: har vi 
undvikit att göra bedömningen av kvalitet alltför detalj
orienterad, och planerat intervjuer för att verifiera be
skrivningar?

 Har vi övervägt möjligheten att använda referenser för 
att verifiera att tjänsten kommer att kunna utföras med 
det mervärde som anbudsgivaren utlovar? Om referens
tagning används:

 •  Framgår det tydligt i förfrågningsunderlaget vad som 
kommer att bedömas med hjälp av referensutlåtandena?

 •  Har vi en plan för hur vi ska dokumentera frågor och svar?

 •  Är frågorna utformade på ett sådant sätt att inte hela 
utvärderingen av mervärdet avgörs av referenten utan 
så att kommunen poängsätter mervärdet utifrån refe
rensens bedömning?

Checklista för framtagande av förfrågningsunderlaget – fortsättning på nästa uppslag
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Incitament  

 Har vi tänkt igenom möjligheterna att utforma målrelate
rad kvalitetsersättning och bestämt om detta är relevant i 
denna upphandling?

 Har vi tänkt igenom vilken avtalslängd, inklusive förläng
ningsoptioner, som passar bäst i denna upphandling?

 Är vi förberedda på att inte utnyttja förlängningsoptionen 
om kvaliteten inte är tillfredsställande?

 Har vi övervägt att inte ge volymgaranti, och att ge brukare 
möjligheten att välja boende för att skapa ytterligare incita
ment för kvalitet?

 Har vi övervägt möjligheten att publicera utfall (t.ex. bru
karnöjdhet) eller på annat sätt premiera särskilda boenden 
med hög kvalitet och nöjda brukare?

Krav gällande uppföljning av verksamheten  

 Plan för uppföljning 

 Har vi utvecklat en övergripande uppföljningsplan och 
säkerställt att krav som är nödvändiga för att möjliggöra 
uppföljningen finns med i underlaget?

 Har vi hämtat inspel från t.ex. SKL:s uppföljningsverktyg 
och denna guides kapitel Krav gällande uppföljning vid 
utformningen av uppföljningsplanen?

 Har vi beskrivit både helhetsuppföljning och uppföljning 
av enskilda krav i vår uppföljningsplan? (se nivåer för skall
krav i avsnittet Strukturering av kvalitetskrav)

 Har vi beslutat om vilken typ av information som vi vill 
delge allmänheten, och tydliggjort detta i förfrågningsun
derlaget?

 Innehåller uppföljningsplanen en dialog med utföraren 
kring i vilken mån skallkraven faktiskt styr mot kvalitet,  
i syfte att förbättra kravspecifikationen i nästa upphand
ling?
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 Har vi formulerat tydliga krav på leverantören?

 Är det särskilda boendets utgångsläge och förutsättningar, 
inklusive eventuella utmaningar tydligt beskrivna för an
budsgivarna?

 Har vi sammanställt en kravspecifikation avseende tjäns
ten som täcker in alla viktiga kvalitetsområden och mot
svarar kommunens ambitionsnivå och betalningsvilja?

 Har vi övervägt vilken utvärderingsmodell som bäst passar 
förutsättningarna och syftet med att konkurrensutsätta 
verksamheten?

 Har vi övervägt att på olika sätt skapa incitament för leve
rantören att hålla hög kvalitet och kontinuerligt utveckla 
kvaliteten i verksamheten? 

 Har vi i underlaget specificerat krav som möjliggör en ef
fektiv och ändamålsenlig uppföljning av verksamheten?

 Har vi genom tydlighet och försiktighet med detaljstyrning 
skapat förutsättningar för en kvalitetsutvecklande dialog 
mellan beställare och utförare?

 Har vi skickat ut förfrågningsunderlaget på externremiss?

Krav gällande uppföljning av verksamheten  

 Specifika uppföljningskrav

 Ställer vi särskilt höga krav på rapporteringen från utföra
ren tidigt under avtalsperioden?

 Finns krav på att utförare ska föreslå hur utlovad kvalitet 
ska  följas upp?

 Ställer vi de krav på medverkan i uppföljning som beskrivs 
Tabell 2 i denna guide?

 Ställer vi krav på verksamhetsbesök?

 Ställer vi krav på åtgärdsplaner vid brister?

 Ställer vi krav på deltagande i regelbunden kvalitetsdialog?

 Ställer vi krav på information vid väsentliga förändringar?

Övergripande process och innehåll i förfrågningsunderlaget
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