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Förord 
Nu är det snart fyra år sedan jag inledde mina studier vid det rättsvetenskapliga 

programmet med internationell inriktning. Min tanke med utbildningen var att utvidga 

mina kunskaper inom framförallt den konsumentfrämjande rätten, vilken jag kommit i 

kontakt med genom mitt arbete inom hemelektronikbranschen. Efter 180 poäng1 ser jag nu 

tillbaka på utbildningen och kan sammanfatta den med fyra år av hårt arbete, gemenskap 

och personlig utveckling. 

 När jag inledningsvis stod inför uppgiften att författa examensarbetet var det primära 

syftet att arbeta utifrån en frågeställning som kan komma att beröra mig i en framtida 

yrkesroll.   

   I detta skede vill jag tacka de personer som hjälpt mig under åren är det alltid ett dilemma 

huruvida någon utelämnas och därför riktar jag ett generellt tack till de studiekamrater jag 

haft äran att samarbeta med, lärare och föreläsare samt min familj. Catharina Sitte Durling2 

för sitt stora engagemang för studenternas bästa samt ett utmärkt samarbete i samband med 

kandidatuppsatsen våren 2006.  

 Den mer ämnesnära uppskattningen skall ges till dem som hjälpt mig i samband med 

ämnesvalet samt tillfört goda råd i jakt på relevant underlag till studien och där främst min 

handledare Andrea Sundstrand3 för hennes tålamod och tid att besvara mina frågor och 

funderingar.  Min förhoppning är att detta arbete skall ge läsaren en god inblick i ämnet och 

locka till vidare efterforskningar. 

  

Örebro den 22 maj 2007 

      

 

 

Niklaz Karlsson 

                                                 
1 Motsvarar 270 högskolepoäng enligt reglerna i Bolognaprocessen, vilka implementeras den 1 juli 2007. 
2 Catharina Sitte Durling är jur dr i straffrätt och undervisar vid Örebro och Stockholms universitet.   
3 Andrea Sundstrand är doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet, har varit handläggare vid 
Nämnden för offentlig upphandling [NOU]  och arbetar som yrkesverksam advokat vid advokatfirman Fylgia. 



Abstract 
The overriding purpose of this graduate thesis is to evaluate if municipalities and county 

councils can deviate from the legislation of public procurement during procurement of 

customer choice agreements within the health and social care area. The intention of this 

Quasi-market is to provide the users with competition in terms of quality rather then the 

general principal rule of economic value.  

 My conclusion results in a legal situation without rules of general procedure. So far the 

authorities make their own regulation in the field of customer choice agreements. The 

problem lies within the authorization of new contractors and their right to make an appeal 

against resolutions made by the authorities social care divisions. 

 One solution is to legislate within the present law of public procurement. Another way 

to solve the problem is to create a lex specialis apart from the present public procurement 

regulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
Det generella syftet med detta examensarbete är att utreda om kommuner och landsting kan 

frångå upphandlingsregleringen vid tillsättningar av kundvalsföreträdande tjänster, vilken 

påverkan kundvalssystem har på mindre oetablerade företag samt hur detta påverkar det 

traditionella upphandlingssystemet. I samband med att två nya EG-direktiv på 

upphandlingsområdet inte implementerats i svensk rätt inom den angivna tidsfristen, 

belyses frågan ur både ett de lege lata- och de lege ferendaperspektiv.  

 Uppsatsen uppdelas i tre sammankopplade avsnitt där det första utgör bakgrund för 

studien. I det andra kapitlet påvisas gällande rätt utifrån ett deskriptivt förhållningssätt för 

att i det tredje penetrera kundvalssystemet utifrån ett mer praktiskt, analyserande, 

perspektiv. Denna sammanställning har utmynnat i följande slutsatser. 

 Kundvalssystem har sedan starten i början på 1990-talet utvecklats till att bli ett 

användbart alternativ till traditionella upphandlingsförfaranden och till stor del har frågan 

om laglig tillämplighet förbisetts. För att upprätthålla ett rättssäkert förfarande bör 

sannolikt officiella procedurregler skapas för att undvika en splittrad kvalitet och en 

olikartad bedömning mellan de olika kommunerna och landstingen i Sverige.  

 Ett ökat entreprenörskap kan resultera i högre kvalitet och ökad effektivitet, som i 

förlängningen genererar lägre kostnader. Ur ett genusperspektiv främjar systemet kvinnligt 

företagande genom att bidra till privatiseringen av den historiskt sett kvinnodominerande 

yrkeskategorin.  

 Jag anser med stöd av det anförda, att kundvalssystemet kan utmynna i en utvidgning 

av LOU, där ett ytterligare förenklat upphandlingsförfarande tillser att marknaden 

konkurrensutsätts vilket tryggar sättssäkerheten vid tillsättningen av leverantörerna och ger 

en möjlighet till överprövning. Alternativet är främst att lagreglera området separat vilket 

medför en skräddarsydd reglering genom hela förfarandet, men detta kan medföra en längre 

lagstiftningsprocess. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer min inställning till ämnesvalet framställas, framhäva 

syftet och de, för uppsatsen, relevanta frågeställningarna samt ge en motivation till vald 

metod. Jag avser att, deskriptivt, beskriva användningen av material och fortsatt 

disposition. 

1.1 Bakgrund till ämnesvalet 

Upphandlingsjuridik har sedan hösten 2005 upptagit ett speciellt intresse hos mig. Jag hade 

i början av mina studier ett allmänjuridiskt civilrättsligt intresse vilket har utvecklats till att 

fokusera mer på den offentliga rätten med förvaltningsrätt i fokus. Under vårterminen 2006 

författades min kandidatuppsats4 med inriktning mot den svenska arbetsrättsliga modellens 

tillämplighet vid upphandling. Ämnesvalet vidgade min syn på rätten och medförde att jag 

inför denna uppsats stod inför flertalet intressanta fördjupningsämnen.  

 Frågor om upphandlingsregleringen förekommer med jämna mellanrum i media men 

skapar inte lika ofta stora rubriker, trots att felaktiga upphandlingar innebär en avsevärd 

kostnad för staten och indirekt för den enskilde medborgaren.  

 Gränsdragningen mellan offentlig och civilrätt är vanligtvis strikt uppdelad men viss 

offentlig verksamhet kan, i vissa fall, bedömas utifrån båda. Upphandlingsområdet 

behandlar dessa inriktningar genom exempelvis avtalsrättens tillämpning vid de offentliga 

kontrakten samt offentligrättsliga regler om sekretess, offentlighet och tjänsteutövande. 

Genom den privatisering som skett under senare år har bilden av dessa formellt skilda 

rättsområden ändrats något. När en myndighets verksamhet övergår från statlig till privat 

regi ändras också dess rättsliga tillhörighet vilket kan medföra att ett privat bolag 

genomför, normalt förvaltningsrättsliga, uppgifter.5  

 Entreprenörskap och småföretagande är på frammarsch i Sverige, men enligt en 

utredning gjord av Verket för näringslivsutveckling [NUTEK] upplever var sjätte 

småföretagare problem med regleringen kring det offentliga upphandlingsförfarandet. Det 

som påpekas är kunskapen och kostnaderna för att ta fram ett korrekt anbud, 

kravspecifikationen och till viss del även kompetensaspekten hos de beslutande 

                                                 
4 Karlsson, Niklaz, Kågebrand Tomas; Offentlig upphandling i förändring. 
5 Nerep, Erik, Warnling-Nerep, Wiweka; Marknad & myndighet, s 11 f. 

   1



tjänstemännen. I stort sett samtliga fall, där privata entreprenörer har det allmänna som 

avtalspart, har tillsättningen skett genom en upphandling.6   

 Inom den offentliga sektorn är flertalet tjänster, av dem som upphandlas, riktade till en 

tredje part – en brukare. I dessa fall har upphandlingssystemet kritiserats från flera håll då 

det generellt fokuserar på lägsta pris. Almega, organisationen för tjänsteföretagare, 

menar att kvalitetsaspekten minskar då den slutgiltige brukaren av tjänsten inte är den 

formella motparten. Detta har medfört att det pågår försök, inom främst vård och 

omsorgssektorerna i form så kallade kundvalssystem. 7  

 Systemet med kundval är vanligt förekommande i övriga Norden och syftet är att 

överlåta beslutanderätten till den slutgiltige brukaren i frågor som rör exempelvis hemtjänst 

och liknande.  Valet består främst av att bestämma hur mycket och till vilken kvalitet 

vården skall genomföras. Vård- och omsorgstjänsterna kan omfatta både offentliga och 

privata uppdragstagare. Inom det svenska kundvalssystemet görs en behovsbedömning av 

brukaren och sedan får kontraktorerna en voucher, vilken fungerar som ett värdebevis för 

kommande vård. Då de konkurrerande vårdgivarna inte kan inverka på priset uppstår en 

konkurrenssituation som kallas för kvalitetskonkurrens.8 Detta yttrar sig genom att 

utförarna tvingas att stärka och vidmakthålla sin kvalitet för att inte mista brukarna till 

konkurrenter. En vårdgivare har inga ekonomiska garantier vilket medför att marknaden 

blir konkurrensutsatt.9 Området har fram till dags dato inte varit föremål för rättslig 

prövning vilket medför att rättsläget upplevs som tvetydigt.

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att utreda om kommuner och landsting 

kan frångå upphandlingsregleringen vid anskaffningar av kundvalsföreträdande tjänster, 

vilken påverkan systemet har på mindre oetablerade företag samt hur detta påverkar det 

traditionella upphandlingssystemet. Jag kommer även att utgå från de bakomliggande EG-

rättsliga reglerna för att kontrollera om det finns några rättsliga hinder i den kommande 

implementeringen av de två nya upphandlingsdirektiven. Avslutningsvis kommer de 

berörda parternas inställning till frågan analyseras ur ett de lege ferenda-resonemang för att 

klargöra huruvida det finns alternativa lösningar i framtiden.
                                                 
6 NUTEK; Småföretagare och offentlig upphandling – Hinder och möjligheter för små företag att delta i 
offentliga upphandlingar, s 4 f.  
7 Almega, webbsida, 2007-04-06. 
8 Svensson, Marianne, Edebalk, Per Gunnar; Kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal äldreomsorg, 
s 11 f. 
9 Svensson, Edebalk a a s 6. 
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1.3 Frågeställningar 

Hur skall kundvalsmodellen tillämpas i förhållande till lagen (1992:1528) om offentlig 

upphandling? För att ytterligare klargöra syftet kommer även nedanstående sekundära 

frågor att besvaras: Hur skall kundvalsmodellen tolkas utifrån ett EG-rättsligt perspektiv? 

Vilken påverkan har kundvalsmodellen på mindre oetablerade entreprenörer? Kan detta 

förfarande förändra tillämpningen av nuvarande upphandlingslagstiftning?  

1.4 Avgränsning 

Syftet med denna uppsats är inte att utreda den svenska socialrelaterade lagstiftningen men 

i fall där det är nödvändig kommer den ändå få visst utrymme för att föra uppsatsen vidare. 

Mitt intresse och engagemang ligger främst inom upphandlingsjuridiken där fokus och 

tyngd kommer att ligga.  

 De föreskrifter Örebro Universitet ger genom; D-uppsats - några korta anvisningar och 

riktlinjer, medför att arbetet begränsas i tid och omfattning. Med stöd i detta utesluts 

kundvalsrelaterade tjänster som inte innefattas i vård och omsorgssektorn.  

 Jag har avslutningsvis avgränsat uppsatsen från egna empiriska undersökningar då de, i 

enlighet med det ovan anförda, är alltför resurskrävande för denna typ av utredning. 

1.5 Metod och material 

Jag kommer med hjälp av en rättsdogmatisk metod med stöd i lagtext, förarbeten, praxis 

och doktrin belysa de relevanta delarna för mitt valda ämnesområde. I dagens samhälle 

hämtas, med fördel, mycket material från databaser på Internet och dessa har valts utifrån 

den klassiska rättskälleläran.10 Ord och begrepp har insamlats genom att delvis använda 

Nationalencyklopedins databas där lagstiftningen inte är uttömmande.  

 Tidigare forskning på området har gjorts av Marianne Svensson och Per Gunnar 

Edebalk som, på uppdrag av Konkurrensverket [KKV], fokuserat på kundvalsmodellen ur 

ett empiriskt perspektiv. De har genom sin forskningsrapport; Kvalitetskonkurrens och 

kundval inom kommunal äldreomsorg, kartlagt det praktiska arbetet i 

Stockholmskommunerna Nacka och Solna genom att företa en undersökning rörande 

kvalitet och konkurrens.11

 

                                                 
10 Örebro Universitet, institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; D-uppsats - några korta 
anvisningar och riktlinjer, s 2 f. 
11 Svensson, Edebalk a a s 6 ff. 
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1.6 Disposition 

Jag har i det inledande kapitlet fastställt uppsatsens syfte och val av metod. Vidare har en 

inledning och problembakgrund framförts för att avslutningsvis framhäva visst material. 

 Fortsatt disposition kommer att utgöras av en prolog till varje nytt avsnitt för att således 

ge läsaren en möjlighet att lätt hitta specifik information. Uppsatsen kommer efter detta 

inledande kapitel utreda gällande svensk rätt för att sedan i kapitel 3 analysera och 

konkretisera, de i syftet ställda, frågorna. Avslutningsvis avser jag att analysen skall 

utmynna i en slutsats, vilken även kommer att innefatta mina åsikter av det som 

framkommit i arbetet. 

 För språk, noter och layout har jag använt; Att skriva juridik, Regler och råd, av 

författarna Jensen, Rylander och Lindblom. Vissa begrepp är fundamentala för uppsatsens 

innehåll och kommer vid första användningen markeras med typsnittet Neword. Dessa 

kommer att återfinnas i en begreppsförklaring i slutet av uppsatsen.  
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2. Sakframställning – de lege lata 

I detta kapitel avser jag att beskriva underlaget till ämnet utifrån ett allmänrättsligt 

perspektiv. Inledningsvis kommer bakgrunden till gällande rätt klargöras för att senare 

kopplas ihop med relevanta begrepp, EG-rätt samt, för uppsatsen, relevanta rättsprinciper.  

2.1 Det offentliga upphandlingsförfarandet 

Ursprungligen var målet, med nu gällande lagstiftning, att det offentliga 

upphandlingsförfarandet skulle uppfylla de krav som fanns genom Sveriges medlemskap i 

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet [EES]. Införandet av den nya lagen var 

uteslutande en följd av flera EG-direktiv på området, vilka hade till syfte att främja den 

gemensamma marknaden. De nya reglerna skiljde sig på många områden från tidigare 

svensk lagstiftning, men grundläggande mål om konkurrens, objektivitet och icke-

diskriminering hade funnits sedan länge. De stora ändringarna låg på ett övergripande plan 

där främst överprövning och kontroll fick stor genomslagkraft.12  

 Regelverket hade tidigare varit uppdelat i den statliga upphandlingsförordningen 

(1986:366) och det kommunala upphandlingsreglementet. Utöver dessa fanns 

tillämpningsföreskrifter utgivna av Riksrevisionsverket [RRV]. 13 Lagen (1992:1528) om 

offentlig upphandling [LOU] kom att delas upp i olika verksamhetsområden i enlighet med 

direktiven, 93/96/EEG varor, 93/37/EEG byggentreprenad, 92/50/EEG tjänster och 

93/38/EEG gällande varor, tjänster och byggentreprenader inom försörjningssektorerna, där 

vatten, energi, transport och telekommunikation ingick. Lagstiftaren implementerade dessa 

direktiv och utformade sju kapitel, där den inledande avdelningen definierar 

tillämpningsområdet. Efterföljande fyra kapitel reglerar upphandlingar vilka överstiger det 

så kallade tröskelvärdet vilket utgör en monetär gräns för tillämplighet av de 

harmoniserade direktiven. I svensk rätt regleras dessa belopp i en förordning som utformas 

direkt efter gällande EU-regler.14 Tröskelvärdet beräknas utifrån det totala beloppet på 

upphandlingen och får inte delas upp i mindre delar för att undvika att det totala 

kontraktsvärdet riskerar att understiga tröskelvärdena vid EG-upphandlingar.15

 Under tröskelvärdena sker upphandlingen på grundval av svensk rättstradition vilken 

tidigare tillämpats genom ovan nämnda upphandlingsförordning och reglemente.  
                                                 
12 Prop 1992/93:88; Offentlig upphandling, s 1. 
13 Prop 1992/93:88 a a s 33. 
14 Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling, med dess nuvarande lydelse från den 1 
januari 2006. 
15 Forsberg, Niclas; Offentlig upphandling i praktiken, s 42 ff. 
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 I det avslutande kapitlet i LOU finns regler om rätt till skadestånd och möjligheter till 

överprövning av fattade beslut.16 Tillsyn av upphandlingsförfarandet i Sverige sköts av 

Nämnden för offentlig upphandling [NOU] som under hösten 2007 kommer att 

inkorporeras i KKV. 17

2.1.1 Upphandlande enhet 

För att utröna frågan om upphandlingslagstiftningens tillämplighet på kundval måste 

bakgrunden till upphandlande enhet fastställas. Enhetsbegreppet innefattar olika 

former av statliga, kommunala och associationsrättsliga rättsubjekt.  

 Utgångspunkten för att en enhet skall betraktas som upphandlande är det offentligas 

inflytande genom ägande eller annan form av tillsyn eller kontroll. Den upphandlande 

enheten skall följa det nationella och internationella regelverket för att främja 

konkurrensneutralitet genom att förverkliga syftet och målen med offentlig upphandling.18

2.1.2 Grundläggande utgångspunkter i LOU 

Upphandlingsområdet har sedan länge varit reglerat och under 1900-talets första hälft kom 

begreppet affärsmässighet att ses som en garanti för offentlighet och rättssäkerhet. 

Huvudregeln i 1 kap 4 § LOU om affärsmässighet har, fram till idag, varit ett av de 

viktigaste inslagen i den svenska upphandlingsregleringen. Affärsmässighetsbegreppet är 

mångfacetterat och kan vara svårt att tolka för den enskilde upphandlaren eller 

anbudssökanden. 

 Enligt upphandlingsdirektiven är syftet med upphandlingen att en marknadsmässig 

konkurrens skall finnas och leverantörerna som ger de ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbuden eller anbuden med lägst pris skall tilldelas kontrakten. För att en konkurrensutsatt 

marknad skall uppstå måste en upphandlande enhet handha alla anbud objektivt och utan 

godtycke. För att säkerställa detta måste det finnas en motivering i form av ett 

beslutsunderlag uppställas med vilka kriterier som låg till grund för accepten samt skäl till 

de andra anbudens uteslutande.19       

 

                                                 
16 Forsberg a a s 18. 
17 Konkurrensverket, webbsida, 2007-04-17. 
18 Prop 1992/93:88 a a s 60. 
    SOU 2001:31; Mera värde för pengarna, s 19. 
19 Prop 1992/93:88 a a s 34 ff. 
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Detta realiseras genom annonseringsförfarandet som är en väsentlig del i hela 

upphandlingsprocessen. Samtliga anbud, som överstiger de ovan nämnda tröskelvärdena, 

skall annonseras i databasen Tenders Electronic Daily [TED]. 20    

 Affärsmässighetsbegreppet kompletterades i samband med Sveriges inträde i EG. 

Genom LOU kom regler om att upphandlingsförfarandet ska ske utan ovidkommande 

hänsyn vilket är direkt kopplat till reglerna om icke-diskriminering i artikel 7.1 i 

Romfördraget [EGF].21  

 Enligt LOU och de EG-rättsliga direktiven om offentlig upphandling finns flera 

alternativ rörande tillvägagångssättet vid upphandlingsförfarandet. Över tröskelvärdena kan 

öppen, selektiv eller förhandlad upphandling användas. Vi de öppna upphandlingarna kan 

alla leverantörer som vill lämna anbud efter den upphandlande enhetens föregående 

annonsering. Vid den selektiva upphandlingen inbjuds ett urval av marknadens aktörer 

som, efter att tiden för annonsering gått till ända, styrker de uppställda kraven i 

förfrågningsunderlaget. Det sista alternativet används vid komplicerade upphandlingar där 

en specifik produkt eller tjänst inte kan preciseras. Den upphandlande enheten inbjuder ett 

antal leverantörer som kvalificerats att lämna anbud varefter en förhandling äger rum med 

var och en av dem för att ge dem en möjlighet att förklara hur de kan få fram den eftersökta 

produkten och/eller tjänsten. 

 Under tröskelvärdena samt för B-tjänster och försvarsupphandlingar oavsett värde, 

gäller förenklad, urvals- och direktupphandling. Den förenklade upphandlingen är en 

variant av den öppna upphandlingen undantaget att den i vissa fall kan godkänna 

förhandlingar med leverantörerna. En urvalsupphandling baseras i grunden på ett selektivt 

urval där leverantörerna bjuds in att lämna anbud efter reglerna i kapitel 6 i LOU. 

 Den största skillnaden mellan upphandlingar över och under tröskelvärdena ligger i 

direktupphandlingen. I de fall upphandlingen uppgår till ett lågt värde eller om det finns 

synnerliga skäl kan den upphandlande enheten köpa in varor och tjänster utan att tvingas 

till ett formaliserat anbudsförfarande för vilket kostnaderna överstiger hela upphandlingens 

värde. Med lågt värde avses en av den upphandlande enheten, fastställd beloppsgräns inom 

vilken direktupphandling kan ske. Med synnerliga skäl menas oförutsedda händelser som 

anses brådskande och inte beror på försummelse från den upphandlande enhetens sida. 22

                                                 
20 Prop 1992/93:88 a a s 59.  
    Tenders Electronic Daily, webbsida, 2007-04-09. 
21 Prop 1992/93:88 a a s 60. 
22 Prop 1992/93:88 a a s 49 f. 
    NOU; Kort om LOU – lagen om offentlig upphandling, NOU – nämnden för offentlig upphandling, s 9 ff. 
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 Den upphandlande enheten skall se till att förfrågningsunderlaget är utformat efter klara 

och tydliga premisser samt meddela de grunder på vilket anbuden kommer att antas. 

Information är viktigt och medför att offentlighetsprincipens regler följs.23 Innebörden av 

de EG-rättsliga principerna kommer klargöras tydligare längre fram i detta kapitel. 

2.1.3 Olika former av upphandlingskontrakt 

Ett offentligt upphandlingskontrakt är ett skriftligt avtal som ingås mellan en upphandlande 

enhet och en leverantör efter genomförandet av ett offentligt upphandlingsförfarande. För 

att effektivisera arbetet vid större upphandlingar skapas ofta ett ramavtal, eller 

avropsavtal, som enligt lagtexten i 1 kap 5 § LOU ”...ingås mellan en upphandlande 

enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som 

görs under en viss period”.  

 När ett statligt ramavtal är slutet skall myndigheterna, som berörs av avtalet, avropa 

från det utifrån reglerna i förordning (1998:769) om statlig inköpssamordning [FSI]. 

Enligt 2 § i förordningen berör de större ramavtalen varor och tjänster som myndigheterna 

ofta upphandlar, antingen i stor omfattning eller som uppgår till stora värden, med syfte att 

effektivisera upphandlingsförfarandet. Hänsyn skall tas till små och medelstora företag i 

förhållande till deras konkurrensutsatthet. Jag avser återkomma till denna aspekt i kapitel 3. 

 De statliga ramavtalen samlas i en databas som görs tillgänglig genom det webbaserade 

avtalssystemet Statens Internethandelssystem [IHS]. När ett ramavtal antas måste 

beslutet, i enlighet med ovan nämnda regler om affärsmässighet, annonseras med skäl för 

valet av leverantör. Avtalen är per definition tidsbegränsade, men om en 

förlängningsklausul finns inskrivet i avtalet kan de utökas till ytterligare en bestämd 

tidsperiod. Om det totala avtalsvärdet överstiger tröskelvärdena skall ramavtalet slutas i 

enlighet med de EG-rättsliga reglerna som implementeras genom LOU. Huvudsyftet med 

ramavtalen är att de underliggande användarna inte behöver upphandla igen utan kan 

avropa enligt de avtalade kriterierna som kan avse viss kvantitet eller visst pris. När ett 

ramavtal slutits med flera olika leverantörer skall en avropsförteckning fastställas i syfte att 

påvisa den turordning, på vilken, avrop skall ske.24  

 Om en myndighet vill frångå antagna ramavtal och göra en egen upphandling skall de, 

enligt 4 § FSI, underrätta Ekonomistyrningsverket [ESV] om skälen till detta.  

                                                                                                                                                    
    Prop 1992/93:88 a a s 35. 
23 Forsberg a a s 179.
24 Prop 1992/93:88 a a s 62. 
    NOU a a s 12 f. 
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2.1.4 Upphandling av vissa tjänster 

Vid tjänsteupphandlingar definieras upphandlingarna efter det totala värdet i förhållande 

till tröskelvärdet. Utifrån det totala värdet av upphandlingen graderas tjänsterna enligt A- 

och B-tjänster där olika upphandlingsförfaranden skiljer dem åt.  

 Exempel på A-tjänster är enligt NOU ”...motorfordon och maskiner, datatjänster, 

redovisning, marknadsundersökningar, konsulttjänster för administration, arkitekttjänster, 

reklamtjänster, fastighetsförvaltning [inklusive] städning och löpande underhåll, förlags- 

och tryckeritjänster [samt] sophantering”. Upphandlingen sker enligt reglerna i 5 kap. om 

värdet överstiger tröskelvärdet, annars enligt reglerna i 6 kap LOU. 25

 B-tjänsterna berör andra områden inom offentlig sektor där säkerhets-, utbildnings- och 

idrottsverksamhet ingår. Vidare omfattas även sjukvård och socialtjänst inom denna 

benämning. Upphandlingen sker enligt reglerna i 6 kap LOU, oavsett om de över- eller 

understiger tröskelvärdena.26

 Upphandlingar inom områdena samverkansavtal och vårdavtal är ofta 

framträdande i förhållande till området för denna uppsats. Samverkansavtal ingås efter 

regler om ersättning formulerade av staten och avser ett avtal där sjukvårdshuvudmannen 

träffar överenskommelse med läkare och/eller sjukgymnast om ersättning etcetera.  

 Med vårdavtal avses övriga avtal än ovan nämnda samverkansavtal som har till syfte att 

reglera ersättning och övriga villkor och bakomliggande underlag för utövandet av vården. 

Exempel på övriga villkor kan vara verksamhetsinriktning, omfattning och lokalisering av 

uppdraget. Avtalen omfattar generellt läkarvårdsersättning och sjukgymnastik som regleras 

genom exempelvis lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om 

ersättning för sjukgymnastik.27  

 I förarbetena till den svenska upphandlingslagstiftningen anförde lagstiftaren 

betydelsen av upphandlingar under EG-rättsliga upphandlingsnivåerna i det som kom att 

utgöra kapitel 6 i LOU. Upphandlingarna är inte av betydande belopp men är totalt sett 

ändå viktiga i sammanhanget, då de utgör en stor del, cirka 85 procent, av det totala antalet 

upphandlingar. Trots detta resonemang, från lagstiftarens sida, gavs likväl de monetärt 

mindre upphandlingarna och samtliga B-tjänster, en mindre och inte lika specifik 

framställning i lagstiftningen.28  

                                                 
25 NOU a a s 6 f. 
26 NOU a a s 7. 
27 SOU 1999:149; Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster, s 21 f.
28 Prop 1992/93:88 a a s 42. 
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 Social service och därmed likställda tjänster utgör, som nämnts, B-tjänster. Däremot 

upptas städning och liknande göromål i gruppen av A-tjänster vilket medför att 

upphandlingsförfarandet styrs av vilken eller vilka klasser som upphandlingen avser samt 

det sammanlagda värdet.29

 Varje medlemsstat kan fritt välja om den vill reglera upphandlingarna under 

tröskelvärdena, dock måste hänsyn tas till de begränsningar som i övrigt kommer från EG-

rätten. När det gäller B-tjänsterna föreligger, enligt ovanstående resonemang, i huvudsak 

samma regler oavsett om tjänsteupphandlingens värde över- eller understiger 

beloppsgränserna.30  

2.2 De EG-rättsliga principernas inverkan 

Jag har vid ett tidigare tillfälle analyserat de EG-rättsliga principerna utifrån EGF. Då 

fokuserades studien främst på den fria rörligheten för personer ur ett arbetsrättsligt 

perspektiv. Det är oundvikligt att inte återupprepa innebörden av vissa begrepp då de har en 

fundamental roll i den europeiska rättsbilden.31  

 I EGF finns inga särskilda regler om det offentliga upphandlingsområdet, dock 

innehåller fördraget flera grundläggande principer som tillämpas vid upphandlingsrättliga 

bedömningar både under och över tröskelvärdena.32 Huvudregeln i 1 kap 4 § LOU och dess 

bestämmelser om ovidkommande hänsyn är Sveriges tolkning av fördraget.33

2.2.1 Principen om icke-diskriminering  

I den konsoliderade versionen av EGF anges, i artikel 12, att all diskriminering på grund av 

nationalitet är förbjuden. I upphandlingssammanhang kan detta yttra sig genom krav i 

förfrågningsunderlaget vilka endast vissa nationella leverantörer kan uppfylla genom dess 

geografiska tillhörighet.34 Det är en snäv balansgång som kan uppkomma då brukarna 

efterfrågar vissa produkter eller tjänster vilka kan vara av nationell karaktär. Exempel på 

detta kan vara vissa former av miljö, och rättvisemärkningar avseende 

tillverkningsprocessen.35

                                                 
29 Prop 2005/06:115; Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, s 150. 
30 SOU 1999:149 a a s 181.
31 Karlsson, Kågebrand a a s 7 ff. 
32 SOU 1999:149 a a s 175.
33 Forsberg a a s 48. 
34 Forsberg a a s 180. 
35 Forsberg a a s 48. 
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2.2.2 Likabehandlingsprincipen 

Syftet med principen är att alla leverantörer skall behandlas lika. I det innefattas allt från 

samma förutsättningar vid anbudsförfrågan, till en samlad information vid samma tillfälle. 

En tidigare affärsrelation är ingen konkurrensfördel då en ny upphandling nollställer det 

upparbetade förhållandet.36 Principens giltighet har fastslagits genom praxis där en 

upphandlande enhet i sin anbudsinfordran krävt nationell arbetskraft, nationella material 

och förbrukningsvaror. Förfarandet ansågs strida mot gemenskapsrätten med hänvisning till 

bland annat artikel 30 om ”...godtycklig diskriminering [eller] förtäckt begränsning av 

handeln mellan medlemstaterna”.37  

2.2.3 Proportionalitetsprincipen  

Av principen följer att de upphandlande enheterna endast får ställa proportionella krav på 

det som skall upphandlas. Det krävs att de uppställda kriterierna har ett ändamålsenligt 

samband med det som skall upphandlas.38 Kammarrätten har fastställt att principen skall 

tillämpas vid svenska upphandlingar, trots att det inte finns något lagstöd i LOU.39

2.2.4 Principen om transparens via öppenhet och förutsebarhet 

Denna princip är uppbyggd utifrån två grundläggande begrepp. För det första skall en 

upphandling genomsyras av öppenhet, där alla potentiella leverantörer skall få samma 

grundläggande förutsättningar. Det är likt likabehandlingsprincipen viktigt att alla skall 

kunna få samma information vid samma tillfälle.40 För det andra uppbyggs principen på 

förutsebarhet, med vilket det åsyftas att den upphandlande enheten har en skyldighet att 

vara klar och tydlig i förfrågningsunderlaget.41                           

2.2.5 Principen om ömsesidigt erkännande 

Det grundläggande syftet med principen är att ett intyg eller certifikat som kommit till vid 

beslutsfattande vid behörig myndlighet och som utfärdats i ett av EU:s medlemsländer, inte 

får underkännas av ett annat medlemslands regler.42  

                                                 
36 Forsberg a a s 179. 
37 Mål nr C-243/89; Kommissionen mot Danmark. 
    Sundstrand, Andrea, EG-domstolens domar om offentlig upphandling, s 95 ff. 
38 NOU a a s 4. 
39 RÅ 2005 not 159, med begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EGF. 
40 Forsberg a a s 180. 
41 NOU a a s 4. 
42 NOU a a s 4. 
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 Principen om ömsesidigt erkännande har sin bakgrund i praxis vilket medfört att man 

ibland omnämner den, Cassis de dijon, efter en av de diskriminerade parternas varumärke.    

I det aktuella målet gjorde EG-domstolen klart att Tysklands förbud mot en viss typ av 

alkoholhaltig likör stred mot principen då den framställts enligt laglig standard i 

tillverkningslandet.43                                                          

2.3 Konkurrensrelaterade aspekter   

Den svenska konkurrenslagen (1993:20) [KL] baseras på två artiklar ur EGF, artikel 81 om 

konkurrensbegränsande samarbete och artikel 82 om en parts dominerande 

ställning.44

 I den offentliga utredningen; Mera värde för pengarna, förtydligades kundvalsfrågan 

utifrån konkurrensrelaterade infallsvinklar. Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] gav 

där ett utlåtande som baserades på deras egen utredning i ämnet. SKL anförde att ett 

voucherbaserat kundvalssystem är godtagbart utifrån konkurrenssynpunkt, under 

förutsättning att vissa regler följs. För det första måste en kommun ha en stabil och väl 

fungerande ekonomi och för det andra måste de grundläggande principerna om 

förutsebarhet, objektivitet och konkurrensneutralitet uppfyllas.45  

 För att en konkurrensutsättning skall uppstå krävs en god konkurrenssituation, vilken 

uppkommer genom att det finns flera oberoende entreprenörer samt att marknaden hålls 

öppen för nya oetablerade företag. De angivna förutsättningarna är nödvändiga för att 

bibehålla konkurrensen och motverka karteller och monopolbildning. Om konkurrensen 

inte upprätthålls finns risker för konkurrensbegränsande samarbete eller utnyttjande av 

dominerande ställning vilket kan medföra prishöjningar i samband med försämringar av 

kvaliteten.46

 På marknader där endast ett fåtal leverantörer konkurrerar finns en viss risk att 

anbudskarteller uppstår, vilka syftar till att hämma konkurrensen. Genom hemliga avtal kan 

den upphandlande enheten tvingas att köpa in varor och tjänster långt över ett 

marknadsanpassat pris. För att KL skall bli tillämplig på dessa avtal måste de ha en märkbar 

effekt. Inom juridiken finns ofta generella undantag till en huvudregel och i detta fall 

undantas bland annat konsortier från förbudet om konkurrensbegränsande samarbete, då det 

                                                 
43 Mål nr C-120/78; Rewe-Zentral.  
44 Bernitz, Ulf; Den svenska konkurrenslagen, s 17 f, motsvarar 6 respektive 19 § § KL. 
45 SOU 2001:31, a a s 241 ff. 
46 Svensson, Edebalk a a s 11. 
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anses godtagbart att gå samman med konkurrenter i de fall där anbudsgivningen rör större 

och komplicerade projekt, likt exempelvis Öresundsförbindelsen.47  

 Konkurrenslagstiftningens förbud mot konkurrensbegränsade avtal är, likt ovan nämna 

undantag, inte oinskränkt. Undantagen är uppdelade i olika grupper, efter artikel 81 p 3 i 

EGF, vilket resulterat i individuella och gruppbaserade undantag. KKV kan bevilja 

individuella undantag under förutsättning att tillräcklig konkurrens upprätthålls, det vill 

säga undantaget står i proportion till de positiva effekterna som kan uppstå i form av 

rationaliseringsvinster och konsumentfrämjande åtgärder. 

 Gruppundantagen är hämtade direkt från EG-rättens praxis och har en mer generell 

prägel och inriktas mot bland annat kedjebildningar inom detaljhandeln, forskning och 

utveckling [FoU] samt franchiseavtal. Dessa har samlats i; Regeringens förordningsmotiv 

[Fm] 1996:1-7.

 En marknadsdefinition måste göras när det gäller preciseringen av missbruk av 

dominerade ställning. Det som har betydelse är huruvida företaget eller konstellationen av 

parter har en betydande marknadsandel och på vilken marknad företaget är 

marknadsledande. Missbruk av dominerande ställning föreligger när ett företag, med stark 

ekonomisk ställning, kan hindra effektiv konkurrens på den fastställda relevanta 

marknaden. För att en marknadsledande position skall uppstå bör markandsandelen 

överstiga 65 procent av den definierade marknaden, men även mindre andelar tas i 

beaktande om företaget har en starkt finansiellt, teknologiskt och/eller kunskapsmässigt 

övertag över sina konkurrenter. I dessa fall kan dominans föreligga redan vid 40 procents 

marknadsandel. Generellt visar sig missbruket genom differentierad prissättning, säljvägran 

eller äganderätt till nödvändiga nyttigheter likt el- och telenät.48

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Bernitz a a s 39 f. 
    Öresundskonsortiet, webbsida, 2007-03-30. 
48 Bernitz a a s 44 ff. 
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2.4 Entreprenörskap och välfärd 

En konkurrensutsatt marknad inom vård och omsorg påverkar inte bara den enskilde 

individen, vilken får ta del av vården, utan även de privata entreprenörerna.  

 Med begreppet entreprenör förstås, enligt Richard Cantillons (1680-1734) tankar, 

entreprenörens förmåga att köpa till ett fast pris för att senare, genom ett risktagande, 

generera vinst. Den svenske entreprenörforskaren Björn Bjerke beskriver entreprenören, 

med begreppet företagsbyggare.49

2.4.1 Lex Specialis 

För snart ett år sedan infördes lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att 

tillhandahålla servicetjänster åt äldre. Den bakomliggande tanken med den nya 

lagstiftningen var det ökade behovet av vård och omsorg i förhållande till den ökade 

andelen äldre människor i Sverige.  Lagens syfte är att tillhandahålla vårdtjänster, utan 

individuella prövningar av äldres behov, som är avsedda att förebygga skador, olycksfall 

eller ohälsa, åt personer som är 67 år fyllda.50

 I förarbetet till lagen berördes konkurrensutsättningen av marknaden och 

kundvalssystemet. Det ansågs främjande att öppna marknaden för konkurrens och 

företagande men flera outredda problem fanns också med i beräkningen. Mervärdesskatt, 

maxtaxa, högkostnadsskydd och förbehållsbelopp togs upp som potentiella problem i 

förhållande till den öppna marknaden. Särskilt poängterades betydelsen av 

upphandlingsförfarandet med tillhörande lagstiftning. Lagstiftaren ansåg att riskerna med 

en privatiserad marknad fanns i kvalitetsaspekten. Om kommunerna hänvisar till köp av 

servicetjänster istället för att utöva dem i egen regi kan den enskilde människans behov 

åsidosättas och därigenom kan vården försämras. En annan aspekt som lagstiftaren 

uppmärksammade var huruvida vården skulle komma att se olika ut mellan landets olika 

kommuner, både innehåll- och prismässigt. Dock poängterades vikten av valfrihet för den 

enskilde.51

                                                 
49 Bjerke, Björn, Förklara eller förstå entreprenörskap?, sid 92. 
50 Prop 2005/06:115 a a s 1 f. 
51 Prop 2005/06:115 a a s 146. 
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2.4.2 Definition av servicetjänster 

Servicetjänster kan delas upp i olika inriktningar. Det kan röra sig om allt från att hjälpa en 

yngre funktionshandikappad individ med dagliga göromål, till att säkerställa att en äldre 

rörelsehindrad får mat och städning i hemmet.  

 Kvaliteten på tjänster inom vård och omsorg har ofta stor betydelse för de enskildas 

fysiska och psykiska välbefinnande. De uppgifter som en frisk människa utan 

funktionshinder, klarar av kan ibland tas för givet och normalt vardagliga göromål kan, för 

äldre människor, leda till överansträngningar och skador. Vidare anses det att tjänster, i 

anslutning till ovan nämnda, möjliggör längre boende i hemmet samt motverkar ohälsa och 

skador. 

 Hemtjänst är ett område som idag bedrivs genom dels kommunernas egna 

organisationer men även i privata entreprenörers regi. När externa bolag skall anlitas sker 

detta genom reglerna i LOU vilket, likt tidigare definition, skall göras med 

konkurrensutsättning och affärsmässighet. 52

2.4.3  Sociala krav  

Med sociala hänsyn åsyftas att en vara eller tjänst väljs utifrån kriterier som tar hänsyn 

till exempelvis långtidsarbetslösa och deras möjligheter att komma tillbaka till 

arbetsmarknaden. Upphandlingsutredningen har delvis utrett frågan men viss förvirring har 

uppstått då upphandlande enheter har tolkat betydelsen på väldigt olika sätt. Allt från 

kvaliteten i en tjänst till frågor om rättvisemärkning av tillverkade produkter har varit 

föremål för utvärdering. För att ett socialt krav skall godkännas måste det följa de EG-

rättsliga principerna och ha det ha ett samband med det som upphandlas.  

 EG-kommissionen [KOM] har, i en grönbok, utgett en riktlinje för hur upphandlande 

enheter bör ställa sig till bland annat sociala hänsyn. KOM konstaterade att det finns skäl att 

uppmana till arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder för att upphandlingar i 

verkligheten bidrar till konkurrens mellan ett ökat antal ekonomiska aktörer.53  Den 

anförde det ovan nämnda med stöd i artikel 2 EGF, som initialt reglerar gemenskapens 

uppgift att ”...upprätta en gemensam marknad och en ekonomisk och monetär union...”, 

                                                 
52 Prop 2005/06:115 a a s 148 f. 
53 Europeiska Kommissionen, webbsida, 2007-05-10; En grönbok är ett diskussionsunderlag där KOM 
sammanställt synpunkter från berörda parter inom ett visst ämne. 
    NOU; Lagen om offentlig upphandling och ”Rättvisemärkt”.  
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genom att främja bland annat utveckling av näringslivet, främja en ökad sysselsättning 

samt konkurrensutsättning av marknaden.54

 Enligt reglerna i LOU skall vid offentlig upphandling, antingen det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet eller det anbud som har lägst pris antas. I de fall där ett speciellt krav, 

på exempelvis kvalitet, förs in i förfrågningsunderlaget är det berättigat om det bidrar till 

det huvudsakliga ekonomiska målet med upphandlingen.55

2.4.4  Likhet inför lagen 

Enligt 2 kap 2 § Kommunallagen (1991:900) [KomL] skall alla kommuner och landsting 

behandla sina medlemmar på samma sätt, under förutsättning att det inte finns synnerliga 

skäl att bedöma ett visst ärende annorlunda. Syftet med likställighetsprincipen är bland 

annat att alla kommuninnevånare, vilka uppnått viss ålder, har rätt till servicerelaterade 

tjänster oavsett var man är bosatt, detta under förutsättning att man är kommunmedlem. I 

det givna fallet är det därmed inte tillåtet att erbjuda kundvalslösningar om inte alla 

kommun- eller stadsdelar inom ett område kan erbjuda samma möjligheter för alla 

kommuninnevånare.  

2.4.5 Kundvalsdefinition 

I Sverige är kundvalssystemet baserat på ett check- eller trygghetssystem med vouchers. 

Systemet utgör en alternativ driftform till kommunal och lanstingsstyrd verksamhet inom 

vård, skola och omsorg. Syftet med kundvalssystemet är, enligt utredningen; Mera värde 

för pengarna, att skapa valfrihet för medborgarna i frågor rörande samhällsfinansierade 

välfärdsåtgärder. De vårdgivande entreprenörerna konkurrerar genom den kvalitet de kan 

erbjuda brukarna. Problemet med om och hur LOU skall tillämpas ligger snarare i att 

kundvalssystemet är mångfacetterat och kan variera mellan olika verksamheter vilket 

medför att den rättsliga tillhörigheten kan vara svår att fastslå.56

 
 
 
 
 

                                                 
54 Artikel 2 EGF,  
    KOM (96) 583; Offentlig upphandling inom Europeiska unionen: Överväganden inför framtiden. 
55 NOU; Lagen om offentlig upphandling och ”Rättvisemärkt”.   
56 SOU 2001:31 a a s 240 ff 
    Jfr kvalitetskonkurrens i avsnitt 3.1.1. 
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3. Analys 

Inledningsvis kommer denna analys beröra kopplingen mellan kundval och offentlig 

upphandling för att därefter ge en grund till kundvalens uppbyggnad och lagenlighet. 

Vidare undersöks konkurrensutsättningen av marknaden utifrån både svenska och 

internationella perspektiv. Avslutningsvis är min tanke att koppla samman entreprenörskap 

och samhällsutveckling med den fortsatta rättsutvecklingen av området. 

3.1 Kundval i förhållande till LOU 

LOU är tydlig i utformningen av begreppet upphandlande enhet. Den rättsliga tillhörigheten 

tillkommer samtliga subjekt som uppräknas i lagstiftningen vilket medför att det formellt 

sett inte skall vara svårtolkat. Problemet föreligger snarare i de fall där privata företag 

företar förvaltningsrättsliga uppgifter genom exempelvis kundval.  

Kundvalsmodellen kan vara å ena sidan vara utformad efter ett uppdragsförhållande mellan 

den upphandlande enheten och den tjänsteutförande entreprenören. Genom detta 

sakförhållande föreligger en avtalssituation vilket medför att LOU skall tillämpas. Å andra 

sidan kan avtalsförhållandet uppkomma mellan leverantören och tredje man genom den 

transaktion som sker genom voucherbetalningen, det vill säga entreprenören utför vård mot 

direkt betalning av den enskilde brukaren. 

 För att ett uppdragsförhållande skall komma till stånd krävs att företaget är [1] 

beroende av finansiering från kommunen, [2] kommunen initierar eller driver 

verksamheten, [3] verksamheten saknar direkt vinstsyfte, [4] den private entreprenören är 

underkastad kommunal styrning och beslutsfattande, [5] entreprenörens relation till 

kommunen är avtalsreglerad och/eller [6] den private entreprenören förväntas uppfylla 

kraven i avtalet. Enligt SKL hävdar många kommuner att upphandlingsförfarandet ödslar 

tid och resurser vilket medför att de förespråkar ett auktorisationsförfarande för de 

tilltänkta entreprenörerna. Detta innefattar, likt upphandlingsreglerna, både kvalificering 

och selektering, men kräver inte lika formell reglering avseende avtalstid och 

nyupphandling.57

 Advokatfirman Mannheimer Swartling [M-S] har i sin skrivelse till Svenska 

Arbetsgivarföreningen [SAF]58; Kundval i offentligt finansierad verksamhet, framfört att 

LOU inte kan vara tillämplig på kundvalssystem i dess nuvarande utförande. M-S vill 

                                                 
57 SOU 2001:31; Mera värde för pengarna, s 243 f, SKL, tidigare Svenska Kommunförbundet. 
58 2001 bildades arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv genom en sammanslagning av SAF och 
Sveriges Industriförbund, Nationalencyklopedin, sökord; Svenska Arbetsgivareföreningen. 
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framhäva att det inte finns några klara hänvisningar till kundval i nuvarande LOU och detta 

medför att lagstiftningen inte heller kan användas med syfte att konkurrensutsätta 

marknaden. Skälen till detta är dels att kommunen inte kan uppfattas som upphandlande 

enhet då de inte påverkar hur tjänsten levereras och utförs genom att kunden själv har den 

möjligheten, men även att LOU står utanför den traditionella myndighetsutövningen.59  

3.1.1 Kvalitetskonkurrens 

Begreppet kvalitet är svårdefinierat och kan i vissa fall vara mätbart i enlighet med 

objektiva kriterier. När det gäller vård och omsorg ges en mer subjektiv prägel då den 

enskilde brukaren själv definierar vad som är kvalitet efter dennes värderingar.  

 Kvalitetsbegreppet kan delas in i en teknisk och en funktionell del, där den tekniska 

står för vad brukaren får i termer av omvårdnads- och serviceinsatser. Den funktionella 

kvaliteten definierar på vilket sätt brukaren får ta del av tjänsten och hur den utförs.60

Syftet med att konkurrensutsätta marknaden med ett kvalitetsperspektiv medför att fokus 

ligger på att nivån på vården höjs. Genom ett väl utfört arbete genereras återkommande 

brukare som, ur marknadsföringssynpunkt, för detta vidare genom word of mouth. 

 Då ekonomiska förutsättningar inte styr arbetet blir relationen till brukaren en primär 

del för att bibehålla inkomsterna, där profilering och en förmåga att tillföra brukaren 

mervärde ökar chanserna för entreprenörens tjänsteutövande på den konkurrensutsatta 

marknaden.61

3.1.2 Kvasimarknad 

Den tidigare forskningen om kundval har framhållit professor Julian Le Grands idéer om 

Quasi-markets, där han utgår från hur det engelska välfärdssystemets förändringar över 

tiden. Den ökade privatiseringen av vård och omsorgssektorn har medfört stora 

förändringar vilket resulterat i att en kvasimarknad växt fram.62

 I KKV:s forskningsrapport; Kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal 

äldreomsorg, förstås begreppet kvasi i termer av sken och oäkthet. Författarna menar att 

marknaden på ytan är konkurrensutsatt, men den faktiska verksamheten är annorlunda i 

jämförelse med en fri och konkurrensutsatt marknad. Å ena sidan finns de privata 

entreprenörerna som ofta har ett vinstintresse i fokus för att skapa överlevnad och tillväxt. 

                                                 
59 Mannheimer Swartling Advokatbyrå; Kundval i offentligt finansierad verksamhet – juridiska aspekter, s 2. 
60 Svensson, Edebalk a a s 26 f. 
61 Svensson, Edebalk a a s 6 ff. 
62 Le Grand, Julian; Quasi-markets and Social Policy, s 1257. 
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Å andra sidan finns de statligt ägda, eller styrda enheterna som generellt finansieras genom 

skatt och/eller andra avgifter.63 Le Grand uttrycker det enligt följande: 

 
”...the intention is for the state to stop beeing both the funder and the 

provider of services. Instead it is to become primarily a funder, purchasing 

services from a variety of private, voluntary and public providers, all 

operating in competition with one another.” 64   

 
Han menar att den offentliga förvaltningen ofta betecknas som ”wasteful and inefficient” 

på grund av den traditionellt monopolistiska marknaden. Marknadslösningen kan reducera 

kostnaderna och effektivisera tjänsteutövandet vilket slutligen gynnar skattebetalarna. I 

realiteten kan det dock även medföra motsatsen i form av finansiella kostnader för kontroll, 

strukturering och administration.65

 Förutsättningen för en kvasimarknad är konkurrensutsättning vilket, i detta fall, inte 

bara kan generaliseras till vinstdrivande företag utan även statliga, kommunala och 

lanstingsstyrda utövare. Vidare skall klar och tydlig information finnas rörande pris, 

kvalitet och omfattning. Avslutningsvis måste verksamheten vara flexibel då ökad 

konkurrensutsättning kan medföra variationer i antalet aktiva brukare vilket också kan vara 

ett led i den fastlagda kvalitetskonkurrensen.66

3.1.3 Auktorisation, godkännande och affärsmässighet 

Urvalet av leverantörer, som kan ges godkännande, görs genom ett urvalsförfarande i likhet 

med kriterierna i LOU. När ett upphandlingsförfarande används skall principen om 

affärsmässighet beaktas för att upprätthålla fri konkurrens och objektivitet. I mina tidigare 

studier har jag tittat närmare på affärsmässighetsbegreppet utifrån implementeringsarbetet 

av de nya upphandlingsdirektiven.  Utredningen har föreslagit en ny paragraf som är tänkt 

att ersätta den nuvarande huvudregeln i 1 kap 4 § LOU.67

 Frågan har varit föremål för remiss vid lagrådet och det har inte framkommit några 

invändningar mot en ny, mer unionsanpassad, lydelse.68 Motiveringen från utredningens 

sida är att affärsmässighetsbegreppet tappar sin huvudsakliga uppgift då direktiven påvisar 

                                                 
63 Svensson, Edebalk a a s 11. 
64 Le Grand a a s 1257. 
65 Le Grand a a s 1257. 
66 Svensson, Edebalk a a s 11 f. 
67 SOU 2005:22 a a s 15.  
    Karlsson, Kågebrand a a s 10 f. 
68 Lagrådet, webbsida, 2007-04-07.
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att en upphandlande enhet i ett upphandlingsärende skall iaktta de grundläggande EG-

rättsliga principerna.69 Genom denna ändring tycks upphandlingsförfarandet utgöra en god 

grund för tillsättning av entreprenörer genom det grundläggande EG-rättsliga skyddet.    

Procedurreglerna är bra och tydligt utformade vilket talar för offentlig upphandling. 

 I forskningsrapporten från KKV ansågs kommunerna godkänna entreprenörerna 

”...genom offentlig upphandling eller certifiering (auktorisation)...”. Förfarandena skiljer 

sig främst genom att antalet utförare begränsas vid upphandling då förfarandet härleds till 

ett visst tillfälle. Vid auktorisationsförfarandet sker löpande prövningar och entreprenören 

kan, direkt efter godkännande, erbjuda sina tjänster till marknaden. 

 Om de privata entreprenörerna anses lämpliga att utföra uppdraget tillerkänns de en 

auktorisation och blir jämbördiga konkurrenter med den verksamhet som kommunen 

bedriver i egen regi. När tillståndsbegreppet utreddes ansåg lagstiftaren att ordet 

auktorisation användes fel då det inte var fråga om lagreglerad tillståndsgivning vilket 

medför en osäker grund att utgå från.70

 Fördelarna med ett mer öppet förfarande kan, enligt forskningsrapporten, öka antalet 

utförare och främja den tilltänkta valfrihetssituationen, dock kan en bred konkurrens 

medföra att oetablerade entreprenörer snabbt slås ut från marknaden vilket i förlängningen 

drabbar brukaren i form av tillförlitlighetsproblem.71  

 I upphandlingsutredningen framfördes även skäl för krav på sociala hänsyn. Idén om ett 

socialt ansvar ansågs goda men i vissa fall kan de utökade kraven innebära att företag 

utesluts i strid mot gällande EG-rättsliga principer. Arbetsmarknads- och 

jämställdhetspolitik är ofta riktad mot svenska företag vilket kan medföra att 

likabehandlingsprincipen sätts ur spel. Företrädare för näringslivet menar att mängden krav 

ökar risken för godtyckliga bedömningar i utvärderingen av anbuden. Vidare uttrycks ett 

visst ifrågasättande om dess förenlighet med affärsmässighetsbegreppet.72

 

 

                                                 
69 SOU 2005:22 a a s 219 f. 
70 SOU 2001:31, a a s 240. 
71 Svensson, Edebalk a a s 17. 
72 SOU 2001:31 a a s 124 ff. 
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3.1.4 EG-rättslig praxis och direktivkonform tolkning 

Det har på senare år visat sig att domstolarna snarare beaktar innebörden av principerna än 

att utreda den grundläggande betydelsen med affärsmässighetsbegreppet. Domarna 

innehåller i många fall utdrag från EG-rättslig praxis där principerna haft stor del i 

utgången av målen. I de prejudicerande domarna RÅ 2005 ref 47 och RÅ 2005 ref 62 syns 

denna utveckling tydligt, vilket också talar för ett avskaffande av den nuvarande 

huvudregeln. 

 Utgången i RÅ 2005 ref 62 baserades för övrigt på EG-domstolens avgörande i målen 

C-15/04 förenat med C-26/03 vilka påvisar ”...att en upphandlande myndighets beslut att 

inte inleda ett offentligt upphandlingsförfarande kan bli föremål för överprövning”.73 I 

målet C-26/03, hade staden Halle i Tyskland slutit avtal med en delvis kommunägd 

avfallshanteringsfirma utan att konkurrensutsätta tillsättningen genom ett offentligt 

upphandlingsförfarande. Frågan som ställdes inför EG-domstolen var huruvida en så kallad 

inhousetillsättning skulle undantas från det generella kravet om anbudsskyldighet.  

 EG-domstolen betonade att en upphandlande enhet i första hand styrs av element 

grundade i en målsättning med allmänintresset i fokus. I förhållanden där marknaden 

öppnas för privata investerare och entreprenörer kan vissa av de fundamentala delarna 

ändras. Bestämmanderätten och inflytandet tar en annan form och ett större vinstintresse 

skapas. Vidare påvisade EG-domstolen att direkt tilldelning av kontrakt till dessa 

halvoffentliga bolag snedvrider konkurrensen och motverkar de grundläggande EG-

rättsliga principerna om likabehandling. Särskilt i de fall där en privat ägare står för en stor 

del av det insatta kapitalet och andra privata bolag direkt utesluts.74

 De nya upphandlingsdirektiven; Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG 

om upphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster och Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och 

tjänster ligger, snart tre år efter deras tillkomst, fortfarande hos lagstiftaren. Trots att 

implementering ej skett har direktiven i vissa delar direkt effekt genom artikel 249 i EGF, 

då tiden för införande i nationell lagstiftning utgått. Upphandlande enheter i Sverige är 

därmed skyldiga att följa direktivtexten konformt och ge den företräde framför LOU i 

frågor där den svenska lagstiftningen inte överensstämmer med de nya EG-direktiven. 

Genom utredningarna; Nya upphandlingsregler, har de svenska utredarna granskat och 

                                                 
73 JT 2006/07, s 395. 
74 C-26/03; Stadt Halle. 
    Sundstrand a a s 324 ff. 
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sammanställt material till kommande propositioner. Detta område kommer att analyseras 

vidare under avsnitt titulerat; Rättsutvecklingen – de lege ferenda.75

3.1.5 Rättslig tillhörighet och myndighetsutövning 

Det har diskuterats flitigt huruvida upphandlingsförfarandet skulle vara 

myndighetsutövning eller ej. Det finns skäl och motiveringar för olika tolkningar, men en 

av de mest framstående forskarna på området, Professor Wiweka Warnling-Nerep, hävdar 

att kontrakten, som skrivs mellan anbudsgivare och upphandlande enheter, tillförs en 

”...civilrättslig dimension och ett upphandlingsärende kan betecknas som 

kvasioffentligrättsligt – eller kvasikontraktsrättsligt vilket kan vara ägnat att försvåra 

diverse juridiska bedömningar”. 76

 Ett upphandlingsförfarande är ett led i en offentlig verksamhets inköp och enligt 

Warnling-Nerep är det även att beakta som betungande, då staten delegerar 

bestämmanderätten till kommunen, landstinget eller någon av de andra upphandlande 

enheterna som regleras av LOU. I avtalssituationen agerar de part i civilrättsligt hänseende, 

men är ändå förmådd att följa gällande offentligbaserad rätt.77 Warnling-Nerep ställer sig 

frågande till den generalisering som uppkommit gällande beslut vid offentlig upphandling 

och det direkta uteslutandet av myndighetsutövning. Begreppet används genomgående i 

den förvaltningsrättsliga lagstiftningen och kommer bland annat till uttryck i 

Förvaltningslagen (1986:223) [FL]. Med stöd i förarbetena menar Warnling-Nerep att 

begreppet har till syfte att påvisa den befogenhet en myndighet har att ”...för enskild 

bindande bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat 

jämförbart förhållande.”78

 Det före detta justitierådet Fredrik Sterzel har i en promemoria, på anmodan av SAF, 

definierat kundvalssystemet enligt tre punkter. [1] Genom myndighetsutövning fastställer 

kommunen att den enskilde skall tillerkännas vårdåtgärder, [2] brukaren väljer den 

vårdgivare den anser lämplig för uppdraget och [3] tillgodohavandet realiseras genom en 

vårdcheck som utgör betalning till vårdgivaren. Förhållandet dem emellan regleras genom 

                                                 
75 SOU 2005:22; Nya upphandlingsregler. 
    SOU 2006:28; Nya upphandlingsregler 2. 
76 Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet, nr 2, 2006-07, s 384. 
77 JT 2006-07 a a s 384 ff. 
78 JT 2006-07 a a s 390. 
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avtal. Det intressanta i Sterzels resonemang är hur han kopplar dessa till lydelsen 4 § 3 

stycket i den numera ersatta Socialtjänstlagen (1980:620) [GSoL].79

 I den nuvarande Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] flyttades paragrafen till 2 kap 5 § 

där det föreskrivs att kommunen har rätt att sluta avtal med externa parter att utföra 

uppgifter inom socialtjänsten under förutsättning att det inte rör sig om 

myndighetsutövning.80 Med ordalydelsen i fokus upplevs paragrafen tala emot 

kundvalssystemet men, enligt Sterzel kan man inte göra denna direkta tolkning då syftet 

med kundval är att främja den enskildes handlingsfrihet.81

 M-S bortser från SoL och hävdar att LOU enbart är tillämpbar på avtalsrättens onerösa 

fång vilket medför att ett kundvalssystem, där brukaren slutligen betalar för sin egen vård, 

hamnar utanför upphandlingens tillämpningsområde. Denna handräckning kan likställas 

med en betalningsavisering där assignanten, det vill säga den som fordrar att betalning 

skall ske, överför sitt tillgodohavande till tredje man.82

 I skrivelsen; Kundvalssystem - Krävs avtal mellan kommunen och leverantören?, tog 

M-S, på uppdrag av SAF, återigen ställning till kundvalssystemets förenlighet med LOU. 

Av utredningen framkom att vissa parter hävdade att avtalssituationen vid 

kundvalstillsättningen var föremål för upphandling enligt LOU. Det var trots allt frågan om 

ett avtal rörande köp av tjänster som ingicks mellan å ena sidan kommunen och å andra 

sidan en vårdgivare. Frågan M-S hade för avsikt att utreda, var enligt titeln på 

promemorian, huruvida avtalsrelationen var tillräcklig grund för att tillämpa LOU. 

 För att lösa problemet med kundvalssystemets rättsliga tillhörighet bör man, enligt M-

S, utreda det faktiska avtalsögonblicket genom [1] se hur kommunen fattar beslut om vård, 

vilket sker i en ensidig vertikal riktning. Det blir därmed fråga om myndighetsutövning och 

förhållandet är inte av avtalskaraktär. [2] Efter beslut om beviljad vård tar vårdtagaren 

kontakt med en vårdgivare, vilken tar emot vouchern som en bekräftelse på 

avtalsförhållandet dem emellan. Dock har kommunen ett intresse i avtalsrelationen genom 

dess initiala beslut om auktorisation av entreprenören. I detta förhållande finns en relation 

som står utanför lagstiftningen. [3] I samband med, eller direkt efter, utförd tjänst har 

vårdgivaren rätt till betalning genom checken som kan jämställas med kontanta medel efter 

att ovan nämnda betalningsavisering betalats av kommunen. Under förutsättning att detta 

                                                 
79 Sterzel, Fredrik; Kundval i kommunal verksamhet – Särskilt om förhållanden rörande vård och omsorg 
enligt Socialtjänstlagen, s 1 f. 
80 2 kap 5 § SoL. 
81 Sterzel a a s 5. 
82 Mannheimer Swartling Advokatbyrå a a s 4. 
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förhållande föreligger kan, enligt M-S, inget avtalsförhållande mellan kommun och 

vårdgivare kommit till stånd.83

 Under början av 2000-talet diskuterades frågan frekvent i olika utredningar och 

skrivelser. När frågan behandlades i utredningen; Mera värde för pengarna, konstaterades 

det att kundvalssystemet krävde en djupare framställning och analys, då den inte ansågs 

passa in i upphandlingslagstiftningens normsystem. I den efterkommande propositionen; 

Ändringar i lagen om offentlig upphandling, delade regeringen den uppfattningen.84  

3.1.6 Konkurrensrelationen 

Som jag tidigare nämnt har kundvalssystemet diskuterats i flertalet förarbeten men likväl 

inte getts den fördjupning som behövts. I samband med utkastet till lagen om ”kommunal 

befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre” påtalade regeringen att det inte getts 

några ytterligare ställningstaganden till hur kommunerna och landstingen skall gå tillväga 

när det gäller att tillhandahålla tjänster inom vård och omsorg. Där tjänsterna 

konkurrensutsätts blir den största skillnaden, för de privata entreprenörerna, tillgången till 

en större marknad i form av kommunernas upphandlingar. I enlighet med 

likställighetsprincipen har alla kommuninnevånare rätt till vård vilket medför goda 

framtidsutsikter för entreprenörerna. För de kommuner som väljer att anlita entreprenörer 

kommer konkurrenssituationen för de privata företagen inte att förändras på annat sätt än 

att de får delta i kommunernas anbudsförfaranden.85

 Många gånger kan de kommun-, eller landstingsstyrda företagen har en 

marknadsdominans som kan anses skadlig för konkurrensen.86 I svensk rättspraxis är målet 

MD 2000:2 ett exempel på missbruk av dominerande ställning i form av underprissättning. 

Utgången i målet kan få betydelse för den fortsatta utredningen av syftet.  

 Målet behandlade en offentlig upphandling av tågtrafik i Jönköping, Kalmar och 

Hallands län, där en av de anbudsgivande parterna var Statens Järnvägar [SJ]. Klagomål 

framfördes till KKV, vilka ansåg att SJ utövade underprissättning med syfte att direkt 

utesluta och/eller försvaga konkurrerande parter. Vidare gav KKV skäl för att missbruket 

kunde resultera i etableringssvårigheter för nyetablerade företag.  

                                                 
83 Mannheimer Swartling Advokatbyrå; Kundvalssystem - Krävs avtal mellan kommunen och leverantören?,  
s 1 ff. 
84 SOU 2001:31 a a s 25. 
    Prop 2001/02:142; Ändringar i lagen om offentlig upphandling, s 86. 
85 Prop 2005/06:115 a a s 151. 
    2 kap 2 § KomL.
86 SOU 2000:117; Konkurrens på lika villkor, s 10. 
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 KKV väckte talan vid Stockholms tingsrätt [STR] och anförde ovan nämnda 

sakomständigheter. Tingsrättens dom resulterade i en konkurrensskadeavgift som senare 

överklagades av SJ. Marknadsdomstolen [MD] fastställde STR:s dom.87

 
3.2 Kundval i praktiken 
Kundvalsmodellen grundades i början av 1990-talet av några kommuner i Stockholm.  

Nacka kommun var en av de första att tillämpa modellen fullt ut vilket medfört att de är 

långt fram i utvecklingen, dels gällande praktiska frågor men även i det bakomliggande 

policyarbetet. 

 I KKV:s forskningsrapport; Kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal 

äldreomsorg, studerades Nackamodellen i förhållande till det tillämpade kundvalssystemet 

i Solna kommun. Det som gjorde studien intressant var främst de skillnader som finns 

mellan Nackas auktorisationsförfarande och det i Solna använda ramavtalssystemet. Solnas 

traditionella upphandlingsförfarande har resulterat i att endast ett fåtal entreprenörer 

konkurrerar om tjänsterna medan Nacka, efter auktorisation, tillåter fler leverantörer. 

Nacka kommun har utformat ett väl fungerande urvalssystem där de genom 24 kriterier 

bedömer lämpligheten hos de tilltänkta leverantörerna. De övriga nordiska länderna har 

tagit utvecklingen ett steg längre.88 I Danmark finns en skyldighet att erbjuda kundval inom 

hemtjänsten och på andra sidan Östersjön finns en utarbetad lagstiftning, som i 

förebyggande syfte, skall finnas som ett stöd för de kommuner som vill införa modellen. 

Lagen är reglerad på brukarens villkor vilket medför att denne själv får välja om den vill 

använda sig av den eller inte. 

 Sammanfattningsvis har möjligheten att välja vårdgivare visat sig skilja mellan de olika 

grupperna av brukare. Det är främst funktionshindrade som upplever att kundvalssystemet, 

med dess personliga prägel, kommer till sin rätt. Inom äldreomsorgen är det primära närhet 

till vården samt goda tidigare referenser. Generellt har det visats sig att endast en tiondel av 

alla brukare byter vårdgivare. Många äldre upplever att bytet resulterar i en stor 

arbetsinsats samt en osäkerhet inför vad som komma skall. De funktionshindrade upplever 

att bristen på personliga assistenter medverkar till att de stannar kvar hos den ursprungliga 

vårdgivaren.89

                                                 
87 MD 2000:2; Konkurrensverket mot Statens Järnvägar. 
88 Svensson, Edebalk a a s 16, 66. 
89 Nordiska ministerrådet, webbsida, 2007-05-11 
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3.3 Rättsutvecklingen – de lege ferenda 

Inom den svenska samhällsdebatten finns en viss splittring om kundvalsmodellens vara 

eller inte vara. I förarbetena till lagen om ”kommunal befogenhet att tillhandahålla 

servicetjänster åt äldre”, gavs flera sakkunniga en möjlighet att bidra med sin ståndpunkt i 

frågan. NUTEK, som arbetar för verksamhetsutveckling inom Sveriges näringsliv, ansåg att 

entreprenörskap och nyföretagande inom de så kallade hushållsnära tjänsterna skulle 

främja tillväxt genom användningen av kundvalssystem istället för traditionell entreprenad 

genom att de mindre företagen skulle ges större plats på marknaden vilket i förlängningen 

kan medföra fler arbetstillfällen.90 NOU har i ett uttalande till Ystads kommun; Lagen om 

offentlig upphandling och ”Rättvisemärkt”, framfört att snäva begränsningar av vad 

leverantörerna normalt erbjuder, hindrar marknadsutvecklingen om kraven endast tillåter 

visst ”...[varu]märke, fabrikat eller ursprung”. Preciserade krav måste följdas av ”...eller 

likvärdig” för att inte motverka syftet med bestämmelsen om sociala hänsyn.91

 Upphandlingslagstiftningen är komplex till sin natur och är generellt mycket detaljerad, 

vilket medför att små och medelstora företag har svårt att hävda sig inom den sociala 

ekonomin. Enligt NUTEK:s utredning bör detta främjas genom att uppmana de politiskt 

styrande enheterna att öka kunskaperna om upphandling i frågor rörande bland annat 

sociala hänsyn vilket sedan bör ligga till grund för en upphandlingspolicy. Tanken om en 

marknadsekonomi med sociala inslag skall, enligt NUTEK, främja arbetsmarknaden genom 

dels hjälp och stöd vid så kallade avknoppningar,  men även genom 

sysselsättningsfrämjande åtgärder. 92

 Socialt företagande grundar sig i en näringsverksamhet som [1]”...har som ändamål att 

integrera personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv [2] 

huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter [3] skapar 

delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt 

[4] är fristående från offentlig verksamhet”. 93

 Svenskt näringsliv [SN] har i en studie; Kommunal konkurrens och kommunal 

upphandling, utrett huruvida en ökad konkurrensutsättning, inom den offentliga sektorn, 

resulterar i positiva effekter för det lokala företagsklimatet. Rapporten påvisar att ökad 

konkurrensutsättning tillgodoser den enskilde medborgarens intressen genom ökat 

                                                 
90 Prop 2005/06:115 a a s 146 f. 
91 NOU; Lagen om offentlig upphandling och ”Rättvisemärkt”.   
92 NUTEK; Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? – en guide om offentlig 
upphandling, s 20.
93 NUTEK a a s 6.
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inflytande vid exempelvis kundvalssystem. Vidare genereras ökad effektivitet och 

därigenom lägre kostnader för kommunerna. För de privata aktörerna öppnas marknaden 

vilket kan bidra till nyanställningar som generellt innebär högre ersättning för de anställda. 

Genom en ökad konkurrensutsättning av vård- och omsorgsmarknaden finns även stora 

möjligheter att öka kvinnligt företagande genom den stora majoriteten kvinnor inom 

segmentet. 94

3.3.1 Problem och möjligheter för entreprenörerna 

Det har sedan länge varit en begränsad tillgång på konkurrenter inom exempelvis vård- och 

omsorgsområdet. Det har ofta varit ett fåtal, stora och etablerade, entreprenörer som 

uppfyllt kraven vid de offentliga upphandlingarna. Enligt NUTEK har detta grundats i 

upphandlingsprocessens komplexa natur. 

 Enligt NUTEK:s rapport; Småföretag och offentlig upphandling hinder och möjligheter 

för små företag att delta i offentliga upphandlingar, upplever, nästan en tredjedel av de 

anbudssökande entreprenörerna att upphandlingsförfarandet motverkar tillväxt på den 

potentiella marknaden. Vidare upplever de mindre entreprenörerna att utlägg i tid och 

pengar tenderar att bli höga vid framtagandet av ett anbud.95

 Arbetsgivarorganisationen Almega menar att kundvalssystemet är ett steg i positiv 

riktning. Almegas ståndpunkt är att regeringen bör utarbeta en lagstiftning på området 

vilken tydliggör hur kommunerna och landstingen bör gå tillväga för att inte inkräkta på 

och bryta mot upphandlingsreglerna.96 I förarbetena till lagen om ”kommunal befogenhet 

att tillhandahålla servicetjänster åt äldre”, uttalade Almega att marknaden för vård- och 

omsorgstjänster kommer tvingas till utvidgning på grund av den ökade andelen äldre av 

befolkningen. Detta medför att en utvidgning av marknaden är en förutseende åtgärd som 

är välkommen. Vidare anser Almega att en ökad utvidgning av den kommunala 

kompetensen motverka tanken om en konkurrensutsatt marknad vilket i förlängningen kan 

komma att hämma de privata aktörerna.97

                                                 
94 Laurent, Birgitta et al, Svenskt Näringsliv; Kommunal konkurrens och kommunal upphandling, s 2 ff.  
95 NUTEK a a s 21. 
    NUTEK; Småföretag och offentligupphandling, s 42 f. 
    NUTEK; Är det möjligt? – Om villkor för småföretagande inom vård och omsorgssektorn, s 10 f. 
96 Almega, webbsida, 2007-05-14. 
97 Prop 2005/06:115 a a s 147. 
    Almega, webbsida, 2007-05-20. 
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3.3.2 Behövs ny lagstiftning på området... 

Den nya svenska upphandlingslagstiftningen baseras på Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig 

upphandling av byggentreprenader, varor och tjänste (det klassiska direktivet) samt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning 

av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(försörjningsdirektivet).98  

 Direktiven är, likt de tidigare, grundade på bland annat artiklarna 47.2, 55 och 95 i 

EGF. De har för avsikt att realisera den gemensamma tanken om en inre marknad där fri 

rörlighet för varor och tjänster uppstår genom bland annat fri etableringsrätt.99 Det finns 

inga klara riktlinjer i direktiven avseende kundvalssystem, då dessa är komplexa till sin 

karaktär och är svåra att definiera utifrån generella upphandlingsregler. 

 EG-domstolen har i målet, C-28/95 Leur-Bloem, uttalat att där nationell lagstiftning 

påvisar tolkningssvårigheter skall gemenskapsrätten ges företräde. Detta för att undvika att 

nationella medborgare diskrimineras och/eller att konkurrensen snedvrids. Dock menar 

EG-domstolen att det föreligger ett gemenskapsrättsligt intresse i att de bestämmelser eller 

begrepp som har hämtats från gemenskapsrätten tolkas på ett likartat sätt, oavsett de yttre 

omständigheterna i det enskilda fallet. Detta för att, i framtiden, undvika en generalisering 

och feltolkning av EG-rätten.100

 Den största kritiken mot kundvalssystemet är dess ekonomiska uppbyggnad. 

Kommunen styr själv den ersättning som skall utgå till entreprenören. Enligt utredningen; 

Mera värde för pengarna, motverkar systemet det som generellt menas när 

marknadsekonomi diskuteras. Vidare saknas regler för överprövning i de fall 

auktorisationsbesluten går entreprenören emot. En lagprövning i domstol blir svårhanterlig 

då det inte finns några materiella grunder att styrka yrkandet på. I detta fall tyder 

utredningen på att LOU inte kan tillämpas vare sig när det gäller överprövning eller 

skadeståndsanspråk.101

 
 

                                                 
98 SOU 2005:22 a a s 177. 
99 SOU 2006:28 a a s 177. 
100 C-28/95, Leur-Bloem. 
101 SOU 2001:31 a a s 245. 
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3.3.3 ...och en eventuell vidare utredning i frågan? 

I en nytillsatt utredning skall en särskild utredare granska förutsättningarna för 

kundvalssystemet. I tidigare utredningar rörande upphandlingsförfarandet har frågan 

bordlagts. Enligt kommittédirektivet; Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen, är de 

bakomliggande skälen till utredningen en osäkerhet gällande valfrihetsmodellens 

förhållande till den offentliga upphandlingen. Vidare har Socialstyrelsen [SoS] påvisat att 

27 kommuner infört kundvalssystem utan att någon egentlig lagreglering finns i frågan. 

 Kundvalsfrågan har inte varit föremål för rättslig prövning vilket medför att utredaren 

skall granska exempelvis [1] huruvida nationella krav på kvalitetskriterier skall utformas, 

[2] hur en entreprenör skall gå tillväga för att överpröva en nekad auktorisation, [3] om 

särskilda problem finns för småskaliga entreprenörer samt [4] lämna ett författningsförslag 

som kan vara till stöd för dem som önskar tillämpa reglerna i framtiden.102

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Dir 2007:38; Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen, s 1. 
     Socialstyrelsen; Kundval inom äldreomsorgen, s 7. 
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4. Slutsats 

I detta avsnitt av uppsatsen ämnar jag att framföra de slutsatser jag kommit fram till 

utifrån det anförda.  Jag kommer även att ge mina egna reflektioner i förhållande till det 

utformade syftet. 

4.1 Kundval och offentlig upphandling 

Den offentliga upphandlingsregleringen innehåller en detaljrik flora av regler och principer. 

I takt med den ökade integreringen i EU krävs det att de upphandlande enheterna håller sig 

uppdaterade inom såväl nationell som internationell lagreglering för att undvika att handla i 

strid mot syftet med upphandlingsförfarandet. 

 Syftet med kundvalssystemet är att öka kvaliteten och främja konkurrensutsättning på 

området för vård och omsorg. Marknaden har traditionellt varit kommunalt styrd med ett 

fåtal externa entreprenörer, som i vissa fall avknoppats från kommunen för att drivas i egen 

regi. Genom en konkurrensutsättning ges även mindre aktörer en chans att etablera sig på 

marknaden vilket resulterar i en bredare marknad, generellt bättre service och i slutändan 

en större valfrihet för brukaren.  

 Ett ökat entreprenörskap kan resultera i högre kvalitet och ökad effektivitet, som i 

förlängningen genererar lägre kostnader. Ur ett genusperspektiv främjar systemet kvinnligt 

företagande genom att privatisera den historiskt sett kvinnodominerande yrkeskategorin.  

Praktiskt verkar kundvalssystemet fungera bra vilket tydligt påvisas i Nacka kommun. De 

har en väl utformad policy med tillhörande auktorisationskrav som upptar de mest 

övergripande frågorna. 

 I målet Stadt Halle tillsatte den upphandlande enheten en tjänst i strid med 

upphandlingsregleringen, då de gav uppdraget till en entreprenör som ägdes av kommunen 

utan att tillämpa anbudsinfordran. Likheter finns med kundvalstillsättandet och i de fall där 

tillsättningen skall ske efter upphandlingsregler kan sambandet mellan en upphandlande 

enhet och dess egenstyrda verksamhet skada förutsättningarna för en konkurrensutsättning i 

enlighet med de EG-rättsliga principerna.  

 Enligt min mening kan auktorisation till ett kundvalssystem, ses som en form av 

direktupphandling vilket innebär att kontrakt tilldelas leverantörer som utan föregående 

annonsering får avtalet genom exempelvis en tidigare affärsrelation. Detta förhållande talar 

emot modellen då antalet konkurrerande företag ökar men det innebär samtidigt att 

marknaden snedvrids. Fördelen med direkt tilldelning är enligt min utredning den ökade 
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konkurrensutsättningen genom att flera entreprenörer kan ta sig in på marknaden. Vidare 

ges tredje man, brukaren en större frihet att själv utöva bestämmanderätten för sin välfärd. 

Systemet är bra och väl igenomtänkt, men kan lätt fallera om det finns svagheter i den 

egenutformade policyn. 

 Jag anser med stöd av det anförda, att kundvalssystemet kan utmynna i en utvidgning 

av LOU, där ett ytterligare förenklat upphandlingsförfarande tillser att marknaden 

konkurrensutsätts vilket tryggar sättssäkerheten vid tillsättningen av leverantörerna och ger 

en möjlighet till överprövning. Det andra alternativet är främst att lagreglera området 

separat vilket medför en skräddarsydd reglering genom hela förfarandet, men detta kan 

medföra en längre lagstiftningsprocess. 

4.2 Rättsutvecklingen och framtiden 

Det finns inget i direktiven, eller utredningarna, som pekar på att framtida 

upphandlingsreglering kommer innefatta någon lösning på kundvalsproblematiken. De 

hänvisningar som finns, i främst SOU 2006:28, hänvisar endast till 

upphandlingskommitténs betänkande; Mera värde för pengarna, där ingen konkret lösning 

anges. Genom att frågan inte fått någon rättslig prövning ges inga klara direktiv huruvida 

eventuella framtida konflikter bör lösas. Det kvasikontraktsrättsliga förhållandet torde 

kunna skapa problem vid en civilrättslig process då trepartsförhållandet inte tydligt påvisar 

mellan vilka avtal är slutet. 

 Den nytillsatta utredningen är ett välkommet tillskott i rättsutvecklingen. Den kommer 

att beröra flera av de frågor jag fokuserat på vilket medför att min studie får hög relevans. 

Jag upplever att flera fundamentala procedurregler saknas i synnerhet gällande tillsättning 

och överprövning. Detta har hittills inte genererat några rättsliga problem men när väl ett 

fel är begånget blir förfarandet svårbedömt för domstolarna. 

 Utgångsläget är genomgående att beakta de EG-rättsliga principerna och det tycks vara 

på det sättet som lagstiftaren kan angripa kundvalssystemet. I de fall där en kommun, eller 

ett landsting, väljer att tillämpa kundval utan föregående upphandling, finns om inte annat 

ett grundläggande skydd för likabehandling, icke-diskriminering och proportionalitet. Ur 

rättssäkerhetssynpunkt bör enligt min mening, ett upphandlingsförfarande med stöd i LOU, 

kompletterat med en direktivkonform tolkning av de nya upphandlingsdirektiven, utgöra 

den, säkraste modellen i dagsläget. 

 LOU är en beprövad lagstiftning som tillämpas genomgående i hela landet vilket 

resulterat i en stor kunskap på området. För att upprätthålla rättssäkerhet men ändå ge 
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kommunerna och landstingen en möjlighet att erbjuda kundval bör dessa enligt min 

mening, föregås av ett upphandlingsförfarande fram till att en eventuell specifik 

lagreglering arbetats fram. Den lagreglering som finns i Finland är enligt min mening en 

effektiv och bra lösning där fokus sätts på den som står för det aktiva valet – brukaren. 

4.3 Avslutande tankar 

Enligt min mening finns det flera delar av kundvalsmodellen som är otydliga och saknar 

direkt reglering. De positiva aspekterna är många, dels genom den ökade 

kvalitetskonkurrensen. Den medför en höjd levnadsstandard för de behövande vårdtagarna 

och bidrar till konkurrensutsättningen av marknaden. Utöver min primära frågeställning 

hade jag även några mer generella funderingar som jag hade för avsikt att utreda. Det är 

särskilt viktigt att prioritera entreprenörskap och företagande då det, enligt min mening, 

skapar arbetstillfällen i fas med EG-rättens intentioner om sociala hänsyn.   

 Kundvalssystemet har sedan starten i början på 1990-talet utvecklats till att bli ett 

frekvent diskuterat alternativ till traditionella upphandlingsförfaranden och i mångt och 

mycket har frågan om laglig tillämplighet förbisetts. Följer man diskussionen i media tycks 

valfrihetsbegreppet vara det primära. Men frågan är huruvida valfrihet är bra i alla skeden? 

 För att upprätthålla ett rättssäkert förfarande bör sannolikt officiella procedurregler 

skapas för att undvika en splittrad kvalitet och en olikartad bedömning mellan kommunerna 

och landstingen i Sverige. 
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Källförteckning 

Min avsikt är att ge en lätthanterlig och enkel översikt för läsaren i syfte att underlätta 

vidare utforskningar eller ge källkritik. Källorna är ordnade i kronologisk följd och är, i 

sin uppdelning, kategoriserade efter rättskälleläran. 

Offentligt tryck 

EG-rättsliga fördrag och direktiv  

Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av europeiska gemenskapen. (2006 års 

revidering) 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning 

av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning 

av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 

Lagar och förordningar 
 
Socialtjänstlagen (1980:620) [Obsolet] 

Förvaltningslagen (1986:223) 

Kommunallagen (1991:900) 

Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. 

Konkurrenslagen (1993:20). 

Lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. 

Lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.  

Socialtjänstlagen (2001:453) [Lex posterior]  

Lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. 

Förordning (1998:769) om statlig inköpssamordning. 

Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling. 

Regeringens förordningsmotiv [Fm] 1996:1-7. 

Propositioner 

Proposition 1992/93:88; Offentlig upphandling. 

Proposition 2001/02:142; Ändringar i lagen om offentlig upphandling. 

Proposition 2005/06:115; Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre. 
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Statens offentliga utredningar 

SOU 1999:149; Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster. 

SOU 2000:117; Konkurrens på lika villkor. 

SOU 2001:31; Mera värde för pengarna. 

SOU 2005:22; Nya upphandlingsregler. 

SOU 2006:28; Nya upphandlingsregler 2. 

Kommittédirektiv 

Kommittédirektiv (96) 583; Offentlig upphandling inom Europeiska unionen: 

Överväganden inför framtiden. 

Kommittédirektiv (2007:38); Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen. 
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Rättspraxis 

EG-rätt 

Mål nr C-120/78; Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. 

Mål nr C-243/89; Europeiska gemenskapernas kommission mot Kongeriget Danmark. 

Mål nr C-28/95 Leur-Bloem mot Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen, 

Amsterdam. 

Mål nr C-26/03; Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH mot Arbeitsgemeinschaft 

Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna. 

Mål nr C-15/04; Koppensteiner GmbH mot Bundesimmobiliengesellschaft mbH. 

Marknadsdomstolen 

MD 2000:2; Konkurrensverket mot Statens Järnvägar. 

Regeringsrätten 

RÅ 2005 ref 62; Sälenfjällens-Taxi AB mot Malungs kommun. 

RÅ 2005 ref 47; MiROi i-learning AB mot Uppsala kommun. 

RÅ 2005 not 159; Prövning enligt artikel 234 EGF, (Ord & Vetande AB mot Botkyrka 

kommun). 

Kammarrätten 

Mål nr 1903-05; Ord & Vetande AB mot Botkyrka kommun. 
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Begreppsförklaringar103

Nedan nämnda begrepp är vanligt förekommande i arbetet och har klargjorts genom en 

kort förklaring av betydelse och innehåll. Återgivning har getts genom att, i de flesta fall, 

citera ursprungstexten för att motverka feltolkningar och generaliseringar av begreppen. 

Efter varje begrepp finns en sidnumrering för att se var orden förekommer i den löpande 

texten. 

 

Affärsmässighet, 6, 7, 8, 15, 19, 20, 21. 

Genom att upphandlingsförfarandet sker med affärsmässighet upprätthålls kraven på 

objektivitet och konkurrensutsättning. 

Assignation, 23. 

Anvisning, uppmaning till någon att denne skall betala en viss summa pengar till en tredje 

person. (jfr assignant, -en)

Auktorisation, 17, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 30. 

Tillstånd, bemyndigande eller legitimation att utöva ett visst yrke eller bedriva en viss typ 

av näringsverksamhet.104
   

Avknoppning, 26. 

En privatisering av en befintlig verksamhet till privat regi sker ibland via avknoppning. 

Den nya verksamheten övertar de gamla kunderna och avtalen för senare konkurrera fritt på 

marknaden.105

Avrop, 8. 

Beställning på redan slutet avtal som gäller under viss tid.106

Brukare, 2, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 30, 31. 

I detta sammanhang förstås begreppet med slutgiltig användare av exempelvis hemtjänst 

eller motsvarande. 107  

Direktupphandling, 7, 30. 

Upphandling utan krav på anbud. 
 

 

 

                                                 
103 Citerade begrepp i enlighet med 1 kap 5 § LOU om ej annat anges. 
104 Nationalencyklopedin, sökord; Auktorisation.
105 Forsberg a a s 36. 
106 Nationalencyklopedin, sökord; Avrop. 
107 Svensson, Edebalk a a s 11. 
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Dominerande ställning, 12, 13, 24. 

Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är 

förbjudet. Sådant missbruk kan särskilt bestå i att 

1. direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra 

oskäliga affärsvillkor, 

2. begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, 

3. tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en 

konkurrensnackdel, eller 

4. ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare 

förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med 

föremålet för avtalet.108

Förfrågningsunderlag, 7, 8, 10, 11, 15. 

Underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör. 

Konkurrensbegränsande samarbete, 12. 

Avtal mellan företag [är] förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida 

konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat. 

Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att 

1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, 

2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller nyinvesteringar begränsas eller 

kontrolleras, 

3. marknader eller inköpskällor delas upp, 

4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en 

konkurrensnackdel, eller 

5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra arten åtar sig ytterligare 

förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med 

föremålet för avtalet.109

Kravspecifikation, 1. 

Dokument som sammanställer de krav vilka utfärdats av köparen såsom underlag för 

offertgivning inför en kommande upphandling eller som del i ett upphandlingskontrakt.110

 

 

                                                 
108 19 § KKL. 
109 6 § KKL. 
110 Nationalencyklopedin, sökord; Kravspecifikation. 
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Kundval och valfrihetsmodeller, 2, 3, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 22-32. 

Är ett styrinstrument där kommunen överlåter styrningen av hemtjänsten till brukaren.111

Kvalitet, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 29, 30, 32. 

 I detta sammanhang uppdelas begreppet enligt 

1. Funktionell kvalitet: Hur brukaren får arbetet utfört.  

2. Teknisk kvalitet: Vad brukaren får med avseende på personliga omvårdnadsinsatser.112

Kvalitetskonkurrens, 2, 3, 18, 19, 25, 32. 

En konkurrenssituation där fokus ligger på kvaliteten istället för på ett lågt pris.113

Kvasimarknad, 18, 19. 

Karaktäriseras av att alternativa utförare konkurrerar med en offentlig producent som 

tidigare hade monopol att utföra tjänsten.114  

Ramavtal, 8, 25. 

Avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer i syfte att 

fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period. (I direktiven likställs det 

med engelskans Framework agreement.) 

Samverkansavtal, 9. 

Med samverkansavtal avses ett avtal där sjukvårdshuvudmannen träffar överenskommelse 

med läkare eller sjukgymnast om ersättning samt övriga villkor som skall gälla för vården i 

enlighet med reglerna i [lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning] eller [lagen 

(1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.]115

Sociala hänsyn; 15, 20, 26, 32. 

Antidiskrimineringshänsyn utgör ett av flera sociala hänsyn som kan aktualiseras i ett 

upphandlingsärende. En omdiskuterad fråga är om och i vilken utsträckning sociala och 

arbetsmarknadspolitiska hänsyn kan tas i upphandlingsförfarandet.116  

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Svensson, Edebalk a a s 11. 
112 Svensson, Edebalk a a s 27. 
113 Svensson, Edebalk a a s 12. 
114 Le Grand a a s 1258. 
115 SOU 1999:149 a a s 21f. 
116 SOU 2001:31 a a s 113. 
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Upphandlande enhet, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 30. 

Innefattar sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som har inrättats i syfte att 

täcka behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell 

eller kommersiell karaktär och 

1. vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett landsting eller en 

annan upphandlande enhet, eller 

2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn eller en tillsyn av en annan 

upphandlande enhet, eller 

3. vars styrelse till mer än halva antalet ledamöter utses av staten, en kommun, ett landsting 

eller en annan upphandlande enhet.117

Upphandling, 1, 2, 3, 5-11, 14, 15, 17, 19-22, 24-32. 

Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.  

Upphandlingskontrakt, 8. 

Skriftliga kontrakt med ekonomiska villkor som slutits mellan en eller flera ekonomiska 

aktörer och en eller flera upphandlande myndigheter och som avser utförande av 

byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. 

Voucher, 2, 12, 16, 17, 23. 

Bevis för att betalning erlagts i förväg. I detta sammanhang kan detta förbetalda värde 

erläggas i pengar, timmar och/eller sysslor.118  

Vårdavtal, 9. 

Med vårdavtal avses annat avtal om vård än samverkansavtal. I ett vårdavtal 

överenskommer ett landsting eller en kommun och en vårdgivare om ersättning samt övriga 

villkor och grunder som skall gälla för vården.119

 

 

                                                 
117 1 kap 6 § LOU. 
118 Nationalencyklopedin, sökord; Voucher,  
      Svensson, Edebalk a a s 16. 
119 SOU 1999:149 a a s 22. 
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