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Sammanfattning 

Denna studie inriktar sig på att belysa införandet, funktionen och 

tillämpningen av den kommunala utmaningsrätten.  Ett relativt nytt 

fenomen och form av samarbete mellan privat och offentlig sektor 

där externa aktörer ges en möjlighet till att ta initiativ till 

konkurrensutsättning av kommunalt producerad verksamhet. 

Undersökningen genomförs utifrån policyprocessen som fasmodell 

och analyseras utifrån en värdebeteckning rekonstruerad utifrån den 

svenska lagstiftningens normativa ställningstaganden gällande den 

offentliga sektorns funktionspremisser.  Studien tar formen av en 

jämförande fallstudie där införandet, funktionen och tillämpningen 

av utmaningsrätten i Uppsala kommun och Kungsbacka kommun 

undersöks och sedan jämförs. Resultatet påvisar att utmaningsrätten i 

båda kommunerna införts under partipolitisk oenighet, under kritik 

från remissinstanser och att drivkraften bakom ett införande främst 

grundar sig i ett resonemang om ett behov av ökad 

kostnadseffektivitet och produktivitet. Studien påvisar även att 

utmaningsrättens funktion i de två kommunerna skiljer sig åt på 

flertalet punkter och att man vid en utmaning i huvudsak resonerat 

utifrån ekonomisk och även till viss del demokratisk påverkan vid 

beslutet gällande konkurrensutsättning av utmanad verksamhet.    

Nyckelord: Privatisering, Utmaningsrätt, Policyprocessen  
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1. Inledning 

Det har skett en övergripande samhällsförändring om vi ser till det offentligas åtagande och 

omfång de senaste decennierna. Den stora offentliga sektor som innan 1980-talets 

privatiserings- och marknadsliberala idévåg stod som symbol för efterkrigstidens moderna 

välfärdsstat har onekligen förändrats. En allmän attityd bland medborgare och politiker och 

stramare ekonomiska förutsättningar har tvingat den offentliga sektorn att arbeta mer efter 

marknadsmässiga villkor, och se efter nya alternativa former att bedriva och producera 

offentliga tjänster och varor.  

Från politiskt håll såg man under 1980-talet i många västländer en nödvändighet till reform, 

då kostnadsökningen för en många gånger svällande offentlig sektor inte kunde kompenseras 

genom att generellt höja de statliga inkomsterna genom skattehöjningar, och på så vis 

bibehålla status quo.
1
 En strukturomvandling genom en förändring av statens åtaganden 

ansågs nödvändig. Man såg möjligheter i den privata marknadens drivkrafter och effektivitet, 

och hur detta kunde lösa många av de problem som det offentliga tampades med.  

Det politiska klimat som rådde under denna tid präglades också av ett ideologiskt skifte från 

kollektivism och tilltro till heloffentliga lösningar på samhälleliga problem, till individuella 

och en större tillit till marknadens förmåga. Ronalds Reagan och Margaret Thatchers syn på 

statens roll, hur politik snarare var en del av problemen än lösningarna fick också ett starkt 

genomslag. Kända och inflytelserika nationalekonomer som Milton Friedman och James 

Buchanan pekade på hur den offentliga sektorn fungerade som ett privat monopol, att 

offentliga regleringar var till men för konsumenterna och att offentligt ansvar inte behövde 

innebära offentlig produktion.
2
 En mer marknadsinfluerad offentlig förvaltning och 

privatisering i olika former har sedan dess blivit ett allt vanligare inslag i den moderna 

välfärdsstaten och en återgång verkar inte vara nära förestående. Denna utveckling mot ett 

intimare förhållande mellan det privata och det offentliga brukar vidare beskrivas som New 

Public Management. Det är ett begrepp som saknar en klar och vedertagen definition, men 

NPM är ett uttryck framtaget i syfte att beskriva den reformrörelse eller nya trend som kan 

urskiljas de senaste decennierna.
 3

  Man talar om en omlärningsprocess inom den offentliga 

verksamheten, där nyckelorden som ger uttryck för processen ofta beskrivs i termer av 

brukarinflytande, målstyrning, resultatenheter, intraprenad, entreprenad, marknadisering, 

                                                      
1
 Pierre & Peters 2000:24 

2
 L. J. Lundqvist 2010:217 

3
 Premfors:2003:325 
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konkurrensutsättning, privatisering och kontraktstyrning.
4
 Den grundläggande tankegången 

inom NPM är att den offentliga verksamheten blir mer effektiv om den spelar efter 

marknadsmässiga regler och då producera mer välfärd till varje enskild medborgare för 

mindre resurser.  

Även i en svensk kontext har utvecklingen mot en mer privatiserad offentlighet intensifierats 

de senaste 25 åren, relativt oberoende av regeringssammansättning eller partirepresentation i 

riksdagen. Utförsäljning av statligt ägda bolag, valfrihet inom sjukvården, tandvårdsreformen, 

och avregleringen av apoteksmonopolet är bara några exempel på när det offentliga tar ett 

steg tillbaka till förmån för privata aktörer.  I detta sammanhang bör det även framhållas att 

det svenska EU-medlemskapet och globaliseringen av ekonomin har påverkat och till viss del 

satt ramarna för den offentliga sektorns utformning.
5
 

1.1 Regional och lokal utmaning 
Den ovan beskrivna förändring som skett de senaste decennierna har otvivelaktigt även varit 

gällande för de svenska kommunerna och påverkat deras verksamhetsstruktur och gräns mot 

den privata marknaden.  Rent generellt har privat-offentlig samverkan blivit en allt vanligare 

strategi för lokal ekonomisk utveckling.
6
 Man vill skapa ett fördelaktigt företagsklimat för 

lokal tillväxt och utveckla skattebasen men också effektivisera den kommunala verksamheten 

och erhålla mer välfärd per skattekrona, vilket inneburit att man alltmer börjat se efter nya 

former att producera välfärd.  

Organisationsformerna i kommunerna har också förändrats från att vara relativt likartade till 

att bli mer heterogena. Kommunala bolag, kommunala koncerner och andra kreativa 

organisatoriska lösningar har utvecklats inom ramen för en effektivare kommunal 

verksamhetsstruktur.
7
 

De åtaganden som ålagts kommunerna har också förändrats. Då man under 1970-talet efter 

flertalet kommunreformer allt tydligare började se de demokratiska nackdelarna med en stark 

centralstyrning, så stavades lösningen på dessa problem decentralisering. Mer makt och mer 

ansvar till kommunerna och det lokala självstyret. Detta ledde naturligt till en ökad kommunal 

byråkrati med ökade omkostnader och diverse omorganisationer. Man prövade alternativa 

organisatoriska lösningar som stadsdelsnämnder, och de kostnadsproblem som uppstod 

                                                      
4
 Montin 1998:91 

5
 SOU 2000:1 s.126 

6
 Montin 2007:53 

7
 För mer information om den intressanta företeelsen kommunala koncerner se Meyer & Månsson 2009 
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försökte man stävja med omorganiseringar och privatiseringar. Detta förändringsarbete pågår 

ständigt i de svenska kommunerna som ideligen ställs inför nya utmaningar då medborgarnas 

krav också stiger samtidigt som tillgängliga resurser stagnerar eller minskar.
8
  Det har också 

framförts en hel del kritik från de svenska kommunerna gällande statens villighet att 

decentralisera huvudmannaskapet och regleringsfunktionerna för en hel del verksamheter och 

samtidigt då vältra över kostnader på kommunerna.
9
    

I en färsk rapport från Sveriges kommuner och Landsting, SKL (2010) påpekar man denna 

problematik och man förutspår en dyster framtid och en alltför tung ekonomisk börda att bära 

för kommuner och landsting de kommande 25 åren.  

Den demografiska utvecklingen tillsammans med ökade förväntningar på välfärdstjänsterna 

kommer att kräva politiska beslut om verksamhet och finansiering. Ofrånkomliga ambitions - 

höjningar behöver mötas med både omprioriteringar av verksamheten, effektiviseringar och nya 

alternativ till finansiering.
10

 

De svenska kommunerna ser redan idag behovet av en ökad kostnadseffektivitet och använder 

den privata marknaden i allt högre utsträckning för att försöka att effektivisera verksamheten, 

i syfte att generera mer välfärd för varje skattekrona. Detta sker inte sällan genom 

avproducering och konkurrensutsättning av tidigare offentligt producerad verksamhet. Således 

privata aktörer som utför offentligt reglerade och finansierade tjänster. Bara sedan 2007 har 

kommunernas genomsnittliga köp av verksamhet ökat med 11,7 procent.
11

 Enligt statistiska 

centralbyrån har användningen av privata aktörer inom typiska välfärdstjänster som vård, 

skola och omsorg ökat.  

Under det senaste decenniet har en allt större del av kommunernas och Landstingens 

verksamheter lagts ut på entreprenad. Sjukvård, omsorg och utbildning köps av privat ägda 

företag, föreningar och stiftelser i stället för att kommuner och landsting genomför 

verksamheten i egen regi
12

 

Enligt arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna har exempelvis antalet privata aktörer inom 

äldreomsorgen fördubblats under det senaste decenniet och utgör nu ca 15 % av den totala 

marknaden.
13

 Samverkan mellan privat och offentlig sektor tenderar således ha ökat och 

                                                      
8
 Petersson 2006:59 

9
 Pierre 2010:253 

10
 SKL:2010:63 

11
 SCB 2010:11   

12
 SCB 2002:8  Se även SCB:s ”Offentlig Ekonomi 2009” som pekar på samma utvecklingstendenser.  

13
 Vårdföretagarna 2009:6 
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förutspås komma att öka och innefatta fler områden än tidigare. Teoretiskt sett kan också 

svenska kommuner lägga ut en betydligt större andel av sin verksamhet på privata företag än 

idag. För en fingervisning kan vi se till tjänsteföretaget ISS, som gav 

marknadsundersökningsföretaget TNS SIFO i uppdrag att sammanställa ”Outsourcing 

Barometern 2010” där man undersökte hur mycket av den idag heloffentliga kommunala 

verksamheten som kan konkurrensutsättas och läggas ut på entreprenad. Man såg genom 

undersökningen en potential, eller marknad värd ca 500 miljarder kronor. En femdubbling av 

värdet på de kommunalt reglerade och finansierade tjänster som idag utförs av privata 

aktörer.
14

   

Det finns således en möjlighet till att utveckla både staten, landstingens och kommunernas 

verksamheter samtidigt som välfärdsstaten står inför utmaningar, som både kommer kräva 

förändringar och nytänkande. Det finns, och man ser ett behov av att effektivisera, samarbeta 

och dela ansvaret för välfärden med fler aktörer än tidigare och inom fler områden. Att 

använda sig av marknadens kostnadseffektivitet, funktionella rationalitet och produktivitet
15

 

kommer att te sig än mer attraktivt och i längden troligen alltmer nödvändigt.  

1.2 Privatisering av offentlig sektor 
Innebär då ovan beskrivna utveckling, således att fler privata aktörer utför offentliga tjänster, 

att man privatiserar offentlig verksamhet i allt högre utsträckning? Hittills har termen använts 

för att rent generellt beskriva en del av den samhällsomvandling som skett de senaste 

decennierna. Privatisering är dock ett relativt komplext fenomen som tål att definieras 

ytterligare.  

Lennart J. Lundqvists definition av privatisering utgör en stabil grund att stå på vid en 

beskrivning av privatisering som samhällsfenomen och de olika former av privatisering som 

är möjliga att genomföra. För en allmän definition av privatisering beskriver Lundqvist hur 

detta begrepp bör reserveras och användas för: 

Beslut och handlingar tagna och utförda av demokratiskt ansvariga aktörer och organ i den 

offentliga sektorn i akt och mening att överföra något som hittills varit under offentligt ansvar 

eller i offentligt ägo bort från denna sektor och över till den privata
16

 

                                                      
14

 Pressinformation Outsourcing Barometern 2010:2  
15

 Dessa värden beskrivs av Lennart Lundquist (1998) som de ekonomiska värden som styr privata aktörer och 

ligger till grund för utvärdering av privat driven verksamhet, till skillnad från den offentliga sektorn som utöver 

dessa värden även skall präglas av de demokratiska värdena: politisk demokrati, rättsäkerhet och offentlig etik. 

Mer om detta i kap.2  
16

 L. J Lundqvist 2010:217 
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Denna definition kan sägas vara någorlunda neutral och hävdar en klar process som innefattar 

en förskjutning av något från den offentliga sektorn till den privata. Dock behöver vi även se 

till olika former av privatisering som är möjliga att genomföra för att få en förståelse för hur 

privatisering exempelvis kan innebära allt från höjda brukaravgifter till utförsäljning av 

kommunägda bostäder.  

Vidare gör Lundqvist en uppdelning av privatisering av reglering, finansiering, produktion 

och ägande.  Följande tabell påvisar hur dessa funktioner kan privatiseras. 

Tabell 1. Olika alternativ för funktionsuppdelning mellan offentligt och privat
17

 

Funktion Huvudansvar 

Reglering Offentligt Privat 

Finansiering Offentligt Privat Offentligt Privat 

Produktion Offentligt Privat Offentligt Privat Offentligt Privat Offentligt Privat 

 

Lundqvist ser till tre funktioner hos välfärdsstaten förutom det rena ägandet av en verksamhet. 

Dessa benämns som reglering, finansiering och produktion och kombineras i tabellen med 

sektorerna offentligt och privat. Privatisering kan således ske i sju möjliga kombinationer 

genom förskjutning från det heloffentliga mönstret till vänster. 
18

 Sammanfattningsvis talar vi 

då alltså om avreglering, avfinansiering, avproducering och avyttring. En samling 

begreppsdefinitioner synnerligen nödvändiga att ta i beaktning när man talar om privatisering 

av offentlig sektor.  

1.3 Paradigmskiftets kritiker 
Den omvandling av offentlig sektor som beskrivits ovan har utgått från en föreställning om ett 

givet samband mellan ökad användning av privata aktörer inom det offentliga och en ökad 

effektivitet och produktivitet. Det paradigmskifte som faktiskt skett de senaste decennierna 

har byggt på en stark ideologisk övertygelse gällande valfrihet och konkurrens och klassisk 

nationalekonomisk teori som framhåller att staten är en mindre lämplig producent av varor 

och tjänster.
19

  

                                                      
17

 L. J Lundqvist 2010:219 
18

 Ibid. 2010:219 
19

 Rothstein & Blomquist 2000:37 
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Marknadsstyrningens attraktionskraft kan förklaras med att den tillhandahåller en elegant 

lösning på de tillkortakommanden hos välfärdsstaten som påtalats av dess kritiker. Genom 

etablering av marknadsmässiga drivkrafter som prestationsbaserad resursfördelning och 

konkurrens skapas incitament för att anställda inom den offentliga tjänsteproduktionen att hålla 

tillbaka kostnaderna i verksamheten. 
20

   

Det finns dock forskare som problematiserar denna utveckling, inte minst forskare inom den 

statsvetenskapliga disciplinen som för ett problematiserande resonemang om marknadens 

intåg i offentligheten. Ett resonemang som inte primärt fokuserar på antagandet om högre 

effektivitet, även om detta ifrågasätts i vissa fall, utan snarare ser hur marknadens villkor 

riskerar att sätta demokratin och dess grundläggande värderingar ur spel.  

Den samhälleliga likväl som den vetenskapliga debatten gällande utvecklingen kan i 

huvudsak beskrivas genom dem som förespråkar marknadens intåg i det offentliga och ser att 

privatisering genererar högre effektivitet och således mer välfärd för varje skattekrona, och 

dem som problematiserar detta antagande och dess konsekvenser. Kritikerna hävdar att det 

offentliga inte alltid kan styras enligt marknadens villkor och att man inte heller i någon högre 

utsträckning bör använda privata aktörer för att uppfylla offentliga åtaganden. Detta på grund 

av att ett visst demokratiskt ansvar åligger det offentliga, och att många verksamheters 

existensberättigande inte går att mäta i kvantifierbara effektivitetsmål eller effektivisera 

genom ökade krav på produktivitet. Vissa offentliga verksamheters existensberättigande och 

funktionsduglighet kan och bör inte avgöras av dess effektivitet, produktivitet eller rationella 

funktionalitet. Lundquist (2010) framför vad han väljer benämna som ekonomismen, och hur 

denna angriper demokratin köksvägen vilket i längden kan äventyra det demokratiska 

systemet. 

I implementeringsfasen av den politiska processen, hos den offentliga förvaltningen i 

demokratins kök, har en omvälvning skett. Och det är viktigt eftersom köket är det ställe där det 

praktiska arbetet fortgår. Politikens substans, som den tar sig uttryck i samhället, är det som 

lärare, undersköterskor, arbetsförmedlare, socialassistenter och så vidare faktiskt gör. Att 

bekämpa demokratin köksvägen innebär att ekonomismen slår mot den offentliga förvaltningen, 

där den demokratiska observansen inte alltid är så stor men där effekterna för demokratin är 

desto större.
21 

Mycket av kritiken har inriktat sig på hur demokratiska värden som jämlikhet, opartiskhet, 

likabehandling och insyn riskerar att hamna i skymundan i en alltmer privatiserad 

                                                      
20

 Ibid. 2000:62 
21

 Lundqvist 2010:139f 
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samhällsstruktur. Speciellt problematiskt blir således också detta då vissa offentliga 

verksamheter befinner sig i en gråzon gällande vad som kan och bör räknas som regelrätt 

myndighetsutövning. 

Privatisering i olika former och i förlängningen hela den ovan beskrivna samhällsomvandling 

som skett är således både kritiserad och eftersträvad, beroende på vilken forskning och vems 

argument man väljer att se till. 

1.4 Problemformulering 

Då man tidigare genomfört en privatisering, oavsett i former av avreglering, avfinansiering, 

avyttring eller avproducering har detta skett genom initiativ från offentligheten självt, oavsett 

på vilken nivå beslutet tagits. Man har sett möjligheten, nödvändigheten och behovet av att på 

ett eller annat sätt involvera externa aktörer. Vid en politisk process som enligt Lennart 

Lundquist (1992) består av initiering, beredning, beslut, implementering och efterkontroll,
22

 

så har privata aktörer mer eller mindre varit exkluderade från de delar av processen som inte 

innefattar implementeringen av beslutet. Själva initiativtagandet till privatisering har således 

exkluderat direkt inblandning från privata aktörer.   

I och med införandet av utmaningsrätt i flera svenska kommuner har denna möjlighet till 

initiativtagande utvecklats. Ett nytt grepp i effektiviseringen av den offentliga sektorn har 

således introducerats. Ett nytt sätt att försöka tackla den ovan nämnda problematiken med 

ökade krav och försämrade ekonomiska förutsättningar. I det ständigt pågående reformarbetet 

och den ständiga genomlysningen av verksamheten i jakten på effektiviseringsmöjligheter har 

en ny form av samarbete mellan privat och offentlig sektor utvecklats. Den kommunala 

utmaningsrätten kan skifta till form då det är upp till varje kommun att själv utforma 

riktlinjerna, kan och bör generellt definieras som:  

”Initiativrätt till prövning av möjligheten att konkurrensutsätta kommunalt driven verksamhet 

för icke-offentliga aktörer.”  

Man införde alltså en delvis avinitiering, för att knyta an till hur Lennart. J. Lundqvist 

benämner andra former av privatisering. Man privatiserar delvis även initiativrätten till 

konkurrensutsättning av offentligt producerade tjänster och varor genom att institutionalisera 

möjligheten till att utmana kommunal verksamhet. En avinitiering gällande initiativrätten till 

avproducering av verksamhet som drivs i kommunal regi.     

                                                      
22

 Lundquist 1992:12 
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Om en utmaning av den kommunala verksamheten godtas av kommunen tar Lagen om 

offentlig upphandling (LOU) vid och verksamheten konkurrensutsätts. Om dock kommunen 

inte godtar utmaningen föreligger inget lagstadgat ansvar, men man åtar sig ofta att ett 

avvisande av en utmaning skall ske med någons sorts motivering. Kommunen får inte godtaga 

utmaningar vad gäller myndighetsutövning eller vissa kärnverksamheter, som kommunal 

grundskola eller räddningstjänst enligt svensk lagstiftning. Dock finns det en mängd andra 

verksamheter som man öppnar möjligheten för att överföra i privat regi. Stora möjligheter 

finns för privata aktörer att utmana kommunen och överta offentligt reglerad och finansierad 

tjänste- och varuproduktion.  

Det nya samarbete som utmaningsrätten utgör är ett inom statsvetenskapen tämligen 

outforskat område och en ny form av samverkan mellan den offentliga och privata sfären. En 

ny form av kommunikativt utbyte mellan offentligheten och övriga samhällsaktörer gällande 

utformningen av det offentligas verksamhetsområden. I den politiska process som beskrivits 

ovan har man således privatiserat initiativrätten till konkurrensutsättning av offentligt driven 

verksamhet i mer än vart tionde svensk kommun.
23

 Detta är värt att titta närmare på.  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har som syfte att belysa och beskriva denna nya form av samarbete mellan 

privat och offentlig sektor som den kommunala utmaningsrätten utgör, samt att diskutera och 

redogöra dels för utmaningsrätten som fenomen, dels dess införande, funktion och 

tillämpning. Således ett angrepp på bred front som förhoppningsvis utmynnar i slutsatser som 

upplyser och granskar utmaningsrätten som ett inslag och en ny form av samarbete mellan 

privat och offentlig sektor i den svenska välfärdsstaten. De frågeställningar som denna studie 

ämnar besvara är som följer:  

 Vilka är de bakomliggande orsakerna och övergripande målen med ett införande av 

kommunal utmaningsrätt i två svenska kommuner? 

 Hur fungerar utmaningsrätten och hur har den tillämpats i två svenska kommuner? 

 

                                                      
23

 Antalet kommuner som våren 2010 infört utmaningsrätt uppgår till 32 st. Detta redovisas i tabell 4 kap 3.  
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1.6 Avgränsning 
Ovanstående frågeställningar kommer att besvaras genom djupare studier av två 

undersökningsobjekt som är resultatet av ett strategiskt urval. Studien kommer således att 

omfatta utmaningsrätten i Kungsbacka kommun och Uppsala kommun. Motivet till valet av 

dessa två kommer att beskrivas i kommande metodkapitel.  

Studien har då följaktligen avgränsats till att se till två kommuner som infört utmaningsrätt, 

och inte till någon kommun som aktivt avvisat ett införande vilket också möjligtvis vore 

intressant att studera. Dock inriktar sig studien på att belysa ett fenomen, vilket troligen görs 

bäst genom att se till två kommuner som faktiskt infört utmaningsrätt och som då aktivt 

motiverat och tillämpat något som fortfarande enbart förekommer i en minoritet av de svenska 

kommunerna.  

Undersökningen kommer även att begränsa sig till att i huvudsak innefatta kommunernas och 

deras inneboende aktörers agerande och deras politiska budskap i frågan om utmaningsrätt. 

Andra externa aktörer som kan tänkas ha agerat och medverkat kommer inte i någon högre 

utsträckning att tas i beaktning i denna studie. Studien kommer inte heller nämnvärt att se till 

implementeringen av beslutet. Således inte inrikta sig på att belysa eller se till eventuella 

externa aktörers aktiva övertagande av en verksamhet och eventuella konsekvenser av ett 

sådant övertagande.    

1.7 Disposition  
Kapitel två kommer att redovisa för studiens metodologiska utgångspunkter, det vill säga 

studiens teori, metod och material. I kapitel tre kommer utmaningsrätten som nationellt 

fenomen att beskrivas i syfte att ge en mer komplett helhetsbild och skapa större 

bakgrundsförståelse inför den kommande analysen. En mer generell inblick i hur 

utmaningsrätten diskuterats och även se till vilka kommuner som infört utmaningsrätt. Även 

vad ett införande resulterat i gällande antal verksamheter som utmanats och som övergått till 

att utföras i privat regi.  I kapitel fyra kommer det empiriska resultatet att redovisas 

tillsammans med den resultatanalys som genomförs och även den jämförande analysen av de 

två kommunerna. Slutligen kommer kapitel fem innehålla en diskussion av erhållet resultat 

och möjligheterna till att dra eventuella slutsatser.  
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2. Metodologi 
Föreliggande studie kommer i huvudsak ta formen av en beskrivande studie vilket naturligt 

ger avspegling i studiens metodologi. Med tanke på fenomenets relativt outforskade karaktär 

tjänstgör en deskriptiv huvuddel ett klart syfte. Nedan redogörs för studiens metodologi, det 

vill säga från vilka utgångspunkter, på vilket sätt och genom vilket material studiens 

frågeställningar avses att besvaras. 

2.1 Teoretisk analysmodell 

En teori kan spela flertalet roller och tjäna en mängd olika syften i en vetenskaplig studie. 

Allmän konsensus över vad teori är och bör innefatta i dessa sammanhang är långt ifrån 

rådande och synen på teorins specifika roll torde närma sig antalet forskare i professionen. 

Nedan följer ett axplock av definitioner av teori och dess användande i en vetenskaplig studie 

i syfte att komma närmare en förklaring av teorins roll och användning i studiet av den 

kommunala utmaningsrätten.   

2.1.1 Teorins roll och komplexitet 

Esaiason m.fl. (2005) likställer teori med tänkbar förklaring, ett antagande om att faktor X 

påverkar faktor Y kombinerat med ett antagande om varför faktor X påverkar faktor Y. En 

teori är således ett antagande om kausala relationer och kausala mekanismer. Vetenskapliga 

förklarande studier kan vidare vara teoriprövande, teorikonsumerande eller 

teoriutvecklande.
24

 

Lundquist (1993) beskriver begreppet teori som föreställningar och begreppssamlingar, 

förenklade bilder av verkligheten, med vilkas hjälp forskaren söker beskriva, förstå eller 

förklara verkligheten.
 25

  Lundquist förklarar vidare: 

Teorier är tankemässiga abstraktioner av verkligheten – bilder som utgör en förenkling och 

komprimering. Med teori avses här allt från enskilda begrepp (makt, beslut, kommunikation) till 

s.k. Grand theories (systemteori, statsteori) med begreppsapparater, analyschemata och modeller 

som mellankategorier. Teorier kan omfatta större eller mindre avsnitt av verkligheten.
26

  

Patel & Davidsson (2003) beskriver hur forskarens uppgift är att utveckla och pröva teorier i 

syfte att hjälpa oss att förstå verkligheten. En teori skall utgöra en sammanhängande helhet 

utifrån vilken vi kan förklara eller förstå en så stor mängd av existerande information om det 

studerade objektet som möjligt.  

                                                      
24

 Esaiasson m.fl. 2007:37 
25

 Lundquist 1993:44 
26

 Ibid. 1993:65 



15 

 

En teori är ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en bild av en 

företeelse. Teorin uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att det går att 

förklara och förutsäga företeelsen eller förstå innebörden av den. 
27

 

Lundahl & Skärvad (1992) beskriver det helt enkelt som ”ett antal relaterade begrepp med 

vars hjälp verkligheten kan förklaras”
28

 

Syftet med denna snuttifiering av den mycket omfattande diskussionen rörande teorins roll 

och funktion som förekommer inom såväl statsvetenskapen som andra vetenskapliga 

discipliner är att se till det komplexa begreppet teori, och motivera den aktuella användningen 

i denna studie vilken kommer att beskrivas nedan. 

  2.1.2 Policyprocessen som fasmodell 

Detta avsnitt avser att göra de teoretiska ingångvärdena i studien överblickbara och skapa 

förståelse för den kommande analysen.   

Om vi skall börja med att se till begreppet policy, förefaller det i dagligt tal vara nära 

förknippat med ”ståndpunkt” eller kanske ”handlingslinje.”
29

 Inom statsvetenskapen talar man 

oftast om offentlig policy, en programförklaring som består av en uppsättning deklarerade 

uttryck för en offentlig verksamhet. Även skilda åtgärder, som utförs för att förverkliga 

offentliga riktlinjer och program. Det är dock inte fråga om ett enstaka beslut utan snarare är 

en policy en kedja av beslut i en viss riktning.
30

 I frågor om privatisering talar man i flertalet 

kommuner om en ”konkurrensutsättningspolicy” som utgår ifrån att kommunen har en policy 

gällande konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Begreppet policy tenderar dock att 

vara ett relativt omstritt begrepp. 

Policyanalys kan räknas som en subdisciplin inom statsvetenskapen även om den tenderar att 

vara multidisciplinär, där man ägnar sig åt studiet av offentlig policy. Ofta brukar 

policyanalyser ses som mer konstruktiv forskning, då de tenderar att förena olika insikter från 

såväl forskningen som politiken i syfte att lösa praktiska problem.
31

   

Vi behöver inte gå in djupare på just policyanalys vid detta skede då denna studie inte 

kommer vara av formen policyanalys i dess fulla bemärkelse, även om den som sådan grundar 

sig i ett par centrala antaganden typiska för policyanalysen. Denna studie kommer att bestå av 

                                                      
27

 Ovanstående resonemang och citatet är båda hämtade ur Patel & Davidsson 2003:21–22 
28

 Lundahl & Skärvad 1992:36 
29

 Premfors 1989:9 
30

 Ibid. 1989:9 
31

 Lundquist 1993:89 
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en tankemässig abstraktion av verkligheten i form av ett processperspektiv. Den kommer att 

utgå ifrån föreställningen om en process där den offentliga politiken bedrivs, nämligen 

policyprocessen.
32

 I detta fall är det en fasmodell om hur offentlig politik bedrivs som 

kommer att användas som teoretisk grundstruktur i studien.  

Ett tillvägagångssätt vid en studie av detta slag som inriktar sig på ett politiskt fenomen som 

grundar sig i ett politiskt handlande och ett politiskt beslutsfattande, så fyller policyprocessen 

som teoretisk utgångspunkt ett gott syfte. Policyprocessen som fasmodell innefattar olika 

delar beroende av vilken forskares resonemang man väljer att se till.  

Nedan följer en modell över hur policyprocessen presenteras i Lundquist (1992). 

Figur:1 Policyprocessen 

Initiering – Beredning – Beslutsfattande – Implementering – Efterkontroll 

Initiering: Innebär att någon för upp en fråga på agendan, tar initiativet till att uppmärksamma 

en fråga, förhållande eller problem. 

Beredning: Det material som krävs för beslutsunderlag samlas in, värderas och sammanställs. 

Det gäller information om mål, medel och alla typer av resurser.  

Beslutsfattande: Själva valet av åtgärder. Ett minimum för att man skall kunna tala om ett 

beslut är att aktörerna kan välja mellan att vidta eller inte vidta en åtgärd 

Implementering: Innebär att beslutet realiseras, förs ut i verkligheten i faktiska åtgärder i form 

av handlingar eller information.    

Efterkontroll: Implementeringsåtgärderna eller effekterna av dessa värderas efter någon 

standard. Resultatet av efterkontrollen kan återkopplas till tidigare stadier i processen och 

påverka vad som sker i dessa.
33

  

Denna relativt enkla modell av policyprocessen beskriver således genom vilken process 

offentlig politik bedrivs. Ovanstående modell kan jämföras med Premfors (1989) som utgörs 

av sju faser, jämfört med ovan nämnda fem. Dessa sju faser utgörs av problem, alternativ, 

rekommendation, beslut, genomförande, utvärdering och återföring.
34

 Skillnaderna mellan 

                                                      
32

 Lundquist 1992:13 
33

 Policyprocessen som den presenteras här är helt hämtad ur Lundquist 1992:12 
34

 Premfors 1989:44 
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dessa två fasmodeller är relativt små, då de i stora drag beskriver liknande faser med liknande 

innehåll. 

Med Lundquists modell av policyprocessen som utgångspunkt närmar vi oss således 

problemområdet med ett processperspektiv. Att använda sig av policyprocessen som ovan 

beskriven som utgångspunkt är fördelaktigt på flertalet sätt. Då vi i detta fall är intresserade 

av ett tämligen nytt och outforskat politiskt fenomen skapas en möjlighet till uppstrukturering 

av den politiska processen och dess beståndsdelar. Hill (2007) beskriver fördelen med en 

fasmodell, eller vad han benämner som stadiemodell av policyprocessen.  

Fördelen med en stadiemodell är att den ger en möjlighet att dela upp en komplicerad och 

omständlig process. 
35  

Policyprocessen som klassisk fasmodell bygger på den ideala representativa demokratins 

policyprocess, där politikerna fattar besluten, ämbetsmän hjälper till att överföra dem till noga 

specificerad lagstiftning och andra tjänstemän implementerar dem.
36

 Att se policyprocessen ur 

ett sådant här perspektiv är dock kritiserat på flertalet håll, då det förutsätter en viss riktning 

och kronologisk ordning, där makt och andra externa aktörer är relativt ointressanta och 

tvingar in forskningsprocessen i ett visst förutbestämt mönster.
37

 Denna problematik kommer 

att behandlas i kommande kapitel som kritiskt diskuterar och utvärderar metodologin i denna 

studie.  

Då studien inriktar sig på införandet, funktionen och tillämpandet av utmaningsrätt kommer 

de delar av policyprocessen som innefattar initiering, beredning och beslut att utgöra 

huvudfokus för denna studie. Att även studera implementeringen av utmaningsrätt skulle som 

nämnts i avgränsningen innebära en studie av den faktiska handlingen av beslutet, alltså 

privata aktörernas fysiska övertagande av verksamhet. Dock i linje med de inledande 

frågeställningarna kommer endast initiering, beredning och beslut i policyprocessen att 

studeras och analyseras.  

2.1.3 Värden i offentlig politik och förvaltning  

Angående diskussionen gällande vilka värden och inställningar som bör eftersträvas och 

prägla offentlig verksamhet, hänfaller ofta diskussionen som nämnt i inledningskapitlet åt en 

polemik rörande konflikten mellan effektivitet och ekonomiskt rationella värden och 

demokratiska värden. Beslutsfattare såväl som tjänstemän står ständigt inför en avvägning 

                                                      
35

 Hill 2007:29 
36

 Ibid. 2007:29 
37

 Ibid. 2007:30 



18 

 

gällande prioriteringsordningen av dessa värden, inte minst när vi talar om förhållandet 

offentligt-privat. Kritiken mot den utveckling och omlärningsprocess gentemot NPM som 

ständigt pågår grundar sig som ovan nämnt tämligen ofta i hur ett ökat marknads- och 

effektivitetstänkande, således en ökad prioritet av ekonomiska värden påverkar demokratiska 

värden.  Man talar också om ett offentligt ansvar och en offentlig säregenhet. Att det finns 

vissa verksamheter och ett visst ansvar hos det offentliga som inte med lätthet kan eller bör 

överföras till vad som brukar räknas till den privata sektorn. Likväl som det framförs 

argument om skillnader i funktionspremisser, så finns det likheter mellan de båda sfärerna 

gällande de värden som bör eftersträvas.  

Om nu studien avser att studera fenomenet utmaningsrätt och dess införande, funktion och 

tillämpning utifrån policyprocessen behövs teoretiska jämförelsepunkter i avsikt att göra 

studien mer vetenskapligt intressant och försöka koppla studien till ett vetenskapligt 

resonemang. Speciellt gällande införandet och tillämpningen, då själva funktionen som 

inriktar sig på hur utmaningsrätten fungerar kan tänkas kunna beskrivas i mer tekniska termer. 

Vid analysen skall i detta fall en föreställning om värden i offentlig sektor att användas, då 

dessa är behjälpliga vid förståelsen av resonemanget vid införandet och tillämpandet av 

kommunal utmaningsrätt. 

Lennart Lundquist (1998) beskriver värden i offentlig verksamhet genom vad han benämner 

som ett offentligt etos. Lundquist rekonstruerar ett offentligt etos utifrån grundlagens 

normativa ställningstaganden gällande den offentliga sektorns utformning och funktion. Detta 

etos kan delas upp i kategorierna ekonomiska och demokratiska värden. De ekonomiska 

värdena gör sig gällande både i den privata och offentliga sektorn till skillnad från de 

demokratiska värdena som endast är gällande för den offentliga sektorn. 
38

 Dessa värden kan 

beskrivas genom följande sammanställning:   

 

 

 

 

                                                      
38
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Tabell 2. Offentligt etos
39

  

Ekonomiska värden Demokratiska värden 

Funktionell rationalitet: Innebär att man väljer åtgärder 

som verkligen leder till de uppsatta målen. Mål-medel 

rationalitet som avspeglas i expertis och yrkesskicklighet. 

Politisk demokrati: Kan generellt delas upp i 

demokratiska processkrav och demokratiska 

substanskrav. Processkraven kan sammanfattas genom att 

allmänna val legitimerar den offentliga förvaltningen. 

Medborgardeltagande i förvaltningsprocessen som ger 

möjlighet framföra synpunkter. Öppenhet gentemot 

omgivningen och att medborgarnas fri och rättigheter 

alltid skall beaktas. Substanskraven innebär att lagens 

krav, politikernas vilja och folkets val och vilja alltid skall 

beaktas.  

Kostnadseffektivitet: Innebär att utgifterna skall vara så 

låga som möjligt. Det bredare begreppet effektivitet 

omfattar kvoten av graden av måluppfyllelse. 

Rättssäkerhet:”The rule of law.” Medborgarna skall ha 

verkliga rättigheter gentemot verkliga 

rättighetskränkningar. Trygghet gentemot partisk eller 

godtycklig behandling. Även gällande rättsäkerhet finns 

krav på substans och procedur, där substansen innebär att 

det finns bestämda, för allmänheten kända normer som 

skall tillämpas av förvaltningen och procedur där 

garantier skapas för att normer iakttas och att olika 

intressen ges tillfälle att yttra sig innan beslut eller 

ställningstagande. 

 

Produktivitet: Innebär att ju lägre insatserna är för en viss 

typ av åtgärd, t.ex. en service av viss typ av kvalitet, desto 

högre är produktiviteten.  

 

Offentlig etik: Rent generellt är det frågan om vilken etik 

ämbetsmannen har att rätta sig efter när han verkat i 

ämbetsmannarollen. Lydnad gentemot lagen, lojalitet 

gentemot överordnade och hänsyn gentemot 

medborgarna. Förvaltningsetikens substans som innebär 

vad som bör eller inte bör förekomma i förvaltningen för 

att vara det som är gott och rätt, och process som innebär 

de goda och rätta formerna för förvaltningsprocessen. 

Processvärden som ärlighet, integritet och lojalitet. 

Substansvärden som är i linje med de högsta moraliska 

principerna, d.v.s. det gemensamma bästa, som kan 

beskrivas i generella termer som att medborgarnas välfärd 

är målet för all offentlig verksamhet och att 

myndigheterna är till för medborgarna 

 

Lundquist förklarar hur ovanstående etos och dess värden skall prägla och styra all offentlig 

verksamhet i Sverige.  

Samtliga av dessa värden måste beaktas samtidigt i alla yttringar av den offentliga 

verksamheten. Man kan alltså inte välja att följa det ena, än det andra värdet, utan vart och ett 

                                                      
39
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representerar ett speciellt krav på all offentlig verksamhet, och samtliga krav måste uppfyllas. I 

konkreta fall kan sedan möjligheten att tonvikten läggas på olika värden, men in princip skall 

alla värden alltid beaktas. 
40

 

Vad är då motiveringen till användandet av dessa värden i denna studie och varför är de 

relevanta i studiet av utmaningsrätten?  Det intressanta i detta sammanhang och i Lundquists 

resonemang ovan är hur dessa värden skall prägla all offentlig verksamhet. Lundquist 

fokuserar dock starkt på ämbetsmannen och hur denne bör förhålla sig och hur de 

demokratiska värdena riskerar att hamna i skymundan i den i inledningen nämnda 

omvandlingen av offentlig sektor.  Dock finns det ytterligare användningsområden för denna 

värdebeteckning. Dels kan ekonomivärden ses som relativt allmänna värden för en 

organisation ur en rationell synpunkt oavsett om denne är offentlig eller privat. Dels utgör 

demokrativärdena grunden i all offentlig verksamhet och bör tas i beaktning vid varje 

omvandling eller utveckling av offentlig sektor. För om vi nu skall rätta oss efter Lundquists 

funktionspremisser för det offentliga torde ett införande av utmaningsrätt både grunda sig i, 

eller i alla fall vara resultatet av ett resonemang kring dessa värden.  

Man borde således i kommunerna ha identifierat ett problem som man försöker lösa eller 

mildra effekterna av genom att införa utmaningsrätt. Är det så att man vill öka 

kostnadseffektiviteten? Är man missnöjd med den funktionella rationaliteten rent generellt? 

Ser man i så fall eventuella problem med rättsäkerheten?  Genom hela beslutsprocessen, från 

initiering till beslut om att godta och konkurrensutsätta en tidigare offentligt driven 

verksamhet torde det finnas ett resonemang och ett reflekterande som på ett eller annat sätt 

grundar sig i dessa värden. Möjligtvis med viss tyngdpunkt på ett specifikt värde, men det 

vore högst osannolikt om man inte hänvisat till flertalet av dessa värden vid införandet och 

tillämpandet av något så spektakulärt som en institutionaliserad möjlighet för privata aktörer 

att utmana offentligheten och dess verksamhet.  

Likväl som det blir intressant att se i vilken mån och hur man i politiska dokument och 

beslutsunderlag resonerar kring dessa värden, utgör dessa värden en bra utgångspunkt vid 

granskandet och analysen av de möjligtvis aningen abstrakta och flyktiga resonemangen kring 

införandet och tillämpandet av utmaningsrätt.    

Hur dessa värden tillsammans med policyprocessen skall användas i studien förklaras i 

kommande avsnitt där metodvalet i studien presenteras och diskuteras. 
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2.2 Metod och material  
Ovan beskrivna policyprocess tillsammans med Lundquists offentliga etos utgör således de 

teoretiska utgångspunkterna i denna studie. Men hur skall då de valda delarna av 

policyprocessen mer specifikt studeras?  

Studien som sådan kommer att ha formen av en jämförande fallstudie med idéanalytiska 

inslag, där inriktningen på idéanalysen kommer att vara av beskrivande karaktär. Med andra 

ord kommer de idéer som uttryckts i samband med införandet och tillämpandet av 

utmaningsrätt att undersökas med hjälp av en föreställning om ett offentligt etos, och då även 

jämföras i syfte att utkristallisera skillnader och likheter mellan undersökningsobjekten. Dock 

med reservationen att analysen inte direkt syftar till att identifiera förklaringsvariabler 

gällande vad som ligger till grund för en ”lyckad” eller ”misslyckad” utmaningsrätt utifrån 

uppsatta politiska mål. Snarare att beskriva införandet och den politiska diskussionen och det 

politiska budskapet bakom införandet och vid tillämpningen av utmaningsrätt i två svenska 

kommuner.  

2.2.1 Beskrivande idéanalys 

En idéanalys kan genomföras på flera olika sätt, dock med den gemensamma nämnaren att det 

är politiska budskap som studeras.   

Beteckningen idéanalys används således som ett samlingsnamn för olika tänkbara kombinationer 

av syften, frågeställningar och analystekniker som kan användas i studiet av politiska budskap. 

Med idéanalys avses helt enkelt det vetenskapliga studiet av politiska budskap. Om en 

forskningsuppgift skall betraktas som idéanalytisk beror därför på vad den undersöker och 

mindre på hur det görs.
41

  

Grundsyftet kan sägas handla om att utvinna och analysera politiska idéer, antingen med 

syftet att beskriva, förklara eller genom en idékritisk ansats ta ställning. Det är från denna 

utgångspunkt som studien utgår ifrån. Det är det politiska budskapet bakom införandet och 

tillämpningen av utmaningsrätt som står i fokus. Som beskrivits av Beckman ovan är 

undersökningsobjektet det primära som avgör vad som bör betraktas som en idéanalytisk 

studie och inte primärt hur idéanalysen genomförs. En idéanalys kan således ha skilda syften, 

frågeställningar, analysapparater och analystekniker. Då idéanalysen i denna studie tar formen 

av en beskrivande idéanalys, är det tvunget för att studien skall kunna göra anspråk på ett 

vetenskapligt värde, att den således inte bara innebär en redogörelse för ett material. 

Vetenskapliga beskrivningar återger inte bara ett material utan drar slutsatser om det. Det 
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handlar således inte om att referera utan att inferera.
42

 Föreliggande studie avser att beskriva 

och analysera det politiska budskapet vid införandet och tillämpningen av den kommunala 

utmaningsrätten i två svenska kommuner. Det vi vill se till är resonemanget genom processen, 

och vad som uttrycks vid initieringen, beredningen och beslutsfasen och hur detta kan 

relateras och förklaras utifrån det offentliga etos som presenterats ovan. Analystekniken kan 

då sägas bli en form av argumentationsanalys, gällande hur man genom processen 

argumenterar för de val och beslut man tar och vilka värden man då hänvisar till. 

Sammantaget kommer följande tabell således att användas som konkret analysapparat.  

Tabell. 3. Analysapparat 

 Uppsala Kungsbacka 

 Positiv Negativ Positiv Negativ 

 Demo. Eko. Demo. Eko. Demo. Eko. Demo. Eko. 

Initiering         

Beredning         

Beslut                

Nämndernas 

beslut 

        

 

Genom processen kommer således det förda resonemanget att redovisas utifrån hur man 

resonerat i förhållande till de värden som uttrycks i det offentliga etos som presenterats ovan. 

Uppdelningen positiv och negativ innebär om man således resonerar utifrån en positiv 

respektive negativ effekt för de ekonomiska eller demokratiska värdena. Studien kommer 

dock inte endast innefatta ett konstaterande av i vilken utsträckning man resonerat utifrån 

dessa värden, utan även förklara hur man genom processen resonerat utifrån specifika 

demokrati- och ekonomivärden.   

2.2.2 Urval och jämförande analys 

Utöver det ideanalytiska inslag som beskrivits ovan kommer även denna studie att innefatta 

en jämförande analys. Mer specifikt en jämförande fallstudie, där ett urval av två svenska 

kommuner som infört utmaningsrätt kommer att utgöra undersökningsobjekten. Studien kan 

benämnas som jämförande fallstudie då undersökningsobjekten registreras i två kontexter vid 

en och samma tidpunkt. En fallstudie hade snarare inneburit en kontext vid två olika 

tidpunkter.
43

 De två kommuner som kommer att utgöra undersökningsobjekten i denna studie 

är Kungsbacka kommun och Uppsala kommun. Att valet föll på dessa två kommuner kan 
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främst motiveras genom följande resonemang. Utmaningsrätt kan som nämnt i inledningen se 

olika ut från kommun till kommun. Det finns idag inget gällande regelverk för hur kommunal 

utmaningsrätt skall utformas eller hur det skall införas i kommunerna, enbart vissa legala 

begränsningar gällande vad som måste utföras av kommunens egna medarbetare. På grund av 

detta finns det skillnader gällande både omfång, motivering, syfte och tillämpning av 

utmaningsrätt.  

Kungsbacka kommun införde utmaningsrätt 2003. Man har således i skrivande stund haft 

utmaningsrätt i kommunen i sju år. Dock har kommunen utmanats relativt få gånger i 

förhållande till den tid man haft utmaningsrätt och endast en kommunal verksamhet har 

utmanats på ett enligt kommunen tillfredställande sätt och därför har tidigare kommunalt 

driven verksamhet endast vid ett tillfälle övergått från offentlig till privat regi. 

Uppsala kommun som införde utmaningsrätt 2007 har däremot blivit utmanad 55 gånger 

vilket också lett till att fler utmaningar godtagits och fler verksamheter övergått i privat regi. 

Detta trots att utmaningsrätt endast funnits i kommunen under tre år.  

Skillnaden i utfall kan bero på en mängd orsaker, och avsikten att införa utmaningsrätt grunda 

sig på olika resonemang. Dock då syftet med studien är att belysa denna nya form av 

samarbete mellan privat och offentlig sektor vore det tämligen fördelaktigt att se till två 

distinkta fall. De två valda kommunerna uppvisar bland de högsta differenserna och utgör två 

extremer på skalan utefter variablerna tid och antalet utmaningar sett till de 32 kommuner 

som infört utmaningsrätt, vilket genom en komparation torde ge viss inblick i hur 

utmaningsrätten fungerar och hur den tillämpats i ett större perspektiv.  

Studien kommer vara jämförande då analysen kommer att innebära en jämförelse mellan de 

två undersökningsobjekten som sådana utifrån de teoretiska utgångspunkterna i syfte att 

urskilja intressanta skillnader och likheter mellan två kommuner som infört och tillämpat 

utmaningsrätt.    

2.2.3 Material 

Materialet i denna studie kommer främst att bestå av politiska dokument, såsom motioner, 

remissvar, betänkanden och andra relevanta dokument relaterade till undersökningens syfte. 

Utifrån policyprocessen kommer motioner, remissförfarande, kommunfullmäktigebeslut och 

dokument rörande behandling av inkomna utmaningar på ett fullgott sätt utgöra materialet i 

denna studie. Tillförlitligheten i det material som kommer att användas kan inte heller sägas 

vara direkt problematisk, då det främst utgörs av offentligt tryck och annat offentligt material. 
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Då annat empiriskt material med mer diskutabel opartiskhet används kommer detta att 

redovisas och tydliggöras.  

2.3 Metodologisk diskussion 
Att använda en modell av policyprocessen på ett sådant här vis är upplagt för att bli kritiserat. 

Dels på grund av dess triviala utförande och att den som i detta fall tillåts att utgöra en av 

grundpelarna i en studie med vetenskapliga ambitioner. Policyprocessen som fasmodell är 

kritiserad då den sägs tvinga in politiken i ett förutbestämt mönster och är grund till sin 

karaktär. 
44

 

Dock då denna studie som ovan nämnts inte kommer vara en renodlad policyanalys utan 

snarare av mer beskrivande karaktär och med idéanalytiska inslag så fyller ett användande av 

policyprocessen som fasmodell ett gott syfte. En beskrivning av innehållet och en idéanalys 

av det förda resonemanget i policyprocessens faser utifrån föreställningen om ett offentligt 

etos som sedan jämförs. En studie av detta slag blir således mer heltäckande än en formell 

mål-resultat utvärdering, som också utgör ett möjligt tillvägagångssätt.
45

   

Ambitionen med denna studie är främst att granska en ny form av samarbete mellan privat 

och offentlig sektor genom en djupare studie och en jämförelse av två underökningsobjekt. 

Idealt vore naturligtvis att undersöka samtliga kommuner som infört utmaningsrätt, vilket 

dock inte är möjligt av utrymmesskäl. Därför får två kommuner, där variablerna tid sedan 

införande och antalet utmaningar sammantaget utgöra urvalskriterierna. Som nedan kommer 

att påpekas i diskussionen om extern validitet är möjligheten att dra generella slutsatser om 

den kommunala utmaningsrätten inte på något vis självklar, men inte heller den direkta 

ambitionen, dels beroende på hur utmaningsrätten kan skilja sig från kommun till kommun 

och representativiteten gällande de valda kommunerna.    

2.4 Validitet och reliabilitet  

Något centralt för en studie med vetenskapliga ambitioner är att reflektera över studiens 

validitet och reliabilitet. Validitet kan delas in i två typer, begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet. Dessa två begrepp slås vidare ofta samman och betecknar studiens interna 

validitet, till skillnad från studiens externa validitet som handlar om möjligheten att 

generalisera de erhållna resultaten till den population av analysenheter som ursprungligen var 
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avsikten. Reliabiliteten innebär däremot en frånvaro av osystematiska fel, eller rena slarvfel i 

undersökningen.
 46

 

En god begreppsvaliditet tillsammans med en hög reliabilitet genererar en hög 

resultatvaliditet. En underökning med frånvaro av systematiska och osystematiska fel, vilket 

helt enkelt innebär att man undersöker det man avser att undersöka.
47

   

Rent generellt kan validiteten inte sägas vara något större problem i denna studie, då avståndet 

mellan de teoretiska utgångspunkterna och empiriska indikatorerna är relativt litet.
48

 

Orsakerna, målen vid införandet och tillämpningen skall undersökas och detta görs genom att 

se till den politiska processen vid införandet och tillämpningen utifrån policyprocessen och 

utifrån en föreställning om värden som bör prägla offentlig verksamhet.   

Mer diskutabel för denna studie är då den externa validiteten. Det som dock bör nämnas är att 

fenomenet som sådant uppvisar en variation, varav en studie av få fall med anspråk på att 

åstadkomma generaliserbara resultat tenderar att bli relativt tveksam. Då utmaningsrättens 

utformning inte regleras av några enhälliga riktlinjer blir det således problematiskt att hävda 

att resultatet av en studie av införandet och tillämpningen av utmaningsrätten i de valda 

kommunerna kan tillämpas på samtliga kommuner som infört utmaningsrätt.  

Å andra sidan bör det framhållas att frågeställningarna som sådana inriktar sig på två 

kommuner, och studien tar formen av en jämförande fallstudie, och det föreligger ingen direkt 

ambition att resultaten skall uttala sig om utmaningsrätten i samtliga kommuner som infört 

utmaningsrätt.  Dock som ovan nämnt grundar sig det strategiska urvalet i att de båda 

kommunerna är extremer sett till urvalskriterierna och torde då ge viss generell kunskap om 

fenomenet utmaningsrätt även om då enbart två kommuner studeras djupare.   
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3. Den kommunala utmaningsrätten 
Detta kapitel avser att generera en förståelse för och att beskriva den kommunala 

utmaningsrättens bakgrund och utvecklingstendenser och kontextualisera den kommande 

analysen. Vidare ett angrepp på mer generell basis i syfte att upplysa om utmaningsrätten som 

samhälleligt fenomen.  

3.1 Bakgrund 

Den första kommunen som införde utmaningsrätt var Stockholms stad som 1999 valde att 

under tre år öppna för privata aktörer att utmana kommunen. 2002 drog man tillbaka 

utmaningsrätten som ett resultat av ett maktskifte i kommunfullmäktige, för att sedan 

återinföra den 2007.
49

 Den kommun som dock på allvar införde utmaningsrätt och sedan dess 

behållit den är Kungsbacka kommun som haft utmaningsrätt sedan 2003. Sedan dess har 

fenomenet spridit sig och 2010 har 32 kommuner i Sverige infört utmaningsrätt och 

utvecklingen verkar inte avstanna. En av orsakerna torde vara att utmaningsrätten enligt dess 

förespråkare innebär att kommunen får hjälp att genomlysa sin verksamhet utifrån det lokala 

näringslivets förutsättningar, samtidigt som det öppnar upp för en marknad värd hundratals 

miljarder och nya möjligheter för ekonomisk utveckling.  

Utmaningsrätten har dock inte enbart förekommit på den kommunpolitiska agendan. Den 

tidigaste offentliga dokumentationen på nationell nivå där utmaningsrätt nämns är i ett 

anförande riksdagen av Per Westerberg (M) i maj 1999 där han framför: 

Jag vill markera att man självfallet skall göra kommunal upphandling överallt där det är möjligt. Jag 

är väl medveten om att allt inte kan upphandlas överallt. Det finns inte leverantörer. Men det skall 

finnas en utmaningsrätt, så att man kan skapa konkurrens på bästa möjliga sätt vid så många tillfällen 

som möjligt.
50

 

 

Ett underskott på leverantörer verkar således vara ett av huvudargumenten i detta inledande 

skede för att införa en kommunal utmaningsrätt. Inte långt senare lämnade Westerberg in två 

motioner rörande utmaningsrätt inom energisektorn, respektive en motion rörande 

sektorsövergripande lagstadgad utmaningsrätt.  ”Motion 1999/2000: Offentlig upphandling i 

informationssamhället” undertecknad Gunnar Hökmark (M) m.fl. där det i samband med 

andra förslag på upphandlingsregler och reformer föreslås en lagstadgad utmaningsrätt i 

samma anda som Westerberg. 
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Intill dess att all verksamhet konkurrensupphandlas enligt ovan anser vi att en lagstadgad 

utmaningsrätt bör gälla. Den skall innehålla en skyldighet för kommuner att upphandla varje 

verksamhet, förutom myndighetsutövning, i konkurrens när en företagare så begär. Enskilda och 

företag ges på detta sätt en möjlighet att utmana den offentliga sektorns verksamhet. Förutom 

ökad effektivitet och konkurrens öppnas stora möjligheter till fri företagsamhet inom det som 

tidigare varit offentliga monopol.
51

 

 

Man föreslår således en lagstadgad utmaningsrätt med långtgående krav på skyldighet att 

upphandla vid begäran. Denna form av lagstadgad utmaningsrätt vann inget gehör. En något 

mildare ton gällande utmaningsrätt anläggs i en motion året efter undertecknad Per Landgren 

(Kd) m.fl. I ”Motion 2001/02: Fi299 Upphandling inom stat och kommun” ser man en 

frivillighet snarare än lagstadgad skyldighet. 

Ytterligare en metod, för de kommuner och landsting som så önskar, att skapa en större dynamik 

kring produktionen av offentliga tjänster är att införa en s.k. utmaningsrätt för företag. Rätten 

ska innebära att företag ges möjlighet att begära att en viss verksamhet ska upphandlas i 

konkurrens. Rätten gäller alltså inte att ta över, utan just att utmana den kommunala 

verksamheten och få saken prövad. Ett eventuellt beslut om upphandling ska därefter tas av 

ansvarig nämnd eller myndighet.
52

 

Denna form av utmaningsrätt är den form som tillämpas i kommunerna idag. En full 

frivillighet gällande både införande och utformning och där den fulla beslutsmakten i de flesta 

fall ligger hos den aktuella nämnd som den utmanade verksamheten är relaterad till. Denna 

process kommer att beskrivas detaljerat i den kommande analysen.  

Dock inte långt efter denna motion lämnades ytterligare en motion av Per Westerberg m.fl. 

där man återigen ser behovet av att införa en lagstadgad utmaningsrätt.  

En lagstadgad utmaningsrätt för företagare att på lika villkor konkurrera med kommunala 

förvaltningar skall snarast införas
53

 

Det vi kan se är således att runt år 2000 började utmaningsrätt som fenomen att dyka upp i 

den politiska debatten av partier till höger på den politiska skalan. En lagstadgad 

utmaningsrätt är vidare inget som i dags dato blivit verklighet för de svenska kommunerna.  
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I den senaste motionen med krav på lagstadgad utmaningsrätt ”motion 2009/10:Fi222 

Obligatorisk utmaningsrätt för kommuner och landsting” så framför Ulrika Karlsson (M) ett 

förslag på att utmaningsrätten skall bli obligatorisk och även innefatta kommunal- och 

landstingsdrivna bolag.
54

 Denna motion ligger fortfarande under behandling. 

Riksdagsledamoten Hans Backman (Fp) intar en intressant ståndpunkt i sin motion från 2009 

om hur all kommunal verksamhet som inte är ren myndighetsutövning kan läggas ut på 

entreprenad.  

En grundläggande princip för ett sunt lokalt företagsklimat är ju att kommuner och landsting inte 

konkurrerar med det lokala näringslivet. I princip alla former av tjänster som inte är en ren 

myndighetsutövning kan ju läggas ut på entreprenad. 
55

 

Det tenderar således att finnas en stark tro och vilja att omorganisera offentlighetens 

verksamhetsområden, speciellt om vi ser till den relativt starka formuleringen ovan av Hans 

Backman. Att allt som inte är ren myndighetsutövning kan läggas ut på entreprenad torde i en 

svensk kontext ses som ett relativt frispråkigt sätt att betrakta offentlig verksamhet, trots de 

reformer som ägt rum de senaste decennierna.  

Det mest intressanta för undersökningens huvudsyfte är dock inte att den nationella debatten 

om utmaningsrätt, snarare till hur den utvecklats i kommunerna där den blivit verklighet. 

Hittills, oavsett riksdagsmotionernas förslag så bygger kommunal utmaningsrätt på frivillighet 

och frihet vid utformning.  

3.2 Utmaningsrätten i de svenska kommunerna 

Den svenska kommunala utmaningsrätten återfinns idag i 32 svenska kommuner. Det är fritt 

för varje kommun att besluta om omfattningen och regelverket gällande vad som kan utmanas 

och vilka utmaningar som skall resultera i att verksamheten konkurrensutsätts. Kommunen 

kan då när man blir utmanad antingen välja att godtaga eller avvisa utmaningen. 

Nedanstående tabell upplyser om utmaningsrättens införande i de olika kommunerna utifrån 

ett antal variabler. Dessa variabler fyller inget djupare syfte än att grundläggande kategorisera 

de typer av kommuner som infört utmaningsrätt, och se till följderna av ett införande rent 

generellt. Gällande att antalet godkända/avvisade/avslutade upphandlingar inte alltid stämmer 

                                                      
54 Motion 2009/10:Fi222 Obligatorisk utmaningsrätt för kommuner och landsting Motion till riksdagen 2009/10:Fi222 Ulrika 

Karlsson (M) Inlämnad 2009-10-06 

55 Motion 2009/10:Fi211 Införande av utmaningsrätt i hela Sverige Motion till riksdagen2009/10:Fi211 av Hans Backman 

(FP) Inlämnad: 2009-10-06 
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överens med totala antalet utmaningar beror på att vissa inkomna utmaningar fortfarande 

utreds och vars status då än inte är offentligjord.  

Tabell 4. Utmaningsrätten i de svenska kommunerna
56 

 

Kommun 

 

År 

 

Styre vid 

införande 

 

Befolkning 

1000-tal   

 

Utmaningar 

totalt 

 

Godtagna 

utmaningar 

 

Avvisade 

och 

avslutade 

utmaningar   

Avslutad 

upphandling/ 

varav privat 

aktör vann 

upphandling 

Kungsbacka 2003 M,C,Fp,Kd 73 12 1 11 1/1 

Örkelljunga 2005 M,C,Kd,Spi 9 4 0 4 0/0 

Enköping  2007 M,C,Fp,Kd 9 5 0 5 0/0 

Hörby 2007 M,C,Fp,Kd,Mp 14 6 3 1 0/0 

Sollentuna  2007 M,C,Fp,Kd 63 18 8 10 3/3 

Stockholm 2007 M,C,Fp,Kd 829 7 3 4 3/3 

Täby 2007 M,C,Fp,Kd 63 2 2 0 0/0 

Uppsala  2007 M,C,Fp,Kd 194 55 17 22 8/3 

Halmstad  2008 M,C,Fp,Kd,Spi 91 9 3 3 0/0 

Håbo 2008 M,Fp,Kd,BÅP 19 10 1 6 1/1 

Linköping 2008 M,C,Fp,Kd 144 1 0 1 0/0 

Munkedal 2008 M,C,Kd, Fp 10 2 0 0 0/0 

Uddevalla 2008 M,C, Fp,Kd 51 20 2 18 0/0 

Vetlanda 2008 M,C,Fp,Kd 26 5 2 3 0/0 

Kristianstad 2008 M,C,Fp,ÅHP,KF 78 2 1 0 0/0 

Örebro 2008 M,C,Fp,Kd,Mp 134 3 1 2 1/1 

Boden 2009 M,C,Fp,V,Mp,NS 27 0 0 0 0/0 

Gotland 2009 M,C,Fp,Kd 57 4 2 1 0/0 

Härnösand 2009 M,C,Fp,Kd,SJVP 24 5 2 0 0/0 

Solna 2009 M,Fp,Kd 66 2 0 2 0/0 

Järfälla 2009 M,C,Fp,Kd 65 1 1 0 0/0 

Laholm 2009 M,C,Fp,Kd 23 2 0 2 0/0 

Skara 2009 M,C,Fp,Kd 18 0 0 0 0/0 

Värmdö 2009 M,C,Fp,Kd 37 0 0 0 0/0 

Österåker 2009 M,C,Fp,Kd,ÖP 38 0 0 0 0/0 

Ängelholm 2009 M,C,Fp,Kd,Sp 39 5 1 3 0/0 

Övertorneå 2009 C, M, Kd, ÖA,NS 5 14 13 1 3/3 

Sävsjö 2010 M,C,Fp,Kd 10 0 0 0 0/0 

Markaryd 2010 M,C,Fp,Kd 9 0 0 0 0/0 

Höganäs 2010 M,C,Fp,Kd 24 0 0 0 0/0 

Älmhult 2010 M,C,Fp,Kd,Mp 15 0 0 0 0/0 

Växjö 2010 M,C,Fp,Kd 82 0 0 0 0/0 

 

I de kommuner som infört utmaningsrätt kan vi således se att det generellt rör sig om 

borgerligt styrda kommuner. Dock i vissa fall i koalition med lokala partier och i ett fåtal fall 

                                                      
56

 Uppgifterna om utmaningarna och dess status bygger på uppgifter från upphandligchefer/näringslivschefer eller motsvarande funktion 

inom respektive kommun.  Uppgifterna gällande styre i kommunerna baseras på statistik från Sveriges Kommuner och Landsting. (skl.se) 

Befolkningsstatistiken är hämtad från Statistiska centralbyrån. (scb.se) 

 



30 

 

förekommer blocköverskridande samarbeten.  Sett till kommunstorlek verkar invånarantal 

inte vara direkt avgörande för ett införande av utmaningsrätt, dock tenderar det vara något 

större kommuner sett till invånarantalet, då mer än 2/3 av kommunerna har fler invånare än 

medianvärdet för svenska kommuner.
57

 Det vi också kan utläsa är att majoriteten av 

kommunerna mottagit fem utmaningar eller mindre, och sett till antalet avslutade 

upphandlingar där privat aktör vann upphandlingen och då en faktisk avproducering 

genomfördes är detta antal mycket begränsat.  

3.3 Varför utmaningsrätt? 

Innan analysen då det görs en djupdykning i de två valda kommunerna och den process som 

förelåg införandet av utmaningsrätt kan vi se till mer generella motiveringar och utlåtanden, 

utöver de riksdagsmotioner som redovisats ovan som påpekar vikten av att kommunerna 

måste konkurrensutsätta mer av sin verksamhet. I en bilaga till den statliga 

förvaltningskommitténs betänkande SOU 2008:188 ”Styra och ställa – förslag till en 

effektivare statsförvaltning” beskriver man i relativt positiva ordalag hur utmaningsrätten i 

kommunerna är ett exempel på effektivisering av den kommunala verksamheten.  

Enligt beskrivningen av den kommunala utmaningsrätten som metod är den största vinsten att 

anställda och företag kan bidra till att det uppstår helt nya och bättre sätt att utföra kommunal 

verksamhet på. 
58

 

Man ser den kommunala utmaningsrätten som lite av en förslagslåda, där såväl anställda som 

företag kan komma med förslag som utvecklar den kommunala verksamheten. Kreativa 

förslag som skall leda till både kvalitets- och effektivitetsförbättringar.  

En central aktör som man omöjligen kan bortse från i detta sammanhang är 

arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, som starkt driver frågan om utmaningsrätt i de 

svenska kommunerna. Man intar nästintill rollen som ”ambassadör” för utmaningsrätten och 

bedriver ett frekvent påverkansarbete i syfte att få fler kommuner att öppna upp för 

möjligheten för privata aktörer att utmana kommunal verksamhet.
59

 Bakgrunden till Svenskt 

Näringslivs engagemang grundar sig till stor del på hur nya marknader öppnar sig och en helt 

annan möjlighet för främst det lokala näringslivet att utvecklas, även om man framhäver 

flertalet fördelar för både kommunen, företagen och medborgarna. Ett införande av 
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utmaningsrätt kan enligt Svenskt Näringsliv medverka till en effektivare kommunal 

verksamhet som ger bättre service, är mer lyhörd och samtidigt skapar förutsättningar för 

ekonomisk utveckling.
60

 Dock bör dessa fördelar ses med något kritiska ögon då man har ett 

uttryckt intresse i frågan, men utgör dock intressanta påpekanden gällande utmaningsrättens 

konsekvenser.  

Idén om möjligheten för privata aktörer att utmana offentlig verksamhet och fördelarna med 

en sådan möjlighet har även spridit sig till andra nivåer än den kommunala nivån. Stockholms 

Läns landsting har som enda landsting sedan 2006 utmaningsrätt, och krav på en statlig 

utmaningsrätt har framförts. I den ovan nämnda statliga utredningen SOU 2008:118 ”Styra 

och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning” framför förvaltningskommittén ett 

förslag på en statlig utmaningsrätt och motiverar detta enligt följande: 

Förvaltningskommittén bedömer att det inte är rimligt att regeringen och 

förvaltningsmyndigheterna själva har en fullständigbild av det utbud av tjänster som erbjuds på 

den privata marknaden och som staten skulle kunna upphandla i stället för att driva i egen 

regi. Förvaltningskommittén menar att statsförvaltningen behöver hjälp av det privata 

näringslivet för att identifiera statliga verksamheter som kan vara föremål för utkontraktering. 

Förvaltningskommittén föreslår därför att regeringen inför statlig utmaningsrätt. 

Utmaningsrätten, som riktar sig till privata företag, kan sägas vara ett slags rätt att ta initiativ till 

att staten utreder och bedömer möjligheten till utkontraktering av verksamhet.61 

 

Någon statlig utmaningsrätt har dock inte införts även om denna fråga fortfarande inte bör ses 

som helt avslutad. Även den statliga verksamheten står inför ekonomiska prövningar och likt 

kommunerna genomlyser man ständigt sin verksamhet i jakt på effektiviseringsmöjligheter. 

Vart den omlärningsprocess som sker inom offentlig sektor resulterar i är i dagsläget svårt att 

avgöra.  

3.4 Gränser för utmaningsrätt 
Relevant i detta sammanhang är även att se till de gränser som finns för utmaningsrättens 

omfång. Oavsett hur stark viljan är att konkurrensutsätta kommunal verksamhet så finns det 

gränser för vad som kan utföras av privata aktörer. Exempelvis som Halmstad kommun 

fastställer gällande gränserna för vad som kan utmanas. 
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All verksamhet får utmanas med undantag av myndighetsutövning, strategiska 

ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egna 

medarbetare.
62 

Denna avgränsning är dock tämligen vag och gränsdragningen kanske inte alltid ter sig så lätt 

som beskriven ovan. De riksdagsmotioner som tidigare redovisades beskriver även de hur all 

verksamhet förutom just myndighetsutövning kan konkurrensutsättas. Att dock avgöra var 

den definitiva gränsdragningen bör göras är dock inte alltid något som är uppenbart eller 

oomtvistat.  

Ett relativt välkänt kommunalt exempel på när begreppet myndighetsutövning aktualiserades 

var när ett tjugotal kommuner år 2000 använde sig av privata utredningskonsulter för 

socialtjänstens utredningar.
63

 Den gråzon som här uppstår är omfånget av begreppet 

myndighetsutövning. Förespråkarna för att detta sätt att bedriva utredningar var legitimt 

hävdade att själva myndighetsbeslutet slutligen togs inom myndigheten. Kritikerna menade att 

myndighetsutövningen även innefattade den utredning som låg till grund för själva beslutet, 

då otvivelaktigt vissa avvägningar och beslut togs i utredningsförfarandet. Detta enkla 

exempel påvisar en komplexitet gällande detta begrepp och dess omfång.   

Lagstiftningen är relativt klar gällande hur myndighetsutövning i huvudsak skall vara 

exklusivt för offentliga organisationer. Dock är definitionen av vad myndighetsutövning 

faktiskt är desto mer oklar. I samband med att kommunerna blir utmanade kommer de också 

tvingas att göra vissa avvägningar.  

Det grundläggande att utgå ifrån är regeringsformen kap. 11 § 6 där det anges att 

förvaltningsuppgift får överlämnas till privat aktör, dock om verksamheten innefattar 

myndighetsutövning måste det ske med stöd av lag. Det närmaste vi kommer en definition av 

förvaltningsuppgift i regeringsformen är ”Verksamhet som innefattar förvaltning för det 

allmännas räkning.” Gällande vilka verksamheter som kan och enligt lag enligt normal praxis 

får konkurrensutsättas och därigenom är möjliga att utmana gäller det att skilja på ärenden, 

beslut och verksamheter inom vad som brukligt benämns som det obligatoriska 

kärnområdet.
64

 Det obligatoriska kärnområdet innefattar verksamheter som normalt inte får 

utsättas för konkurrens från privata aktörer utan måste utföras i kommunal regi med egna 

medarbetare. Dessa verksamheter innefattar: 
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- Kommunal normgivning 

Normgivande verksamhet kan gälla antagande av taxor eller utfärdande av generella 

föreskrifter.
65

 

- Myndighetsutövning 

Enligt den numera förändrade förvaltningslagen innebar myndighetsutövning ”Utövning av 

befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning 

eller annat jämförbart förhållande.” I nuvarande lagstiftning saknas en legal definition, dock 

gemensamt för all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller liknande åtgärder som 

är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Utmärkande för 

beslut som innebär myndighetsutövning är dock att den enskilda medborgaren på ett eller 

annat sätt befinner sig i ett beroendeförhållande gentemot beslutstagaren. Det finns en vikt i 

beslutet som innebär att den enskilde måste rätta sig efter det tagna beslutet för att undvika 

påföljder.
66

 Myndighetsutövning är ett begrepp med betydande komplexitet och som ovan 

nämnts finns gråzoner.  

- Obligatorisk egenregiverksamhet 

Verksamheter som faller under denna kategori innebär verksamhet som enligt lag måste 

utföras av kommunen och dess egna medarbetare. Exempelvis civilförsvaret, 

räddningstjänsten och den kommunala grundskolan.
67

   

- Bestämmande av avgifter 

Avgifter för kommunala tjänster för enskilda som tas ut enligt speciallagstiftning. 

Exempelvis avgifter inom äldreomsorgen innebär myndighetsutövning och kan inte 

överlämnas till privata aktörer. 
68

  

- Bidragsgivning  

Kommunala beslut om stöd till föreningar och företag faller normalt inte under 

myndighetsutövning men kan inte heller överlämnas till privata aktörer. 
69

         

Dessa legala begränsningar tvingas kommunerna ta i beaktning då man blir utmanad av en 

privat aktör som vill överta en kommunalt driven verksamhet.  
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4.  Resultat och analys - Utmaningsrätten i två svenska kommuner  
Denna del avser att presentera resultatet av undersökningen och analysen av införandet av 

utmaningsrätt i Uppsala kommun och Kungsbacka kommun utifrån policyprocessens 

initiering, beredning och beslutsfaser. Gällande beslutsfasen kommer denna att innefatta två 

steg, dels införandet av utmaningsrätt och tillhörande regelverk och även nämndernas beslut 

när man blivit utmanad. Dessa processer kommer att analyseras utifrån ovan beskrivna 

offentliga etos och mer konkret analysapparaten för att sedan jämföras .  

4.1 Uppsala kommun 

Uppsala kommun införde utmaningsrätt 2007 som åttonde kommun i Sverige och har 

utmanats flest gånger sett till samtliga kommuner som infört utmaningsrätt.   

4.1.1 Initiering 

Initieringen till att införa utmaningsrätt ligger i fallet med Uppsala kommun som ett uppdrag 

givet till kommunstyrelsen och de politiska nämnderna. Beslutet att införa utmaningsrätt eller 

utmanarrätt som man benämner det inom Uppsala kommun togs i och med dokumentet 

Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE) 2007. Detta dokument som är en flerårsbudget 

uttryckte diverse riktlinjer för näringspolitiken och övergripande politiska mål för 

allianspartiernas maktövertagande i kommunfullmäktige.  

 

Själva dokumentet IVE kan sägas fylla följande funktion. Kommunfullmäktige har det 

samlade ansvaret och styr således alla kommunens nämnder och bolag. Uppsalas organisation 

enligt kommunfullmäktiges beslut 2001 bygger på en uppdelning mellan uppdragsnämnder 

och produktionsnämnder/ helägda bolag. Den centrala styrningen sker via 

kommunfullmäktiges antagande av sin flerårsbudget: Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 

(IVE). IVE 2007-2010 utgörs av en samling fullmäktigebeslut som togs 26-27 november 2006 

då en borgerlig majoritet tillträdde efter valet 2006.
70

 Gällande utvecklingen av den offentliga 

verksamheten så fastställer man i dokumentet följande. 

 
En hållbar välfärd kräver en ökad utvecklingskraft i den offentliga verksamheten. Den kan 

uppnås genom vidareutveckling av nuvarande välfärdssystems effektivitet och produktivitet.
71
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Man ser den utvecklingspotential och den nödvändiga omstruktureringen av kommunen som 

välfärdsproducent. Att man effektiviserar verksamheten och då ökar produktivitet är vägen 

framåt. 

Företagsklimatet i Uppsala kommun är inte bra. Genom en nära samverkan med näringslivet 

skall åtgärder för att förbättra klimatet identifieras. En utmanarrätt skall genomföras. Med en 

utmanarrätt skall det skapas möjligheter för näringslivet att ta initiativ till att en process startas 

om upphandling av kommunal verksamhet. Konkurrensutsättning är ett viktigt verktyg för såväl 

effektivisering, valfrihet som utveckling. Syftena får inte motverkas genom en alltför 

komplicerad handläggning. 
72

 

 

Man vill öka samarbetet med det lokala näringslivet och hänvisar till vinster i effektivisering 

och utveckling av kommunens verksamheter. Intressant är att man ser en fördel för 

kommunen och det lokala näringslivet och hur båda parter skall gynnas av utmaningsrätt.  

Om man skall tala i termer om ett identifierat policyproblem som ligger till grund för ett 

införande av utmaningsrätt skulle detta således kunna sammanfattas som ett behov av ökad 

kostnadseffektivitet och produktivitet i kommunen. Vad man beskriver som en ”hållbar 

välfärd” kräver en ökad effektivisering, således en ökad kostnadseffektivitet och framförallt 

ökad produktivitet, således bibehålla och möjligtvis öka kvalitén och samtidigt nå högre 

produktivitet genom användande av mindre resurser. Sammantaget finns en stark betoning på 

ekonomiska värden. Detta får dock inte motverkas genom en alltför omständlig och kostsam 

handläggningsprocess och att utmaningsrätten således blir kostnadseffektivitetsmässigt 

kontraproduktiv och då negativt påverkar de ekonomiska värdena. Om vi också ser till den 

privata marknaden vill man öka möjligheten för det lokala näringslivet att utvecklas genom att 

förbättra företagsklimatet i kommunen.  

Man gav på dessa grunder kommunstyrelsen i uppgift att ”utarbeta ett regelverk för 

utmanarrätt för kommunala tjänster” som efter slutgiltigt beslut skulle antas av nämnderna. 

4.1.2 Beredning 

Kommunstyrelsen gavs således uppgiften att utforma ett regelverk för utmaningsrätten för att 

detta sedan skulle implementeras i nämnderna. Arbetet med regelverket innefattade att ett 

förslag till regelverk remitterades till ett antal remissinstanser tillsammans med en 

avsiktsförklaring. Remissinstanserna innefattade samtliga uppdrags- och produktionsnämnder 

(16 st.), Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Sveriges akademikers 
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centralorganisation (SACO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Kommunal och 

Uppsalas lokala samarbetsorganisation (SAC). Totalt 21 remissinstanser med skilda 

inställningar till införandet av utmaningsrätt i Uppsala kommun. Responsen från 

remissinstanserna kan sägas vara generellt positiv, dock med vissa påpekanden gällande 

regelverkets utformning. I 11 av 15 nämnder förelåg också reservationer. Reservationerna 

som sådana var starkt ideologiskt förankrade sett efter partitillhörighet på de nämndledamöter 

som reserverade sig mot beslutet och själva regelverket.  

Om vi först ser till de allmänna synpunkterna på regelverket och avsiktsförklaringen 

framfördes följande. Gatu- och trafiknämnden och fastighetsnämnden tillstyrker förslaget om 

införande av utmaningsrätt. Fastighetsnämnden anser att det kan ge positiva effekter inom 

dess område.  Nämnden för vuxna med funktionshinder anser att förslaget utgör en god grund 

för ett regelverk. Räddnings- och beredskapsnämnden har inget att erinra men uppmanar till 

försiktighet i tillämpningen.
73

  

Produktionsnämnden för teknik och service ser utmaningsrätten som ett ytterligare redskap 

som kan öka konkurrensen och mångfalden i den kommunala produktionen. Kulturnämnden 

har inga direkta synpunkter men påpekar att man kommer att ställa mycket höga krav på 

trovärdighet hos den som utmanar och befarar att utmaningsrätten kommer kräva mycket tid 

av personalen då det gäller känsliga verksamheter som kräver noggranna överväganden.
74

  

Miljö och hälsoskyddsnämnden meddelar att mestadels av nämndens verksamhet inte 

kommer omfattas av utmaningsrätten. Äldrenämnden påpekar hur utmaningsrätten kan skapa 

en ryckig planeringssituation då man har en egen konkurrensplan. Man anser också att 

regelverket är alltför opreciserat.  

Gällande de utomstående remissinstanserna så ställde sig Svenskt Näringsliv och 

Handelskammaren positiva till förslaget. TCO framförde att utmaningsrätten kan skapa 

osäkerhet. Uppsalas lokala samarbetsorganisation var mest kritisk till beslutet att införa 

utmaningsrätt och avstyrker förslaget.
75

 

Sammantaget var majoriteten av remissinstanserna positiva till förslaget. Uppmaningar som 

riktades mot förslaget att införa utmaningsrätt var att det bör genomföras med försiktighet, 

med en medvetenhet om risken att skapa osäkerhet och beakta risken för en mer komplicerad 

                                                      
73

 KSN-2007-0130/30 Remissammanställning utmanarrätt 
74

 Ibid. 2007 
75

 Ibid. 2007 



37 

 

och kostsam handläggning av inkomna utmaningar. Man framhävde likt resonemanget att 

utmaningsrätten inte bör införas på ett sådant sätt så att det blir kontraproduktivt sett till de 

ekonomiska värdena.  

Reservationerna gentemot regelverket och förslaget att införa utmaningsrätt inriktade sig i 

majoritet på hur kommunens verksamhet bör präglas av långsiktighet, att kommunen bör ta ett 

särskilt ansvar i miljöfrågor och hur investeringar i kommunal verksamhet kan gå förlorade 

vid en utmaning. Rent konkret baseras kritiken i mångt och mycket på partipolitiska 

ställningstaganden då samtliga reservationer är undertecknade av representanter för den 

politiska oppositionen.  Barn – och ungdomsnämnden framför i en reservation: 

Oppositionen ställer ej upp på majoritetens förslag till remissvar angående regelverk för 

utmanarrätt i Uppsala kommun. När den borgerliga majoriteten föreslår att utmanarrätten införs 

är det ett steg i den systemskiftespolitik som är tänkt att genomföras. De kommunala nämnder 

som har i uppgift att ge medborgare den service och den trygghet som de har rätt till skulle enligt 

förslaget bli marknadsförare av en utförsäljningsstrategi som baseras på en iver att sälja ut den 

offentliga sektorn.  Det kommer inte att leda till ytterligare arbetstillfällen, däremot kommer 

många människor få en otrygg tillvaro. Utmanarrätten är ett sätt att omyndigförklara alla 

medarbetare i kommunen. Dessutom kommer både kommunen och allmänheten får mindre 

insyn i den verksamhet som bedrivs i privat regi. 
76

 

Oppositionen i barn- och ungdomsnämnden är således tydligt negativt inställda till 

utmaningsrätt och man ser risker med införandet. Likväl så framförs en reservation från 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i produktionsnämnden för vård och bildning där man ser 

utmaningsrätten som ett hot mot den kontinuitet och långsiktighet som krävs inom nämndens 

verksamhet.  

Då verksamheter som bedrivs inom nämnden för vård och bildning kräver helhetsansvar, 

kontinuitet och insyn. Då kommunen är ytterst ansvarig kan man inte på detta sätt avsäga sig 

kompetensen. Det innebär en stor risk för kommunen.
77

  

Gunnar Goude (Mp) vill göra följande tillägg till Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 

om regelverket.  

Utmanarrätten enligt det remitterade förslaget till regelverk försvårar en långsiktig planering av 

och investering av verksamheter i kommunala verksamheter och försvårar därmed en långsiktig 

hållbar samhällsutveckling. Kommunens arbete med miljöfrågor är kanske den sektor som 
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tydligast präglas av ett långsiktigt mål: ekologiskt, långsiktigt hållbar utveckling. Miljöarbete, 

utöver det rena myndighetsutövandet, bedrivs inom alla kommunens nämnder och i samverkan 

med Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden gör bedömningen att det långsiktiga 

miljöarbetet kan allvarligt hämmas om utmanarätten med det föreslagna regelverket införs.
78

 

Den kritik som framförs inriktar sig främst på minskat medborgerligt deltagande i 

förvaltningsprocessen, således ett demokratiskt processkrav. Förvaltningsprocessen skall 

präglas av öppenhet, insyn, och när en verksamhet övergår till att utföras av en privat aktör 

menar man således att dessa värden kan bli lidande. Man ifrågasätter även den etiska 

substansen i beslutet att införa något som riskerar att skapa en otrygg tillvaro för många 

människor.   

Resonemanget kring kontinuiteten och det helhetsansvar som åligger kommunen kan relateras 

till det demokratiska värdet rättsäkerhet, och behovet av kontinuerlig trygghet gentemot 

partisk eller godtycklig behandling. I verksamheter som i detta fall rör vård och bildning ser 

man behovet av stabilitet och mer långsiktigt tänkande. 

I fallet med reservationen undertecknad Miljöpartiet problematiserar man införandet av 

utmaningsrätt utifrån etisk substans i beslutet, att man har ett ansvar att agera i linje med de 

högsta moraliska principerna. Det offentliga har gällande miljöfrågor och specifikt 

miljöhänsyn ett särskilt ansvar att sätta standarden moraliskt. Ett ansvar som inte kan åläggas 

privata aktörer.   

4.1.3 Beslut om införande 

Kommunstyrelsen antog 13 juni 2007 ”regelverk för utmanarrätt i Uppsala kommun.” 

Slutsatsen av genomgången av remissförfarandet var att kommunstyrelsen föreslogs anta ett 

regelverk i huvudsak i enlighet med det förslag som remissbehandlats. Regelverket kan 

sammanfattas enligt följande: 
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Tabell. 5 Regelverk utmanarrätt Uppsala kommun
79

 

Syfte, mål och omfång 

 

Med utmanarrätt avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en del av 

kommunens verksamhet skall upphandlas eller försäljas. Syftet är pröva 

verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. 

Välkomna initiativ gällande hur den kommunala verksamheten kan förbättras och 

effektiviseras. Minst 25 utmaningar under första året, varav 10 skall ha lett till 

upphandling. 

Avgränsning All verksamhet som bedrivs av kommunen kan utmanas, med undantag av 

myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, och vad som enligt lag och 

förordning måste utföras av kommunen och egen personal eller som inte kan läggas 

ut på entreprenad. Inte heller verksamhet som bedrivs av annan juridisk person åt 

kommunen, detta skall betraktas som en intresseanmälan att deltaga vid nästa 

upphandling. 

Utmaningens innehåll Av utmaningen skall framgå viken verksamhet i kommunen som utmanas, vilka 

delar av verksamheten och en beskrivning som visar utmanarens förmåga och 

lämplighet att själv driva verksamheten.  

Beslut om utmaning Den nämnd som ansvarar för den utmanade verksamheten skall handlägga och 

besluta med anledning av utmaningen. Nämnderna skall skyndsamt pröva frågan 

om upphandling eller försäljning i enlighet med utmaningens intentioner och 

motivera sitt beslut. Det är viktigt att varje utmaning prövas utifrån sina egna 

förutsättningar.  

Kommunstyrelsens och 

kommunledningens 

roll 

Skall aktivt följa hur utmaningsrätten tillämpas. Ge råd och stöd till såväl 

nämnderna som utmanarna. Arbeta aktivt för att inspirera externa utförare och egna 

medarbetare att utmana kommunen. Kommunledningskontoret skall inrätta en 

funktion för att aktivt inspirera externa utförare och kommunens egna medarbetare 

att utmana. 

Ekonomiska 

konsekvenser  

Att ekonomiskt förutsäga de vinster som uppstår genom kommande upphandlingar 

låter sig inte göras i förväg. 

 

Regelverket fokuserar således starkt på hur kommunen skall kommunicera och inspirera till 

att utmana kommunen. Syftet är uttryckligen att förbättra och effektivisera verksamheten. Att 

göra verksamheten mer effektiv innebär att man vill höja produktiviteten. Regelverket fäster 

således tyngdpunkt vid de ekonomiska värdena. Man ser också att kvalitén skall prövas 

gentemot marknaden. Begreppet kvalitet är här något diffust men skulle kunna ses som en 

prövning av den funktionella rationaliteten. Om man avser att ge medborgaren den bästa 

tänkbara välfärd sett till kvalitet, vill man således pröva den egna verksamheten gentemot 

marknaden och se om den kommunala egenregin verkligen är den mest lämpade att uppfylla 

detta mål.     
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Utifrån detta syfte har man fastställt ett mål om 25 utmaningar varav 10 skall leda vidare till 

upphandling. Man vill dock inte uttala sig om de möjliga vinster genom ökad 

kostnadseffektivitet som kan uppstå genom ett införande av utmaningsrätt. 

Ser vi till själva utmaningsförfarandet kan detta beskrivas genom följande modell:  

Figur 2. Processkarta Utmanarrätten Uppsala kommun 
80

 

 

Processledaren innefattar den funktion som enligt regelverket skall finnas på 

kommunledningskontoret. Som framgår av processkartan har man en utarbetad 

kommunikationsstrategi och det skall frekvent finnas en kommunikation mellan nämnd, 

processledare och utmanare. Kommunledningskontoret tar emot utmaningen, fördelar den till 

aktuell nämnd som tar ett beslut.  Om en utmaning godtages leder det till en tillämpning av 

Lagen om offentlig upphandling och kommunen öppnar upp för övriga externa aktörer på 

marknaden att lämna anbud. Anbuden värderas och vinnaren av upphandlingen ingår ett avtal 

med kommunen.  

4.1.4 Nämndernas beslut 

Om vi sedan ser till det kanske mest intressanta när det kommer till införandet om 

utmaningsrätt så gäller det de specifika nämndernas ställningstagande i de utmaningar av den 

kommunala verksamheten som privata aktörer ansett sig kunna utföra mer kostnadseffektivt 
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eller mer produktivt. Som uttryckt i regelverket ligger beslutsmakten hos respektive nämnd 

till att besluta om utmaningen skall godtas eller avvisas. Det finns dock inte i regelverket 

några detaljerade uttryckta kriterier för detta agerande.  

Sammantaget har Uppsala kommun mottagit 55 utmaningar. Långt ifrån samtliga av dessa har 

godtagits och ännu färre till att verksamheten övergått till privat regi.   

Som redovisats i tabellen i kapitel tre så har endast 17 utmaningar godtagits och lett till 

konkurrensutsättning och av dessa är åtta upphandlingar avslutade. Den kommunala 

egenregin har ansets vara den bästa utföraren i mer än hälften av upphandlingarna.  

För att få en överblick över de åtta avslutade fallen av konkurrensutsättning kan vi se till 

följande sammanställning. 

Tabell 6. Slutförda och upphandlade utmaningar i Uppsala kommun
81

 

Upphandlat 8 st Vinnare av upphandling  

Drivmedelsanläggning Inget anbud, nedlagt 

Utredningshem Personalkooperativ, ej utmanare 

Servicebas Extern aktör, ej utmanare 

Träffverksamhet Egenregi 

Företagshälsovård Utmanare  

Stöd och familjebehandling  Extern aktör i kombination med egenregi 

Föreningsservice Egenregi 

Fjällnora fritidsområde  Egenregi 
 

Av de utmaningar som ledde till en konkurrensutsättning och är upphandlade, deltog 

egenregin i upphandlingen och ansågs alltså i en majoritet av fallen vara bäst lämpad att 

fortsätta driva verksamheten. Sett till de utmaningar som ledde till att en privat aktör helt 

övertog verksamheten efter upphandling så gäller två av verksamheterna vuxna med 

funktionshinder och den tredje gällande kommunhälsan som innefattade företagshälsovård. 

Dock förelåg det redan ett beslut om att denna verksamhet skulle konkurrensutsättas.   

Ytterligare nio utmaningar har lett till beslut om upphandling men är ännu inte avslutade. 

Dessa utmaningar gäller verksamheter inom skolhälsovård, fastighetsskötsel, postservice, 

vaktmästeri, växel, arbetsrehabilitering, förskoleverksamhet och driften av ett fritidsområde. 

Sammantaget gällande de 17 utmaningar som godtogs och ledde till konkurrensutsättning är 

de fördelade över nio olika nämnder. Produktionsnämnden för teknik och service och fritids- 

och naturvårdsnämnden har beslutat att godtaga tre utmaningar vardera. Resterande är 

fördelade på utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nämnden för vuxna med 
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funktionshinder, barn- och ungdomsnämnden, fastighetsnämnden, socialnämnden för barn 

och unga, äldrenämnden och Kommunstyrelsen.  

Resonemanget vid godtagandet av utmaningarna kan generellt beskrivas som att man inte ser 

något hinder för konkurrensutsättning av verksamheten och att man ser en möjlighet till att 

detta leder till högre kostnadseffektivitet och produktivitet, således ett resonemang kring 

ekonomiska värden. Dock har man även till viss del sett till hur demokratiska värden 

påverkas.   

Om vi ser till den ideella föreningen Fyrisgårdens utmaning, som riktade sig mot 

träffpunktsverksamhet för äldre, så resonerade äldrenämnden vid godtagandet av utmaningen 

enligt följande.  

Nämndens synsätt är att upphandling av verksamheter kan medverka till en effektivare marknad 

som möjliggör nya aktörer och nya idéer inom produktionen av skattefinansierade tjänster. (…) 

Sedan tidigare har Fyrisgården ett uppdrag från nämnden för vuxna med funktionshinder att 

bedriva fritids och kulturverksamhet och för personer med funktionshinder. Verksamheten har 

en inriktning som väl stämmer överens med äldrenämndens ambitioner att stärka äldres 

möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv. Äldrekontoret anser att Fyrisgårdens utmaning har 

uppfyllt kriterierna i regelverket för utmanarrätten i Uppsala Kommun.
82

 

Man bedömer således utmanaren som trovärdig och ser inga hinder för konkurrensutsättning 

av verksamheten. Nämnden intar här också ett brukarperspektiv och framhåller att utmanaren 

har erfarenhet och visat att man kan bedriva verksamhet i enlighet med nämndens ambitioner, 

att man har förmågan att bedriva verksamheten enligt den etik som bör och skall prägla 

äldrenämndens verksamhet.  

Gällande en godtagen utmaning om arbetsrehabilitering som fördelades till utbildnings och 

arbetsmarknadsnämnden ansåg man helt enkelt att utmaningen ”motsvarade syftet med 

utmanarrätt” och att den inte stred mot de avgränsningar som fanns. Utmanaren ansågs som 

seriös och trovärdig.
83

 

Det man uttrycker vid ett godtagande är inte mer utförligt än resonemanget ovan. Man ser 

inga direkta hinder för konkurrensutsättning och utmaningen gäller inte områden som 

innefattar myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner. Utmanaren anses besitta 

tillräcklig kompetens för att driva verksamheten till ett lägre pris och med likvärdig eller 
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bättre kvalitet.  I och med ett av utmanaren visat intresse för att driva verksamheten finns det 

åtminstone en extern aktör som deltar i upphandlingen och således också prövar egenregins 

konkurrensförmåga. Utmaningarna är i sig själva relativt kortfattade och innehåller endast 

korta resonemang om hur man vill förbättra verksamheten. Ekonomiska nyckeltal och hur 

man i detalj vill och kan förbättra verksamheten vill man i detta skede inte avslöja. Detta är 

något som man hellre vill ses avgöras i upphandlingsförfarandet, då man är medveten om 

risken att lämna ut affärshemligheter som innan upphandlingen är slutförd då detta blir en 

offentlig handling och som kan granskas av eventuella konkurrenter.  

Dock har majoriteten av de inkomna utmaningarna inte lett till konkurrensutsättning. Av de 

39 slutförda utmaningarna har 22 utmaningar avvisats.
84

 I dessa fall förelåg skilda orsaker till 

avvisning och i en del fall innefattade utmaningen vad man ansåg utgöra myndighetsutövning 

och utmaningen kunde därför inte godtagas. Dock föll långt ifrån alla utmaningar på dessa 

grunder.  

Gällande en utmaning som gällde statistikenheten i Uppsala kommun förde man ett intressant 

resonemang i avvisandet av utmaningen. Utmaningen är högintressant med tanke på att en del 

av enhetens arbete utgörs av att sammanställa, analysera och presentera statistik som används 

som beslutsunderlag för politiska beslut. Statistikenheten som sådan utgör också en 

gemensam resurs för hela kommunorganisationen och fungerar som en informations- och 

servicefunktion för övriga intressenter i samhället.  Utmaningen gällde ett övertagande av 

denna funktion och utmanaren framhävde själv i utmaningen att det inte rörde sig om en 

strategisk ledningsfunktion och att likartade tjänster hade upphandlats i Stockholms kommun. 

Utvärderingsenheten genomförde en utredning och kommunledningskontoret drog utifrån 

denna utredning följande slutsatser.  

Kommunen behöver beslutsunderlag för strategisk planering i många frågor. Att säkerställa ett 

underlags relevans och tillförlitlighet är ingen trivial uppgift, i många fall krävs det 

specialkompetenser för att kvalitetssäkra ett underlag. Statistikenheten är, liksom bland annat 

juristerna en strategisk gemensam resurs för hela kommunorganisationen. Därutöver fungerar 

statistikenheten som en viktig informations- och servicefunktion. Statistikfunktionen är i sig 

därför en strategisk funktion som inte bör konkurrensutsättas, men som däremot behöver prövas 

att ytterligare köpa in tjänster när det gäller statistikproduktion. 
85
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Man såg vidare positivt på att huvuddelen av statistikarbetet faktiskt kan konkurrensutsättas, 

men enheten som sådan ansågs utgöra en så pass viktigt strategisk funktion att den inte kunde 

överlåtas till en extern aktör. Vissa delar av enhetens arbete gällande främst avvägningar hur 

data skall beskrivas och till viss del tolkas och sedan leda till handling, måste kommunen äga 

själv. Man såg också en nödvändighet i att utreda frågan vidare och utveckla vad man 

benämner som beställarkompetens för de delar av arbetet man i framtiden avser 

konkurrensutsätta, och för att kunna avgöra relevansen och tillförlitligheten i underlag som då 

levereras av extern aktör.
86

   Ett resonemang som tydligt inriktar sig på demokratiska värden. 

Det material som statistikenheten levererar ligger till grund för politiska beslut och behöver 

således kvalitetssäkras minutiöst. Man anser att förvaltningen genom främst tolkandet av 

statistik har möjlighet att påverka beslutsunderlag och vidare beslutet. Att överlåta detta 

arbete som kan påverka det politiska utfallet till en extern aktör ses som riskabelt. Främst 

genom att den offentliga etikens processvärden som ärlighet, lojalitet och integritet kan 

komma att påverkas. Detta kan även kopplas till rättssäkerheten, då rätten till opartisk 

behandling är fundamental. Att överlåta en verksamhet till en aktör vars främsta syfte inte är 

att tjäna det ”gemensammas bästa” utan att i slutändan profitera på utfört arbete ses som 

riskabelt utifrån den enskildes rättsäkerhet.  

I en utmaning som gällde delar av det kommunala uppföljningsansvaret ansåg man att 

utmaningen stred mot lagen. Kommunalt uppföljningsansvar innebär att kommunerna är 

skyldiga att hålla sig informerade om hur ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt 

men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att erbjuda dem individuella åtgärder.
87

 

Utmanaren avsåg att bedriva en utbildningsverksamhet som ungdomarna blev slussade till 

efter utredning och upprättande av handlingsplan. Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 

ansåg i detta fall att utmaningen inte kunde godtagas på grund av att den stred mot skollagen 

1kap § 18, vilket ålägger kommunen att erbjuda individuella lämpliga åtgärder. Man ansåg 

inte att utmanarens verksamhet skall utgöra den åtgärd som ungdomarna skall bli slussade till, 

på grund av att den föregående processen som sådan innebar myndighetsutövning.
88

  

En utmaning som gällde drift och underhåll av gator beslutade gatu- och trafiknämnden att en 

tillräcklig del av marknaden var konkurrensutsatt och man därför inte kommer ändra på 

nuvarande beställningsrutiner.
89

 Även en utmaning av kommunens tryckeriservice som efter 
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genomförd konkurrensanalys ansågs vara en tillräckligt konkurrenskraftig verksamhet som 

bedriver sin verksamhet på marknadsmässiga villkor blev på dessa grunder avvisad.
90

  

Flertalet utmaningar har också avslagits då de gäller verksamhet som utförs av kommunala 

bolag och man har bestämt att dessa inte skall kunna utmanas.
91

 Den dock kanske mest 

spektakulära utmaningen gällde en utmaning av den sittande majoritetens kommunalråd, 

undertecknad Vänsterpartiet. Utmaningen avslogs med hänvisning till att verksamheten 

utgjorde en strategisk ledningsfunktion.
92

  

Sammantaget skiljer sig avvisningarna av utmaningarna åt väsentligt. De vanligaste orsakerna 

kan dock sägas vara att utmaningen inte anses vara organisatoriskt fördelaktig, gälla 

verksamhet som enligt lag måste utföras av kommunen eller att man för tillfället inte ansett 

sig ha utrett konsekvenserna av en konkurrensutsättning tillräckligt. Sett till de ekonomiska 

värdena kan detta kopplas till att man inte ser tillräckliga eller nog tydliga vinster i 

kostnadseffektivitet och produktivitet. Att omorganisera, att dela upp verksamhet som för 

tillfället fungerar som en enhet, eller att ändra på beställningsrutiner måste motiveras med att 

man blir klart mer kostnadseffektiv eller ökar produktiviteten betydligt. Sett till de 

demokratiska värdena framhålls främst den offentliga etiken och delvis rättsäkerheten. Även 

om avvisningar på dessa grunder är betydligt mer ovanliga än dem som sker på ekonomiska 

grunder.  

4.2 Kungsbacka Kommun 

Kungsbacka kommun var den andra kommunen i riket med att införa utmaningsrätt, dock 

2003 den enda kommun i Sverige då Stockholms stad återtog beslutet att införa utmaningsrätt 

2002.  

4.2.1 Initiering 

Införandet av utmaningsrätt i Kungsbacka kommun grundade sig på en motion undertecknad 

Per Ödman (M). Motionen fokuserar på hur näringslivet skall bli en aktivare part gällande vad 

som kan och bör konkurrensutsättas av kommunens verksamhet.  

Under det senaste året har konkurrensutsättning av kommunal verksamhet kommit i fokus. I 

princip kan all kommunal verksamhet som ej är myndighetsutövning ske i annan regi än 

kommunens. Det viktiga i detta sammanhang är att verksamheten kan drivas med högre eller 
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lika hög kvalitet, men till en lägre kostnad. Det har i andra kommuner visat sig att så är fallet i 

de fall då en väl genomtänkt upphandling skett. I Kungsbacka förs diskussionen inom ett flertal 

områden huruvida upphandling skall ske. Vi vill vända på diskussionen så att även näringslivet 

kan bli en aktivare part i konkurrensdiskussionerna. Ett företag eller avknoppning av den 

kommunala verksamheten skall till kommunen kunna lämna in en begäran om upphandling om 

de anser att de kan utföra uppgiften med lika god eller bättre kvalitet till lägre pris. Kommunen 

skall då vara tvungen att utreda frågan och gå ut med en upphandling av den aktuella tjänsten. 
93

 

Motionen ser likt de riksdagsmotioner som redovisats ovan hur egentligen all kommunal 

verksamhet som inte innefattar myndighetsutövning kan och bör utföras av privata aktörer 

och hur man då skulle möjliggöra en nödvändig effektivisering av den kommunala 

verksamheten. Motionären ser att en ökad kostnadseffektivitet, alltså en lägre kostnad för lika 

eller högre kvalité är möjlig att uppnå genom konkurrensutsättning av verksamhet. 

Initieringen kan sägas grunda sig på ett resonemang med tydlig tyngdpunkt de ekonomiska 

värdena, mer specifikt då kostnadseffektiviteten. Motionen togs upp för behandling och 

remitterades vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

4.2.2 Beredning 

Kommunstyrelsen skickade motionen på remiss till samtliga nämnder. Initialt gavs dock 

kommunens inköpsavdelning uppdraget att yttra sig om motionen. Detta yttrande bifogades 

med den lagda motionen till nämnderna. I inköpsavdelningens yttrande om ett införande av 

utmaningsrätt framgår att man ställer sig negativ till ett införande och man pekar på flertalet 

negativa konsekvenser vid ett införande av utmaningsrätt. Inköpsavdelningens uttryckte i sitt 

yttrande: 

- Utmaningsrätten kan innebära många oplanerade upphandlingar och ställer därmed stora krav på 

kapacitet/resurser och flexibilitet hos inköpsavdelningen.  

- Kostnaderna för att initiera, genomföra och utvärdera en upphandling är betydande. Vilket innebär att 

spontana utmaningar kan ”kosta mer än det smakar.” 

- En väl genomförd upphandling tar såväl mycket tid som personella resurser i anspråk. Det är därför 

tveksamt om kravet att med kort varsel inom en mycket begränsad tidsram genomföra ett anbudsförfarande, 

leder till ett för alla parter tillfredsställande resultat.  

- En upphandling bör i god tid förankras hos brukare och personal för att processen i samband med 

upphandling skall kunna genomföras på ett bra sätt.  
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- För att såväl kvalitativa som prismässigt goda resultat, bör man placera och gärna samordna vad som skall 

konkurrensutsättas. Lämpligen gör man en konkurrensplan.  

- Om utmaningsrätten skall fungera upphandlingsmässigt måste man lägga in realistiska tidsplaner, där 

hänsyn tas till förberedelse/planering, brukarinflytande, upphandling med skälig anbudstid, tid för 

utvärdering.
94

    

I inköpsavdelningens yttrande ser man negativa effekter för både ekonomiska och 

demokratiska värden. Ett införande av utmaningsrätt kan medföra lägre kostnadseffektivitet 

genom ökad handläggning, då ett korrekt upphandlingsförfarande tar betydliga resurser i 

anspråk.  

Man hänvisar också till demokratiska förvaltningskrav genom att framhäva vikten av 

brukarens och personalens deltagande i förvaltningsprocessen. Brukarinflytandet är således 

av tydligt vikt och riskerar att bli förbisett om beslut om upphandling skall ske inom en snäv 

tidsram. Övriga remissinstanser pekade på liknande problematik, även om ett par nämnder är 

mer positivt inställda än andra.   

Tabell 7. Remissvar angående motion om införandet av utmaningsrätt i Kungsbacka kommun
95

 

Nämnd Yttrande 

Byggnadsnämnden Tillstyrker 

Fritidsnämnden Resurskrävande, samt att det är upp till kommunen att bedöma 

kommunnyttan 

Förskole- och grundskolenämnden Ställer sig bakom inköpsavdelningens synpunkter 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden Verksamheten har inte utrymme att utnyttja utmaningsrätt 

Handikappsomsorgsnämnden Instämmer i inköpsavdelningens yttrande. Förvaltningen är i 

uppbyggnad därför kan man inte överblicka konsekvenserna.  

Individ- och 

familjeomsorgsnämnden  

Vissa verksamheter kan läggas ut på entreprenad 

Kulturnämnden Inte negativ till att verksamhet konkurrensutsätts 

Servicenämnden Föreslår avslag på motionen 

Tekniska nämnden Upp till kommunens företrädare att avgöra om vilka verksamheter som 

kan vara aktuella för drift i entreprenadform. Ser inget behov av 

utmaningsrätt. 

Äldreomsorgsnämnden Det är inte möjligt att inom nämndens ansvarsområde hantera en 

utmaningsrätt. Risken är alltför stor att det ”kostar mer än det smakar” 

 

Överlag ställer sig nämnderna och inköpsavdelningen negativa till ett införande av 

utmaningsrätt. Kommundirektören tillsammans med utvecklingschefen i kommunen anser på 

dessa grunder att man inte bör införa utmaningsrätt i rekommendationen till förslag i 

kommunfullmäktige.  
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Med hänsyn till vad som framförts från nämnder, inköpsavdelningen, samt erfarenheter från 

annan kommun är det stabens bedömning att nämnderna bör inrikta sig på att färdigställa en 

intern plan för konkurrensutsättning . Utmaningsrätt bör i nuläget inte införas med hänsyn till 

ovanstående synpunkter. 
96

 

Den andra kommun man hänvisar till i resonemanget ovan är då Stockholms kommun. 

Erfarenheterna därifrån, pekade således på att utmaningsrätt inte var något som efterfrågades 

av näringslivet och därmed ansågs onödig att införa.  

4.2.3 Beslut om införande 

Trots ovan rekommendation lämnade kommunstyrelsen en proposition gällande ett införande 

av utmaningsrätt där representanter från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och 

Centerpartiet yrkade bifall till förslaget. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sveriges 

pensionärers intresseparti yrkade avslag. Votering i fullmäktige begärdes.  

Med ovan beskrivna synpunkter från remissinstanserna och kommundirektören som 

beslutsunderlag togs följande beslut i kommunfullmäktige den 14 december 2001:  

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett regelsystem m.m. för ett införande av utmaningsrätt 

gällande verksamhet som inte är myndighetsutövning.  

- Motionen anses härmed besvarad 
97

 

Detta beslut föregicks således av en omröstning i kommunfullmäktige där 40 ledamöter 

röstade för förslaget att införa utmaningsrätt mot 20 som röstade ned förslaget samt en 

nedlagd röst. En enskild socialdemokrat reserverade sig mot beslutet. Det framgår tydligt att 

beslutet togs med en partipolitisk oenighet, dels sett till resultatet av omröstningen och 

agerandet inom kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen gavs således i uppgift att utarbeta ett regelverk för utmaningsrätt. 

Regelverket utgör en bilaga till styrdokumentet ”Förutsättningar och riktlinjer för alternativa 

riktlinjer i Kungsbacka.” Själva regelverket för utmaningsrätt är relativt kortfattat och består 

av tre huvudrubriker: Allmänna förutsättningar, nämndens lämplighetsbedömning och 

riktlinjer för nämnderna vid antagen utmaning. 
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Tabell 8. Regelverk utmaningsrätt Kungsbacka kommun
98

 

Allmänna förutsättningar När en utmaning inkommit skall nämnden skyndsamt pröva frågan om 

upphandling i intention med utmaning. I samband med utmaning är det 

nämndens ansvar att pröva förslaget, besvara utmaningen och i förkommande 

fall genomföra en upphandling. Seriositetsprövning skall göras motsvarande 

LOU. En bedömning av den totala ekonomiska effekten skall ske för att 

säkerställa att utmaningen inte medför öka kostnader för kommunen. 

 

Nämndens 

lämplighetsbedömning 

Vid prövning om utmaningen skall antas bör följande övervägas, utredas och 

vidtas.  

Finns verksamheten redan med i nämndens konkurrensutsättningsplan och kan 

utmaningen hänvisas till planerad konkurrensutsättning? 

Drivs befintlig verksamhet redan på entreprenad, och hur lång är i så fall 

återstående avtalstid? 

Krävs stora omorganisationer? 

Seriositetsprövning skall ske enligt LOU.  

Effekter för mindre lönsamma verksamhetsdelar som inte omfattas av 

utmaningen. 

Bedömning av den totala ekonomiska effekten för kommunen.  

Avstämning av den totala ekonomiska effekten för kommunen med 

kommundirektörens stab, och kontroll av, i förekommande fall av omfattningen 

av konkurrensutsatt verksamhet hos servicenämnden.  

Vid antagen utmaning Konkurrensutsättning påbörjas inom skälig tid med hänsyn till kommunens 

behov av förberedelsetid och genomföres enligt ”Förutsättningar och riktlinjer 

för alternativa driftsformer i Kungsbacka” och inköpsordning. Avstämning skall 

ske med inköpsavdelningen.   

 

Om vi ser till regelverket kan processen vid en utmaning beskrivas genom nedanstående figur.  

Figur 3. Process inkommen utmaning Kungsbacka kommun 

 

En utmaning lämnas således till aktuell nämnd, som på grundval av de uppsatta kriterierna tar 

ett beslut med avstämning med kommundirektörens stab och i vissa fall med servicenämnden 

om utmaningen på ett eller annat sätt berör servicenämndens kompetensområde. Detta på 

grund av att det finns en uppsatt gräns för konkurrensutsättning gällande att max 10 procent 

av servicenämndens kompetensområde får vara konkurrensutsatt och utföras av externa 

aktörer.
99

  Regelverket, tillsammans med ålägganden för berörda nämnder att redovisa interna 

och externa kostnader i samband med utmaningsrätten och för kommunstyrelsen att efter en 

försöksperiod på fyra år utvärdera, antogs av kommunfullmäktige i augusti 2002. 
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Representanter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade avslag på det föreslagna 

regelverket och reserverade sig mot beslutet.
100

  

Sett till regelverket är riktlinjerna gällande lämplighetsprövningen intressant, då man 

framhåller starkt att man vid beslut skall beakta de ekonomiska värdena, att 

konkurrensutsättning av verksamheten inte skall leda till ökade kostnader för kommunen, 

varken i ett kortare eller längre tidsperspektiv.  Man framhäver inte att prövningen av 

utmaningen även kan eller bör ske utifrån hur en konkurrensutsättning påverkar demokratiska 

värden.  

4.2.4 Nämndernas beslut 

Kungsbacka kommun har blivit utmanade vid totalt tolv tillfällen under en tidsperiod på 

nästan sju år. Flertalet utmaningar har varit undertecknade av samma utmanare.  Spridningen 

på utmaningarna är relativt liten, då hälften av utmaningarna riktats mot verksamheter inom 

vård och omsorg.    

Tabell 9. Utmaningar Kungsbacka kommun
101 

Utmanare År Nämnd Verksamhet Status 

Kungsbacka 

Tryckeri  

2005 Nämnden för service Repro Avvisad 

Mjöberg Ekonomi 

& Juridik HB 

2005 Äldreomsorgsnämnden Hemtjänst Återdragen 

Hemservice i 

Halland AB 

2005 Handikappsomsorgsnämnden Personlig assistans, 

ledsagarservice, hemtjänst 

Avvisad 

Psykologifirman 

Skeppstedt 

2007 Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

Skolpsykologverksamhet Avvisad 

Hemservice i 

Halland AB 

2008 Handikappsomsorgsnämnden Personlig assistans Avvisad 

Anställda inom 

förvaltning 

2008 Äldreomsorgsnämnden Äldrevård Avvisad 

Hemservice i 

Halland AB 

2009 Handikappsomsorgsnämnden Gruppboende/personlig 

assistans 

Avvisad 

Enskild 

näringsidkare 

2009 Fritidsnämnden Renhållning skärgård Avvisad 

Medley AB 2009 Fritidsnämnden Simhall och friskvård Avvisad 

Jobbet.se 2009 Kommunstyrelsen Rekrytering och 

platsannonsering 

Behandlas 

Nautilus 2009 Fritidsnämnden Gymverksamhet Godtagen 

Mätcenter AB 2010 Tekniska Nämnden  Mätningsverksamhet Behandlas 
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Som vi kan utläsa ur sammanställningen ovan har en av utmaningarna lett till 

konkurrensutsättning av verksamheten. Det bör dock framhållas att man i nämndens 

ställningstagande hänvisade till den nya lag gällande osund konkurrens från kommuner och 

landsting som började gälla 2010. Konkurrensverket får enligt lagen förbjuda staten, en 

kommun eller ett landsting att bedriva verksamhet som ”snedvrider, eller är ägnat att 

snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens”
102

 Med denna lag i åtanke såg man 

inte möjlighet att driva gymverksamhet då det tydligt fanns privata aktörer med möjlighet och 

vilja att överta verksamheten. Lagen, snarare än utmaningens förträfflighet, framhålls som 

orsak till konkurrensutsättning. Det var i detta fall utmanaren som vann upphandlingen.  

Rent generellt ser vi dock att nio av tolv utmaningar uttryckligen avvisats av respektive 

nämnder.  I utmaningarna hänvisar utmanarna till att man kan bedriva verksamheten med lika 

eller högre kvalité till ett lägre pris.  

En avgörande orsak till avvisandet av utmaningar inom äldreomsorgen är att man skall införa 

kundval enligt Lagen om valfrihet (LOV). Att man då i samma skede konkurrensutsätter 

hemsjukvården kan enligt äldreomsorgsnämnden innebära risker. Ett införande av LOV 

innebär att kommunen istället för att upphandla en given tjänst till ett givet pris enligt Lagen 

om offentlig upphandling, kan kommunen istället välja att godkänna ett antal leverantörer av 

en tjänst som sedan får ersättning baserat på hur många användare som väljer utföraren.
103

 Det 

blir mer en fråga om konkurrens genom upplevd kvalitet på tjänsten än genom lägsta pris 

enligt fastställda kvalitetskrav.  Man ser dock i äldreomsorgsnämnden en nödvändighet i att 

inte konkurrensutsätta flertalet verksamheter under kortare tidsperioder.  

Att i det läget även konkurrensutsätta hemsjukvården ser vi kan innebära en riskfaktor för 

brukarens trygghet och till sist patientsäkerheten. Utvecklingen av hemsjukvårdsteam behöver 

organisatoriskt hållas samman ännu en tid.
104

   

I detta avvisande resonerar man tydlig utifrån de demokratiska värdena. Utmanaren hävdar att 

man kan driva verksamheten mer kostnadseffektivt men nämndens resonemang kan sägas 

grunda sig ett demokratiskt substanskrav på att medborgarens val och vilja, i detta fall 

brukarintresset som alltid skall beaktas. Även med tyngdpunkt på ett etiskt substansvärde i 

form av att medborgarnas välfärd skall vara målet för all offentlig verksamhet, och 

medborgarens välfärd anses i detta fall inte gagnas genom en ökad kostnadseffektivitet.   
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En annan orsak är att utmaningar som riktar sig mot mindre delar av den kommunalt drivna 

verksamheten upplevs som problematiska. Från nämndernas sida ser man dels en förlust i 

kostnader då utmaningen inriktar sig på en för liten del av verksamheten, vilket skulle skapa 

administrativt merarbete och dels upplevda splittringar och sämre kvalitet för brukaren. Detta 

kom i uttryck gällande en avvisad utmaning av en begränsad del av handikappomsorgens 

verksamheter.     

För att bibehålla god kvalité inom hemtjänsten är det av stor vikt att inte dela på utförandet, utan 

den personal som avdelats för ett uppdrag kan göra alla de insatser som den enskilda har behov 

av, oavsett om det gäller hushållsnära uppgifter, ledsagning, personlig omvårdnad eller 

hemsjukvård.
105

  

I denna avvisning grundar sig resonemanget tydligt i brukarintresset framför en ökad 

kostnadseffektivitet, således en prioritering av demokratiska värden framför de ekonomiska 

värdena.  

I andra fall har man inte sett ekonomiska fördelar med att sätta igång vad man beskriver som 

en kostnadskrävande ”initiering, genomförande och utvärdering av en offentlig upphandling.” 

Man har i resonemanget således utgått från att de ekonomiska värdena kan påverkas negativt. 

Att inte en utmaning klart kan påvisa ökad kostnadseffektivitet eller ökad produktivitet är nog 

för ett avvisande.    

En utmaning kan inte heller ha setts som tillräckligt attraktiv eller seriös. Då man sätter ett 

upphandlingsförfarande till verket finns en rad punkter att beakta. Fritidsnämnden framhöll i 

sitt avvisande av en utmaning gällande simhall- och friskvårdsverksamhet ett resonemang 

kring vissa förutsättningar gällande nyttigheten och kraven vid inledandet av ett 

upphandlingsförfarande. 
106

 

Har utmanaren gjort en marknadsbedömning och säkerställt att det finns entreprenörer för den aktuella 

verksamheten? 

Finns en realistisk tidsplan? 

Hur skall eventuell befintlig personal informeras och övertas? 

Vad tycker brukarna? 
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Dessa krav som ställs på utmanaren vittnar om en stor försiktighet hos nämnden och man ser 

att det skall finnas en klar fördel för samtliga parter att igångsätta en vad man beskriver 

kostsam och tidskrävande upphandlingsprocess, således ett resonemang som grundar sig i de 

ekonomiska värdena. Intressant här är nämndens hänvisande till brukarnas åsikter om en 

konkurrensutsättning av verksamheten, ett tydligt demokratiskt processkrav på medborgerligt 

deltagande i förvaltningsprocessen. Dock gav man i och med denna utmaning förvaltningen i 

uppdrag att utarbeta en konkurrensutsättningsplan för en eventuell framtida 

konkurrensutsättning.   

I flertalet fall har det förhållit sig så att man planerat en framtida konkurrensutsättning av 

verksamheten och att utmanaren inte uppmärksammat detta och att man hänvisar till framtida 

upphandling gällande verksamheten. 
107

 

Sammantaget ser vi en stark återhållsamhet i agerandet från nämnderna gällande hur man 

anser utmaningar vara av den kvalité, grundade på tillräckliga efterforskningar gällande ett 

framtida övertagande, fördelaktiga för kommunen och i korrelation med brukarintresset. Inte 

heller tillräckligt ekonomiskt attraktiva att man väljer att starta en upphandlingsprocess. Ett 

resonemang som således fokuserar på både demokratiska och ekonomiska värden.  

4.3 Jämförande analys och sammanfattning  
Som vi kan se ovan skiljer sig utmaningsrättens införande, funktion och tillämpning mellan 

Kungsbacka och Uppsala kommun, men det finns även mycket gemensamt gällande såväl 

regelverk som politiska mål och agerande vid ett utmaningsförfarande. 

Nedan följer en jämförande analys med utgångspunkt i det ovan redovisade resultatet av 

undersökningen. Analysen kommer att vara komparativ i den bemärkelsen att den inriktar sig 

på skillnader och likheter vid införande, i funktion och vid tillämpning. 

4.3.1 Initiering 

Gällande initieringen av utmaningsrätten i de båda kommunerna hänvisar man till ett behov 

av en ökad kostnadseffektivitet, och i Uppsala också ökad produktivitet.  I båda fallen således 

ett resonemang utifrån ekonomiska värden. I Kungsbacka uttryckte man dock mer konkret att 

man specifikt ville öka kostnadseffektiviteten genom att konkurrensutsätta mer av 

kommunens verksamhet. Man ser i båda fallen klara fördelar med att låta privata aktörer 

utföra offentliga åtaganden. Man har i båda fallen identifierat ett problem gällande främst att 
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man ser att kommunens verksamhet idag är alltför omfattande och kan effektiviseras vilket 

både skall öka produktiviteten och sänka kostnaderna. I Kungsbacka uttryckte också motionen 

ett tydligt ställningstagande då ingångsvärdet var att i stort sett all kommunal verksamhet 

förutom myndighetsutövning kunde konkurrensutsättas.    

Man uttrycker i båda kommunerna i detta skede hur man vill öka samarbetet med näringslivet. 

I Kungsbacka vill man att näringslivet skall bli en aktivare part i konkurrensdiskussionerna.    

I Uppsala ser man ett problem med företagsklimatet, det vill säga summan av de attityder, 

regler, institutioner, och kunskaper som finns i företagens närmiljö
108

 och hur detta kan bli 

bättre genom att man öppnar upp för möjligheten att utmana kommunen och således hitta nya 

marknader.  

Gällande själva initiativet togs detta i båda fall av borgerliga partier, då en ledamot för 

Moderaterna stod bakom initiativet i Kungsbacka och Alliansen gemensamt i Uppsala.  

4.3.2 Beredning 

De remissvar som förelåg vid införandet av utmaningsrätten blir aningen svårare att jämföra 

då det i Kungsbackas fall gällde en enskild motion och i Uppsalas fall ett konkret regelverk. 

Dock så ger båda dokumenten uttryck för ett problem inom den kommunala verksamheten, 

och presenterar en lösning genom ett införande av utmaningsrätt. Två skilda typer av yttringar 

och olika detaljrika, men som ger uttryck för samma företeelse och lösning på ett identifierat 

problem.  

I Uppsala till skillnad från Kungsbacka skickade man ärendet på remiss till utomstående 

parter som till exempel fackförbunden, tjänstemännens centralorganisation, akademikernas 

centralorganisation och Svenskt Näringsliv. I Kungsbacka, då det gällde en motion, skickades 

denna enbart till nämnderna och kommunens inköpsavdelning.  

Rent generellt påpekade dock de negativa inslagen i remissvaren i båda fallen på liknande 

resonemang gällande varför utmaningsrätt inte bör införas i kommunen. I Kungsbacka var 

dock remissinstanserna mer negativa, och endast en nämnd ställde sig uttryckligt positiv till 

förslaget att införa utmaningsrätt.  

Den problematik man såg i Kungsbacka inriktade sig på hur ett införande faktiskt kunde leda 

till minskad kostnadseffektivitet och produktivitet inom kommunerna. Således ett resonemang 
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kring ekonomiska värden som uttrycktes genom att man befarade att ”utmaningsrätt kan 

komma att kosta mer än det smakar” och innebära kostnader och ta personella anspråk både 

genom ökad administration och vid genomförandet av ett upphandlingsförfarande. Det man 

också såg som problematiskt handlade om hur kommunens verksamhet riskerar att bli 

splittrad och innebära kvalitetsförsämringar. Detta ansågs både kunna skapa nackdelar för 

brukaren och kommunen och negligera behovet av stabilitet. Man såg här alltså till 

brukarintresset gällande den demokratiska substansen i beslutet.   

Tekniska nämnden och fritidsnämnden kritiserar också ett införande av utmaningsrätt på 

demokratiska grunder. Man uttrycker nödvändigheten av att det är kommunens företrädare 

allena som efter noga övervägande skall bedöma vad som kan och bör konkurrensutsättas och 

man ser risker med att utomstående tillåts bedöma kommunnyttan och vad som bör drivas på 

entreprenad. Externa aktörer bör inte tillåtas medverka i denna del av beslutsprocessen. 

Förvaltningen åtnjuter legitimitet genom att den verkar under och åtlyder demokratiskt valda 

representanter. Att utomstående aktörer således skulle tillåtas påverka dess omstrukturering 

anser man problematiskt. Ett resonemang som tydligt bottnar i det demokratiska 

processkravet att allmänna val legitimerar förvaltningen och att då de folkvalda exklusivt 

skall avgöra förvaltningens utformning.  

Genom de reservationer som uttrycktes gentemot regelverket i Uppsala inriktade sig dessa 

mycket gentemot hur medborgarens service och insyn kan komma att bli lidande vid ett 

införande av utmaningsrätt. Även hur nämnderna som skall ge service och vara präglade av 

transparens skall bli marknadsförare av en utförsäljningsstrategi, vilket kommer leda till 

otrygghet. Ett exempel på hur man ser ett problem med de demokratiska processvärdena 

öppenhet och i viss mån även medborgardeltagande i förvaltningsprocessen.    

Gällande reservationen från miljönämnden intager man en ståndpunkt där man ser att 

kommunens verksamhet bör ligga i linje med etiska substansvärden som är i linje med de 

högsta moraliska principerna, i detta fall gällande miljöpåverkan. Kommunen bör här föregå 

med exempel och agera långsiktigt och att detta riskerar att försvinna vid ökad användning av 

externa aktörer.  Kommunen anses således ha ett specifikt ansvar i detta avseende som inte på 

samma sätt kan åläggas externa aktörer.  Ett resonemang som hänvisar till den offentliga 

etiken, och det specifika ansvar som åligger det offentliga gällande detta. 

Sammantaget pekar invändningarna i de båda kommunerna mot behovet av särskiljning 

mellan privat och offentligt och att vissa demokratiska värden kan komma att bli lidande vid 
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ett införande av utmaningsrätt. Även hur de ekonomiska värdena i viss mån kan motverkas 

genom ökade administrativa kostnader samt ta personella resurser i anspråk.   

4.3.3 Beslut om införande 

Ser vi till de beslut som togs föregicks de båda av tydlig partipolitisk oenighet. Man var inte 

överens om nyttan eller behovet av att införa utmaningsrätt. Ett införande av utmaningsrätten 

verkar således sett utifrån dessa fall vara präglat av tydliga ideologiska skiljelinjer.  

Gällande regelverken finns skillnader i både omfång och innehåll. Vid förfarandet vid 

mottagen utmaning skiljer sig regelverken något åt. Uppsala har en klar utarbetad strategi där 

en funktion hos kommunledningskontoret i form av en processledare agerar central 

samordnare genom hela processen och även fördelar varje inkommen utmaning till aktuell 

nämnd. En frekvent kommunikation skall förekomma mellan samtliga berörda, även 

utmanaren skall frekvent underrättas om handläggningen och eventuella beslut som tagits. 

Uppsalas regelverk fokuserar även mer på att pröva den egna verksamheten kvalitetsmässigt, 

om den egna verksamheten är den mest funktionellt rationella. Regelverk framhäver också att 

nämnderna skall motivera sitt beslut.  Kungsbacka har ett mindre detaljerat regelverk i detta 

avseende, ingen central processledare som agerar samordnare och inte heller något uttryckt 

frekvent agerande gentemot utmanaren. I båda fallen fastställs dock att nämnderna skyndsamt 

skall pröva utmaningen, ta beslut och eventuellt genomföra en upphandling.  

Intressant och särskiljande är även det mål om minst 25 utmaningar varav 10 skall ha 

godtagits och lett vidare till upphandling under första året som fastställs i Uppsalas regelverk. 

Ett mål som tydligt uttrycker ambitionen med utmaningsrätten och att man avser att det finns 

ett stort behov att konkurrensutsätta verksamhet. Någon sådan ambition återfinns inte i 

Kungsbackas regelverk.  

Gällande nämndernas lämplighetsprövning av en utmaning är dock Kungsbackas regelverk 

mer detaljerat gällande hur utmaningarna skall prövas. Nämnderna bör således noggrant pröva 

om det krävs omorganisationer, hur effekterna blir för mindre lönsamma delar som inte 

omfattas av utmaningen och en bedömning av den totala ekonomiska effekten för kommunen. 

Man betonar således starkt att kommunens övriga verksamhet gällande kostnadseffektivitet 

och produktivitet inte skall bli lidande och riskera leda till för kommunen ofördelaktiga 

omorganiseringar och onödiga upphandlingsprocesser. Således en något starkare betoning på 

de ekonomiska värdena kostnadseffektivitet och produktivitet. Att man skall pröva hur 

utmaningen kan tänkas påverka mindre lönsamma verksamhetsdelar är också ett intressant 
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påpekande. De verksamheter som utmanas kommer vara de som ter sig ekonomiskt attraktiva 

för externa aktörer, och man vill i kommunen motverka effekten av att man som extern 

leverantör sönderdelar och frekvent selekterar bort mindre lönsamma delar av verksamheten 

och således ”plockar russinen ur kakan.”  

Sammantaget är Uppsalas regelverk något mer omfattande och uttrycker högre ambitioner, 

speciellt med tanke på den viktiga funktionen som processledaren utgör. Man har också ett 

mätbart mål att utgå ifrån som man delvis uppfyllde då man mottog hela 29 utmaningar under 

2007. Man resonerar mer i termer av funktionell rationalitet och att pröva den egna 

verksamheten kvalitetsmässigt.  Kungsbackas regelverk problematiserar själva godtagandet av 

en utmaning till en högre grad och uttrycker således tydliga riktlinjer för nämnderna gällande 

prövningen av inkomna utmaningar och betonar således starkare det ekonomiska värdena 

kostnadseffektivitet och produktivitet, snarare än den funktionella rationaliteten ur ett 

kvalitetsperspektiv.     

4.3.4 Nämndernas beslut 

Att jämföra Uppsala kommun med Kungsbacka kommun gällande nämndernas beslut blir 

aningen svårthanterligt då antalet utmaningar, både godtagna och avvisade skiljer sig relativt 

mycket åt. Detta kompliceras ytterligare av att varje utmaning är unik och varje enskild 

nämnd resonerar olika. Det vi dock kan se är att Uppsala relativt sett är mer inriktat på att 

konkurrensutsätta den kommunala verksamheten och mer villiga att pröva egenregin 

gentemot externa aktörer. Av 38 slutförda utmaningar har man godtagit 17, vilket innebär att 

nästan 44 procent av de slutförda utmaningarna hittills lett till konkurrensutsättning av 

verksamheten. Detta till skillnad från Kungsbacka där endast en av nio, eller ca 11 procent av 

de slutförda utmaningarna godtagits. Sett till antalet godtagna utmaningar så verkar man i 

Uppsala se utmaningsrätten mer som en möjlighet att pröva sin egen verksamhet mot 

marknaden än att enbart göra ekonomiska vinster, även om också detta är en klar drivkraft. 

Om dock detta i grunden beror på att utmaningarna också hållit en högre kvalitet är relativt 

svårbedömt. Intressant i samband med detta är dock att egenregin faktiskt vunnit majoriteten 

av upphandlingarna vilket styrker påståendet om en större villighet att pröva den egna 

verksamheten. Även i Kungsbacka skall egenregin normalt deltaga i upphandlingen men man 

verkar inte se utmaningsrätten som en möjlighet att även pröva den egenregin, utan är mer 

inriktade på att utmaningen skall resultera att en extern aktör övertar verksamheten. 
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Ett jämförande av nämndbeslutens substans vid godtagna utmaningar är inte direkt 

meningsfull, då Kungsbacka enbart godtagit en utmaning. Motiveringen till godtagandet var 

också vid detta tillfälle att man sedan en tid övervägt att konkurrensutsätta verksamheten med 

hänvisning till den nya konkurrenslagen då det fanns externa aktörer som ville överta 

verksamheten. 

I Uppsala resonerade man dock mer utifrån att det inte fanns några direkta hinder för 

konkurrensutsättning, och att utmanaren ansågs som seriös och hade tidigare erfarenhet från 

liknande verksamhet man såg en möjlighet till att konkurrensutsätta i syftet att öka 

kostnadseffektiviteten och produktiviteten, och även då att pröva den egna verksamheten mot 

marknaden. Ett resonemang med tydlig tyngd på ekonomiska värden. Dock resonerade man 

även i fallet med utmaningen av Fyrisgården ur ett brukarperspektiv.  

Dock gällande avvisandet av utmaningar finns en möjlighet till ett mer intressant jämförande. 

Man resonerar på ett likartat sätt gällande att en övergång till privat regi kan medföra 

nackdelar, både med hänvisning till de demokratiska och ekonomiska värdena. Antingen då 

att verksamheten kan bli för splittrad eller att en tillräcklig del av verksamheten redan är 

konkurrensutsatt, man vill behålla en viss del av verksamheten i egen regi. Man vill inte heller 

konkurrensutsätta för mycket verksamhet under för kort tid eller utan full medvetenhet om 

konsekvenserna av en konkurrensutsättning. Man hänvisar vid de flesta avvisningar till en 

negativ påverkan på ekonomiska värden som kostnadseffektivitet eller produktivitet.  

Man resonerade även vid avvisandet av flera utmaningar att en konkurrensutsättning och 

möjlig avproducering kunde få konsekvenser för medborgaren eller kommunens företrädare 

gällande mer demokratiska värden, som medborgerligt deltagande, insyn, offentlig etik eller 

rättsäkerhet. Speciellt i Kungsbacka då man i flera fall intog ett tydligt brukarperspektiv i de 

utmaningar som gällde vård och omsorg.  

Sammantaget kan vi se att ett införande av utmaningsrätten kan leda till att nästintill all typ av 

kommunal verksamhet kan bli utmanad. Allt från statistikenheter, fritidområden, simhallar, 

hemtjänst och renhållning. Det finns en stor bredd på de verksamheter som utmanats och hur 

nämnderna har resonerat när de väl blivit utmanade har skiljt sig åt, dock har avvisningarna 

mer grundat sig i ekonomiska än demokratiska värden generellt, dock även starkt beroende på 

vilken typ av verksamhet som utmanats. I de fall då mer ”mjuka” verksamheter utmanats och 

demokratiska värden kan sägas vara speciellt angelägna har nämnderna i de flesta fall tagit 

dessa i beaktning.  
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5. Resultatdiskussion och slutsatser 
Vad säger då oss denna studie om utmaningsrätten och dess införande, funktion och 

tillämpning? Om vi först ser till införandet var det således två borgerliga parter som tog 

initiativ till införande. Man utarbetade i båda kommunerna konkreta regelverk, om än olika 

detaljrika som sedan tillämpades av nämnderna när man blev utmanad. Gällande de idéer som 

uttryckts i det resonemang som förts genom processen kan vi se till följande 

resultatsammanställning: 

Tabell 10. Resultat av idéanalys  

 Uppsala Kungsbacka 

 Positiv Negativ Positiv Negativ 

 Demo. Eko. Demo. Eko. Demo. Eko. Demo. Eko. 

Initiering  X  X  X   

Beredning  X X X  X X X 

Beslut  X  X         X  X 

Nämndernas 

beslut 

 X X X  X X X 

 

Tabellen ovan ser till faserna i policyprocessen och hur idéerna gällande hur man resonerat 

genom processen kan relateras till det offentliga etoset. I initieringsfasen hänvisar man således 

i båda kommunerna till de ekonomiska värdena och hur dessa påverkas positivt, dock ser man 

i Uppsala en risk för negativ påverkan och framhåller att en alltför ”omständlig och kostsam 

handläggning” kan få negativa konsekvenser på de ekonomiska värdena.   

I beredningsfasen framfördes både positiva och negativa synpunkter gällande de ekonomiska 

värdena, dock var de resonemang som hade tyngdpunkt i de demokratiska värdena samtliga 

negativa till sin karaktär. Gällande de ekonomiska värdena såg och hänvisade man till ökad 

kostnadseffektivitet och produktivitet. Idén om att det finns en utvecklingspotential gällande 

dessa värden inom den offentliga verksamheten tycks vara drivkraften bakom ett införande. 

De negativa effekter för de ekonomiska värdena som man såg med ett införande grundade sig 

främst i att man såg ekonomiska risker genom ökad administration. 

Det framfördes även kritik som grundade sig i negativa effekter på de demokratiska värdena, 

främst offentlig etik och demokratiska processkrav. Vi kunde urskilja att man genom 

reservationerna hänvisade till ett särskilt etiskt ansvar för det offentliga att beakta genom att 

agera efter de högsta moraliska principerna och föregå med ett gott exempel och sätta 

standarden. Även att insyn och medborgerligt deltagande kunde bli lidande och man såg 

också hur kommunen som ytterst ansvarig tog en stor risk när man avsäger sig kompetens. 
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Det påpekades också att de demokratiskt valda representanterna suveränt skall avgöra vad 

som skall utföras av offentliga och externa aktörer och externa aktörers inblandning i denna 

beslutsprocess ansågs vara problematisk. Man problematiserade även utmaningsrätten utifrån 

brukarinflytande, således medborgardeltagande i förvaltningsprocessen. Ett beslut om 

konkurrensutsättning skall vara väl förankrat hos både brukare och personal. 

I beslutet om att införa utmaningsrätt och antaga regelverket förde man ett resonemang om 

positiv effekt på de ekonomiska värdena i båda kommunerna. Återigen uttryckets det i 

regelverken att de ekonomiska effekterna skulle beaktas och att man skyndsamt skulle pröva 

inkomna utmaningar. I Kungsbacka framhävde man tydligt vikten av att beakta att 

kostnadseffektiviteten inte påverkades negativt sett utifrån hela kommunens perspektiv och att 

varje enskild nämnd skulle redovisa externa och interna kostnader.  

Gällande nämndernas beslut har vi sett att man i avvisandet och godtagandet av utmaningar 

tar både demokratiska och ekonomiska värden i beaktning. I många avvisade utmaningar 

hänvisar man till negativa eller inte tillräckligt positiva effekter på de ekonomiska värdena, 

och i godtaganden att dessa värden kommer att påverkas positivt.  Gällande de demokratiska 

värdena avvisades flertalet utmaningar utifrån ett resonemang som grundade sig i dessa 

värden. I flera utmaningar gällande vård och omsorg i Kungsbacka såg man inte att 

utmaningen utgick tillräckligt utifrån ett brukarperspektiv, att medborgaren inte var tillräckligt 

involverad i förvaltningsprocessen. I Uppsala resonerade man också utifrån dessa punkter, 

men också utifrån rättsäkerhet och offentlig etik. Även om man i vissa utmaningar 

reflekterade över de demokratiska värdena, såg man dock inte någon direkt positiv påverkan, 

utan snarare ett konstaterande att dessa inte skulle påverkas direkt negativt.  

Sammantaget genom hela processen kan vi se att man motiverar och ser starka fördelar med 

utmaningsrätten utifrån de ekonomiska värdena, mer specifikt kostnadseffektiviteten och 

produktiviteten, och i Uppsalas fall att pröva verksamheten gentemot marknaden. 

Utmaningsrätten kritiseras med hänvisning till negativ påverkan på de demokratiska värdena 

och vid nämndernas beslut avvisar man även utmaningar på dessa grunder. Man har inte i 

något resonemang hänvisat till positiva effekter för de demokratiska värdena, varken vid 

införande eller vid tillämpningen.    

För att utmaningsrätten i ett framtida perspektiv inte skall innebära att demokratiska värden 

påverkas negativt och förbises gäller det att de nämnder som avgör om verksamheten skall 

konkurrensutsättas tar dessa i beaktning, vilket man hittills verkar ha gjort i relativt hög 
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utsträckning. Att man vid beslut inte ser alltför mycket till möjligheten av ökad 

kostnadseffektivitet eller ökad produktivitet och inte reflekterar över konsekvenserna, även 

om man då vid införandet starkt betonar de ekonomiska värdena. Om bara rätt kompetens 

finns inom det offentliga att avgöra var gränsen skall dras, finns en mycket stor potential i 

utmaningsrätten och möjlighet till ett fruktbart utbyte mellan privat och offentlig sektor.  

Traditionell avproducering i kommunerna torde vara mer ideologiskt grundad, och då på sin 

höjd i grunda sig på en marknadsanalys gällande privata aktörers möjlighet att bedriva 

verksamheten. Med en föreliggande utmaning överför man en verksamhet till att utföras i 

privat regi med utgångspunkten att den externa aktören uttryckt ett aktivt intresse och ser en 

möjlighet att utföra verksamheten på ett annorlunda sätt. Om detta annorlunda sätt att bedriva 

verksamheten är fördelaktigt är då upp till berörd nämnd att avgöra. Att man i ett framtida 

perspektiv med en väl fungerande utmaningsrätt i kommunen, enbart genomför avproducering 

när man blivit utmanad kan mycket väl vara ett eftersträvansvärt scenario. Själva 

grundstommen till en lyckad privatisering av detta slag torde vara att det finns hungriga 

externa aktörer som är villiga att konkurrera om att leverera tjänster och varor av högre 

kvalitet till ett lägre pris. Det bör även i detta sammanhang framhållas att en utmaning inte 

tvunget behöver innebära att utmanaren anser sig kunna leverera likvärdig kvalitet till ett lägre 

pris, utan även högre kvalitet till ett likvärdigt pris. Att man då som ansvarig nämnd sätter 

medborgarens väl i första rummet borde vara högsta prioritet även om man då inte gör vinster 

i form av ökad kostnadseffektivitet.  

Utan några egentliga referenspunkter skulle det inte heller vara alltför drastiskt att påstå att 

utmaningsrätten sett utifrån undersökningsobjekten, inte heller hittills lett till några 

revolutionerande förändringar för den kommunala verksamhetsstrukturen. I Uppsalas fall har 

38 slutförda utmaningsärenden lett till 17 fall av konkurrensutsättning och hittills i två fall att 

en verksamhet helt övergått till att utföras av externa aktörer.  I Kungsbackas fall har endast 

ett fall av konkurrensutsättning skett som ett resultat av utmaningsrätten. Utmaningsrätten kan 

således sammantaget ändå sägas ha tillämpats med viss försiktighet och i Kungsbackas fall 

inte heller attraherat något beaktansvärt antal privata aktörer.  

5.1 Avslutning 

Om man skall tala om en ny form av privatisering tål att diskuteras. Utmaningsrätten innebär 

förvisso ett nytt kommunikativt inslag i processen som föreligger att en offentligt finansierad 

och reglerad verksamhet övergår till att utföras i privat regi. Dock behöver ju inte denna 
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privatisering av processen på något vis innebära att kommunen är tvungen att överlåta 

verksamheten till en extern aktör, oavsett vilka fördelar som kan påvisas av utmanaren. Som 

vi har sett så leder en klar majoritet av utmaningarna till en avvisning. Nämnderna tenderar 

således att vara försiktiga och inte enbart se till de möjligheter för kostnadseffektiviseringar 

eller produktivitetsökningar som kanske finns. Att det finns en diskrepans gällande 

uppfattningen av vad som kan och bör konkurrensutsättas mellan nämnderna och utmanarna 

framträder relativt tydligt.  

Man borde också reflektera över benämningen utmaningsrätt.  En mer passande beskrivning 

torde då vara ”utmaningsmöjlighet” även om detta eventuellt kan anses som mindre retoriskt 

gångbart. 

Gällande de utmaningar som faktiskt godtagits har egenregin vunnit i en majoritet av de 

regelrätta upphandlingsförfarandena som genomförts i enlighet med Lagen om offentlig 

upphandling. Detta kan ses som ett gott omdöme om man vill mäta kvalitet och effektivitet i 

offentliga verksamheter mot marknadens förmåga att utföra samma tjänst. För det är också 

genom denna funktion som utmaningsrätten faktiskt fyller ett syfte. Även om man då som en 

stark kritiker av privatisering, låter pröva verksamheten mot marknaden får man ett kvitto på 

att ingen privatisering kan motiveras, då det inte efter rådande marknadsläge går att utföra 

verksamheten billigare enligt fastställda kvalitetskrav. Det förhåller sig inte heller så att 

kommunen i och med ett införande av utmaningsrätt avsäger sig möjligheten till att ta egna 

initiativ till avproducering. Dock efter ett införande av utmaningsrätt så borde man vid ett 

sådant beslut hädanefter reflektera över varför ingen extern aktör utmanat kommunen, och hur 

väl man kommunicerat ut de möjligheter som finns att utmana kommunala verksamheter. Att 

ta ett formellt beslut om att införa utmaningsrätt och sedan uppnå den till synes 

eftersträvansvärda situationen då avproducering endast sker då det finns externa aktörer med 

en uttryckt vilja att överta verksamheten, kräver att man kommunicerar ut beslutet som 

sådant.  

Då man enligt konstens alla regler bör ge förslag till fortsatt forskning, torde det vid denna 

tidpunkt vara relativt klart att detta i mångt och mycket varit en explorativ studie. Att se till 

det resonemang som förts, både positivt och negativt, och se till mer i detalj om 

utmaningsrätten lett till ökad produktivitet, ökad kostnadseffektivitet, om man förbisett 

brukarperspektivet eller att man bortsett från den offentliga etiken då man konkurrensutsatt 
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verksamhet och vilka konsekvenser detta medfört vore således högintressant att studera vidare 

på och utvärdera.  

Slutligen bör det också påpekas att uttrycket ”Gör det bättre själv då!” givits en ny innebörd 

och faktisk relevans gällande viss offentlig verksamhet i den svenska välfärdsstaten. En 

uppmaning som bör tas i beaktning av samtliga som på ett eller annat sätt är missnöjda med 

hur offentlig verksamhet bedrivs. 
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Utmaning av kommunalt uppföljningsansvar Dnr. UAN-2007-0267.22 

 

Utmaning av utförande av drift och underhåll av gator m.m. Dnr. GTN- 2008-1435 

 

Utmaning avseende Uppsalas kommuns statistikförsörjning KS 2008-0406 

 

Utmaning av tryckeriverksamheten i stadshuset Dnr. NTL-2007-0241 

 

Utmaning av Uppsala Konsert och Kongress AB:s serveringsställen Dnr. KSN-2008-0045 

 

Utmaning av bowlinghallen samt tillhörande funktion såsom restaurang etc. vid Fyrishov AB 

Dnr. KSN-2007-0587  

 

Utmaning av den sittande majoritetens kommunalråd Dnr. KSN-2007-0496 

 

Utmaning av träffpunktsverksamhet för äldre i KJ-området Dnr. ALN2008–0062.30 

Kungsbacka kommun 

Utmaning av handikappomsorgens personliga assistans, ledsagarservice samt hemtjänst    

Dnr. HO04-00137/74 

 

Utmaning av Hemservice Dnr. ÄO05-00098/75 

 

Utmaning av hemsjukvården Dnr. ÄO08-00051/75 

 

Utmaning av Må gruppboendeverksamhet Dnr. HO09-00138/74 

 

Utmaning av städning och andra tjänster längs kuster och öar Dnr. FR09-00120-80  

Utmaning av mätverksamhet Dnr. TE10-00014/21 

Utmaning av psykologkontrakt med pedagogiska enheten Älvsåker/Hede Dnr. IF07-461/72 

 

Utmaning av kommunala gym Dnr. FR09-00146/80 

 

Utmaning om internetbaserad och målgruppsanpassad platsannonsering Dnr. KS09-00006/10 

 

Utmaning av Personlig assistans Dnr. HO08-00112/74 

 

Utmaning gällande Kungsbacka Simhall och Fjärås fritidscenter Dnr. FR09-00111/80 

 

Utmaning gällande drift av Reproavdelningen SE05-114/01 
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Övrigt  

Inriktning, Verksamhet, Ekonomi, 2007-2010 - Beslut antaga 26-27 november 2006, Uppsala 

Kommunfullmäktige 2006, Uppsala 

Kommunledningskontoret Uppsala kommun, Processkarta Utmanarrätten, 2007  

Kommunledningskontoret, Läget 20100414, Uppsala 2010  

Remissammanställning utmanarrätt, Uppsala kommun KSN-2007-0130/30 

 

Reservation, Tilläggsyrkande ”remiss av regelverk för utmanarrätt” Uppsala kommun VFN 

2007-0028 00 

 

Bilaga 1. Nämnden för vård och bildning, 20070322 Reservation. Agneta Boström (S), 

Roxfane Kapre (Mp), Anna Ardin (S) NVB-2007-0215 00 

 

Reservation mot beslutet Gunnar Goude (Mp)  

Regelverk för utmanarrätt i Uppsala kommun Dnr. MHN 2007-673 

Remissvar över motion om införande av ”utmaningsrätt” i Kungsbacka Kommun              

Dnr. 108/00-11 

Regelsystem för införande av utmaningsrätt gällande kommunal verksamhet som inte är 

myndighetsutövning, Kungsbacka kommun Dnr. 27/02-16 

Regelverk för beställar-utförarorganisation, Kungsbacka kommun  

2002, KF 2001-11-08 § 222 

 

Proposition 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. 

lagen om konkurrens 

Tidskrifter 
Privatisering vanligast i Stockholm, s. 8-9 Välfärdsbulletinen, nr 2, 2002 Statistiska 

centralbyrån  

Rapporter 

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänsten, Vårdföretagarna, 2009 

Ett år med LOV – Vilka val har gjorts? Stefan Persson, Svenskt Näringsliv, 2010 

Handbok för utmanare - Om privata företags möjligheter att utmana kommunala 

verksamheter, Anders Morin & Monica Renstig, Svenskt Näringsliv, 2009  

Internet 
Befolkningsstatistik Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2009 och 

befolkningsförändringar 1 oktober - 31 december 2009 Statistiska centralbyrån, 

www.scb.se/Pages/TableAndChart____228185.aspx Hämtad 20100402  

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228185.aspx%20H�mtad%2020100402
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Halmstad Kommun, Gränser för utmaningsrätt 

www.halmstad.se/prod/halmstad/upphandling/dalis2.nsf/535e371e7fd657aec1256a5c0045675

f/36d978cb60d94c7ac125762600283589!OpenDocument                                                    

Hämtad 20100426 

Medianvärde befolkning i svenska kommuner. Folkmängd efter region, civilstånd, ålder och 

kön.2009. Statistiska centralbyrån. 

www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=BE0101 Hämtad 20100421 

Politiskt styre i de svenska kommunerna. Sveriges Kommuner och Landsting. 

www.skl.se/web/Politiskt_styre_i_kommunerna.aspx Hämtad 20100402 

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:91 onsdagen den 5 maj  

www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1998/99:91 Hämtad 20100405 

Skolverket kommunalt uppföljningsansvar                                           

www.skolverket.se/sb/d/1271/a/7278  Hämtad 20100413 

Övrigt 

Outsourcingbarometern 2010 - En undersökning bland Sveriges kommuner, TNS Sifo, 2010 
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