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Förord 
 

 

Det ni snart skall börja läsa är en kandidatuppsats som är genomförd av två studenter under 

ekonomiutbildningen med inriktning mot offentlig verksamhet vid Högskolan Kristianstad. 

Förutom två studenter har denna uppsats realiserat under stöd från ett antal personer, personer 

som vi vill ta tillfället i akt och tacka.  

 

 

Vi vill tacka personerna som låtit oss intervju de, detta har varit ytterst värdefullt vägval för 

oss att sätta oss in i området och har gett oss information under arbetets gång. Vi tackar alla 

upphandlande enheter som tillåtit oss in i deras verksamhet men och deras respektive 

leverantörer för den tid de tillägnat till oss.  

 

 

Självfallet vill vi även tacka vår handledare Leif Holmberg vid Institutionen för Ekonomi för 

den handledning vi fått under framställandet av rapporten.  
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SAMMANFATTNING  
 
 
Under de tre senaste åren har vi läs kurser för att få formella kunskaper i förvaltningsekonomi 

och anser nu i slutfronten att vi har den behörighet som krävs. Syftet med rapporten har varit 

att skriva om, en så omfattande del i förvaltningsekonomi som, offentliga upphandlingar då vi 

känner att vi saknade det från utbildningen och har därmed valt att skriva vår avhandling 

inom just upphandlingar.  

 

På grund av brist på tid har vi inte kunnat utreda i den omfattning som vi velat, en 

avgränsning var av nödvändighet i form av kommun och upphandlande produkt. Hur 

upphandlingsprocess vid inköp av hjälpmedel i Malmö kommun var av intresse för oss att 

undersöka.  

 

Rapporten utgör processen för upphandling av hjälpmedel från leverantörers- samt 

upphandlande enhets synvinkel där de olika stegen i processen redovisas.  

 

Genom rapporten kom vi fram till att hjälpmedelsansvaret är fördelat mellan Region Skåne 

och kommunerna i Skåne. I Malmö är ansvaret fördelat mellan två verksamheter, dels 

Hjälpmedelcentrum som ansvarar för den kommunala delen och dels Hjälpmedel Malmö som 

ansvarar för den regionala delen. På Hjälpmedelscentrum återanvänder man sina hjälpmedel 

efter att brukarna har återlämnat de eller efter att behovet upphört, på så sätt spara enheten 

nyköp.  

 

Slutligen har vi under rapportens gång märkt att småföretagare har svårt att komma in i 

marknaden för offentliga upphandlingar. Orsakerna var att småföretagare inte alltid har den 

mängd varor som efterfrågas av offentliga upphandlare men också att många anser 

småföretagare som ostabila ekonomisk och riskera att inte kunna finansiera uppdrag.  
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ABSTRACT  
 
We have during these three past years been getting formal knowledge in business economics 

and believe that, now in the end of our education, we are qualified to the demands that are put 

on the labour market. The purpose of this report has been to write about, such an extensive 

subject area as public purchase though we feel the education is lacking this area and have 

therefore decided to do our dissertation in public purchase.  

 

Due to lack of time we have not been able to investigate in the extent we wanted, we had to 

delimit in sort of municipality and purchase product. We have been investigating in how the 

process of purchase of aid in Malmö municipality approaches because we wanted to enter 

deeply into those studies.  

 

This rapport represents the process of public purchases of aid from both the suppliers� point 

of view as well as the purchase units. All the steps in the process are presented in our 

investigation.  

 

By writing this rapport we have presented the division of responsibility of aid, it is divided 

between Region Skåne and the municipality in Skåne. In Malmö the responsibility is divided 

between two activities, one of them is Hjälpmedelcentrum who is responsible of the 

municipality part and the other is Hjälpmedel Malmö who�s responsible of the regional part. 

We have decided to investigate only on the municipality part of the responsibility division and 

have gradually found out that they in Hjälpmedelcentrum reuse their aids after them being 

returned from the needed ones in the municipality or even after that the need has stopped, the 

unit can by reuse save on new purchases.  

 

In the end of writing this rapport we noticed that owners of small businesses have a difficult 

time of getting in the market of public purchase. The reasons were that the small businesses 

not always have the amount of goods that are being sought after by purchasing units but also 



_   

____________________________________________________________________________
Ajeti, M & Bucolli, A 

5

that many people think small businesses do not have a stable economy and risk not being able 

to finance the commission.  
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Kapitel 1 
 

INLEDNING 

 

Inledande kapitlet avser en övergripande beskrivning av problemområdet för att få er läsare 

insatta genom bland annat presentation av problemformuleringen som vi utgått efter men 

också syftet med rapporten samt tillvägagångssätten.  

 

1.1 BAKGRUND 
 
Den offentliga sektorn beräknas göra inköp som svarar för en tredjedel av hela sektorns 

kostnader och detta avser enligt lagen om offentlig upphandling åtgärder för inköp som vidtas 

av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ramavtal avseende 

varor, tjänster eller byggentreprenader.  

 

Det är således essentiellt inte bara för samhällsekonomin utan också för medborgarna att 

inköpen utgör hög kvalité och låga priser, vilket i sin tur förutsätter en väl fungerande och 

effektiv konkurrens. Offentliga upphandlingar styrs av grundprinciper som är lika och rättvis 

behandling av anbudssökande och anbudsgivare oavsett anbud och nationalitet.  

 

Malmö stad gör årligen köp av varor, tjänster och entreprenader för tre till fyra miljarder 

kronor. Man utgår efter en upphandlingspolicy och riktlinje som säger att upphandlingar och 

inköp skall utgöra rätt kvalité och med minsta miljöpåverkan samtidigt som de skall anskaffas 

till en kostnad som är långsiktigt mest ekonomisk för Malmö stad.  

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Den offentliga sektorn gör upphandlingar årligen för drygt 400 miljarder kronor så man kan 

förstå att skattebetalarna vill att sektorn strävar efter att minska kostnaderna. Under 2002 

redovisade Dagens Industri med en förlust för skattebetalarna med 20 miljarder för att lagen 

om offentlig upphandling (LOU) inte fungerar som den ska (Axen, G, 2002).  
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LOU syftar till ökad konkurrens vid offentlig upphandling för att på så sätt göra den 

offentliga sektorn till en effektivare samt marknadslik aktör. Sedan lagen trädde i kraft har 

kostnader för kommuner och landsting reducerats på flera sätt. Den tvingar sektorn att 

upphandla sina tjänster på en öppen marknad under rättvisande former.  

 

Vi vill att undersökningen skall omfatta Malmö kommuns tänk kring användande av 

offentliga medel och mer specifikt hur de används vid upphandlingar.  

Om man alltid tänker ekonomiskt mest fördelsaktigt vid anbudsutvärdering riskerar kvalitén 

komma i kläm, som självklart också är en viktig faktor för brukarna.  Det är därför ett 

omfattande projekt som tillträder i förberedande inför upphandligsarbetet för att försäkra att 

man har valt rätt vid uteslutning av leverantör. 

 

1.2.1 PROBLEMFORMULERING 
 
- Upphandlingsprocess vid inköp/uthyrning av hjälpmedel; 

 

Hur ser fördelningen av ansvar för hjälpmedel ut? 

Hur vet man hur behovet hos brukarna ser ut? 

Väljer man alltid det mesta ekonomiska fördelsaktiga alternativet? 

 

1.3  SYFTE OCH AVGRÄNSNING 
 
Offentlig upphandling är ett mycket omfattande område som avser en viktig del i samhället. 

Då vi är studenter på ekonomiprogrammet med inriktning offentlig verksamhet och anser att 

programmet har gett oss formella kunskaper inom samtliga områden vad gäller 

förvaltningsekonomi men har under åren saknat kurs om offentlig upphandling. Då lagen om 

offentlig upphandling utgör en så stor del inom kommunal verksamhet anser vi det vara 

nödvändigt att fördjupa vår kännedom inom upphandlingar och har därmed valt att göra det 

på egen hand i form av uppsatsen.   
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5. Analys 

6. Diskussion 

7. Referens 

2. Metod 

3. Teori 

4. Empiri 

Men för att få någon väsentlig undersökning har vi därmed valt att avgränsa till en 

undersökning av upphandlingsprocessen samt försöka utreda hur man inom vård och omsorg i 

Malmö kommun utför upphandling av hjälpmedel i enlighet med lagen.   

 

Förutom upphandlingsprocessen har vi även valt att kortfattat undersöka vad småföretagarna 

har för roll i offentliga upphandlingar, vilka hinder och motgångar de stöter på och varför. 

Vidare vill vi även undersöka om besparningar kan göras genom återanvändning av 

hjälpmedel.   

 

1.4 DISPOSITION 

 

Efter detta inledande kapitel följer kapitel två som vi valt att döpa till 

Metod. Där beskriver vi tillvägagångssätten samt motiverar de, vidare 

presenterar vi val av upphandlande enhet samt leverantör. Kapitel tre 

innehåller istället teorier som fastställts av tidigare forskning och som vi 

anser vara relevanta för vår undersökning.  

 

Efterföljande kapitel innehåller sammanställning av våra insamlade data 

då tagna från de intervjuer vi har genomfört. För att knuta påsen 

redovisar vi i det femte kapitlet en analys som grundar sig på kapitel tre 

och fyra, det vill säga teori och empiri.  

 

Avslutningsvis skriver vi en diskussion innan vi redovisar 

källförteckningen.  

 

 
 

Figur 1. Disposition 
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Kapitel 2 
 

METOD  

 

Här presenterar vi tillvägagångssätten som vi använt i rapporten, hur insamling och 

bearbetning av data har gjorts. Kapitlet utgör uppvisning av de vetenskapliga 

tidningsutskrifterna samt litteratur men också olika vägval vi har gjort.  

 

2.1 FÖRST FASEN  
 
När vi skulle börja skriva uppsatsen tog vi först kontakt med en upphandlare på 

upphandlingsenheten i Malmö för att konsultera om vår idé av område. Syftet var egentligen 

att ta reda på om det fanns möjlighet för oss att skriva ett examensarbete om lagen om 

offentlig upphandling och tillsammans med upphandlaren fastslog vi rätt så snart in på 

samtalet att avgränsning av enheter som lagen berör måste göras för att inrikta arbetet 

ytterligare då det är ett ytterst bred område att undersöka.  

 

Besöket gav oss en klar och övergripande bild av området och i takt med diskussionen kunde 

vi snabbt bestämma mer i detalj vad vi ville skriva om. Samtalet ledde vidare till tips och råd 

av underlag för vidare förarbeten och för att sätta oss in i det önskade området kunde vi nu ta 

till oss litteratur av andra forskare . 

 

2.1.1 PERSPEKTIV FRÅN ENA PARTEN AV DE BERÖRDA 
 
För att få svar på syftet, att undersöka upphandlingsprocessen vid upphandling/uthyrning av 

hjälpmedel, har vi därför lagt vår fokus på upphandlande myndigheter respektive leverantörer 

och utgår efter deras perspektiv i den aktuella frågan. Från brukarnas synvinkel har vi valt att 

inte samla in data och anledningen är att de inte är fullt så involverade i själva upphandlingen 

mer än i efterfrågeundersökningen.  
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2.2 DATA SAMT INSAMLAD INFORMATION 
 
Vid insamlingen av data har vi använt oss av en kvalitativ metod eftersom den skapar djupare 

förståelse av den problemformulering, till skillnad från den kvantitativa som förklarar orsak 

till fenomen för undersökning. Men i enlighet med vårt syfte är den kvalitativa metoden att 

föredra.  

 

Vidare kan den insamlade informationen som vi använt i utförande av rapporten delas in i 

primär- och sekundärdata. Primärdata är den information som författarna fått från egna 

observationer i form av enkäter eller intervjuer, med andra ord information som inte är 

publicerad utan insamlas specifikt för ändamålet. Medan sekundärdata är information som 

andra forskare har kommit fram till och publicerat, det har varit böcker, artiklar eller andra 

källor vi ansett som relevant för vår rapport (Christensen, 2001, s.88 och 102). 

 

Information som vi samlat ihop har huvudsakligen kommit från intervjuer med personer högt 

insatta i ämnet. Till de intervjuer vi genomfört satte vi upp frågor som till mesta del 

egentligen bara användes som stöd då diskussionerna löpte på egen hand. Respondenterna 

svarade fritt och kunde utveckla sina svar då vi som intervjuare inte var bundna till någon viss 

uppsättning eller ordning. Detta var lyckat då vi fick uttömmande svar som gav oss djupare 

insikt i åsikterna om området hos respondenterna.  

 

2.3 VETENSKAPLIG DATA  
 
Data som vi använt som teori har varit lagrummet själv samt statistik tagna från kommuner 

inom vårt valda område. Dock finns det många som forskat och utgett litteratur samt artiklar 

som vi har haft användning av. Då det finns mycket utgivet inom offentliga upphandlingar har 

det varit lite av ett dilemma för oss att avgöra vilka forskare vi ville använda oss av. Någon 

direkt teori finns inte förutom lagen om offentlig upphandling som klargör hur upphandlingar 

skall gå till och den övriga litteraturen vi har använt oss av anger hur upphandlingar sker i 

praktiken.  

Det finns uppsatta policy som upphandlande enheter måste rätta sig och det är utifrån de som 

vi har ställt våra intervjufrågor, just för att se om de följs eller om man i praktiken har hittat 

egna lösningar. 
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2.3.1 LITTERATUR 
 
Tillämpning av sekundära data har varit av stor betydelse vid insamling av material inför 

intervjuerna vi har utfört. Vid bibliotekskatalog kan man skrolla sig fram en hel del litteratur 

om lagen om offentlig upphandling och hur den tillsätts i praktiken.   

 

Forsberg skriver om upphandlingar i praktiken och har tagit med samtliga stegen i processen. 

Han redogör lagar och rättsområden som man kommer i kontakt med i genomförande av 

offentliga upphandlingar medan Pedersen istället beskriver teorier man bör rätta sig efter i de 

olika stegen.  

 

Andra berörda inom processen är självklart leverantörerna så därmed har vi även data i form 

av handbok för leverantörer som Norberg har utgett. Här beskriver man hur leverantörer på 

bästa sätt kan marknadsföra sig för att på så sätt kunna vinna ett anbud. Man beskriver alla 

stegen i processen, allt från hittande av förfrågningar till tilldelning av kontrakt respektive 

överprövning av beslut från upphandlande enheters sida. 

 

2.3.2 VETENSKAPLIGA ARTIKLAR 
 
För att få en annan synvinkel på upphandlingsprocessen bortsett från litteratur skrivet av 

forskare har vi även tagit till oss artiklar skrivet av författare som på ett eller annat sätt har 

varit i kontakt med upphandlingar både privat och offentligt.  

 

Artiklar som berört vårt område var varit utgivna från bland annat Konkurrensverket, Dagens 

Industri samt Nutek, som nu har bytt namn till Tillväxtverket. Störst hjälp har vi haft av 

Hjälpmedelshandboken som utges av Kommunförbundet Skåne men också 

Upphandlingspolicy från Region Skåne.  

 

2.4 PRIMÄRDATA 
 
Som nämnt ovan var det första inledande steget inför förberedelserna för skrivandet av 

rapporten att kontakta upphandlingsenheten i Malmö. Där diskuterade vi tillsammans med en 

upphandlar om ämnet och fick vårt klartecken om att fortsätta i den riktning vi hade börjat.  



_   

____________________________________________________________________________
Ajeti, M & Bucolli, A 

14

 

Vidare har insamling av primärdata varit genom kontakt med, förutom Upphandlingsenheten i 

Malmö, Kommunförbundet Skåne och Hjälpmedelscentrum Malmö. Dessa upphandlande 

enheter arbetar dagligen med upphandlingar och vi anser därmed ta kontakt med dem är 

väsentligt för utförandet av vår rapport. För att få bra resultat vill vi kontakta personer i 

ledande ställning i respektive enhet då de troligtvis är mer insatta i området än övriga 

personal.  

 

För att få ett andra perspektiv har vi därför valt att ta kontakt med leverantörer som ser på 

upphandlingar från annan synvinkel. Leverantören av hjälpmedel som vi vill vända oss till är 

MedNet som är bland de största leverantörer av hjälpmedel i Skåne. Eftersom vi valt att 

undersöka området från myndigheternas samt företagens perspektiv har vi inte samlat in data 

från brukarna eller andra berörda.  
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Kapitel 3 
 

TEORI 

 

Vi skall i detta avsnitt redogöra för vilka teori som finns inom området för att vidare i 

rapporten användas som hjälpmedel för analysen.  

 

3.1 UPPHANDLINGSPROCESSEN  
 
För att klargöra hur det går till när en myndighet upphandlar inleder vi med att presentera 

upphandlingsprocessen i enlighet med LOU. En upphandling påbörjas med identifiering av 

behov hos brukarna samt analys av hur dessa behov möjligtvis kan tillgodoses. När man har 

gjort sin analys annonserar man ut de varor/tjänster man är i behov av. Leverantörer har i 

denna tidpunkt ett eget ansvar att marknadsföra sig på bästa sätt för att på så sätt inte bli 

utesluten av upphandlande myndighet. När man beslutat om en leverantör påbörjas 

upphandlingsprocessen som inleds med kvalificering av leverantör och anbudsprövning. 

Processen avslutas med tilldelning av kontrakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Upphandlingsprocess (Konkurrensverket, 2009) 

 

När upphandlingen är avslutad skall de som deltagit i upphandling snarast möjligt informeras 

av upphandlande myndighet om beslut som tagit och de bakomliggande skälen. Tydlig 

redovisning av beslutet medför att anbudssökande, anbudsgivare och övriga leverantörer får 



_   

____________________________________________________________________________
Ajeti, M & Bucolli, A 

16

reda på orsaken till varför kontraktet tilldelades till någon annan anbudsgivare. Vidare när alla 

merparterna är informerade påbörjar tiodagarsfristen enligt LOU 16 kap. 1 §. Det är under 

denna period som leverantörer som inte tilldelats kontrakt kan ansöka om överprövning hos 

Länsrätten.  

 

3.2 REGION SKÅNES UPPHANDLINGSPOLICY 
 
När kommunen köper, eller alternativt hyr in, hjälpmedel utgår man efter en del 

upphandlingspolicy. Region Skåne är det offentliga organet som upphandlar som mest. Det 

uppskattas uppgå till belopp som motsvarar halva Regionens budget. Upphandlingsarbetet 

bedrivs därmed effektivt och professionellt med god affärsetik så att både storlekt och styrka 

på marknaden tillvaratas (Upphandlingspolicy, 2008 s.1). Denna policy är gällande för 

samtliga förvaltningar inom Region Skåne men också bindande för övriga juridiska personer 

Regionen har dominerande ägandeinflytande. För att minska kostnaderna vid upphandling har 

Regionen satt upp framgångsfaktorer, dessa skall även effektivisera upphandlingsprocessen.  

 

3.3 POLICY FÖR HJÄLPMEDEL FRÅN KOMMUNFÖRBUNDET 
 
Vidare har även Kommunförbundet Skåne ett policydokument som har sin utgångspunkt i 

hälso- och sjukvårdslagen, vilken reglerar rätten till hjälpmedel. Policydokumentet skall skapa 

gemensamma värdegrunder för verksamheter såsom kommuner i Skåne men också Regio 

Skåne som arbetar med hjälpmedel. Man utgår efter den enskilde individens behov av 

hjälpmedel men skall också vara vägledande för hur hjälpmedelsförsörjningen skall utvecklas 

och tillgängliga resurser bäst skall användas. Med policy är det tänkt att öka kunskaperna om 

hjälpmedlens betydelse i både vårdkedjan som i habiliterings-/rehabiliteringsprocessen 

(Policydokument, 2007 s.2).  

 

3.3.1 DEFINITION AV HJÄLPMEDEL 
 
I policyutkastet anges även begränsningar av vad som kan kategoriseras som hjälpmedel. Med 

hjälpmedel avses hjälpmedel för underlättande av den dagliga livsföringen men också 

hjälpmedel för egen vård och behandling. Dock får brukaren själv bekosta hjälpmedel som 

inte fordrar medicinsk kompetens för bedömning, anpassning eller som gränsar normala 

konsumtionsvaror. Pedagogiska hjälpmedel eller förbrukningsartiklar kan inte heller 
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definieras som hjälpmedel för den dagliga livsföringen och skall därmed inte bekostas av 

kommunen utan det får brukaren stå för själv (Policydokument, 2007 s.2). Förskrivning av 

hjälpmedel till brukaren görs av kommunens förskrivare vilka oftast är arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster. 

 

3.4 FORMER FÖR ANBUD OCH ANBUDSANSÖKNINGAR   
 
Som huvudregel skall anbud och anbudsökningar lämnas skriftligen. Vid all upphandling kan 

den upphandlande myndigheten/enheten tillåta elektronisk kommunikation och dessa skall 

vara icke-diskriminerade, allmänt tillgängliga och möjlig att anskaffa tillgång till för alla 

leverantörer. Exempel på elektronisk kommunikation är bland annat överföring via e-post 

eller fax. En annan form av anbud får lämnas per telefon, men en sådan anbudsansökan 

utnyttjas dock i princip aldrig. Ett anbud som lämnats skall i regel bekräftas skriftligen eller 

med någon form av elektronisk signatur som den upphandlande myndigheten/enheten tillåter. 

(Pedersen 2008, s.91) 

 

3.4.1 KRAVSPECIFIKATION   
 
Första fas i upphandlingsprocessen är behovsanalysen där man undersöker brukarnas behov. 

Analysen är den fas som infaller innan upphandlingen påbörjats och det är under denna fas 

den upphandlande enheten analyserar de behov som skall tillgodoses. Enkelt uttryckt handlar 

behovsanalysen om att den upphandlande enheten skall bestämma vad som skall upphandlas 

men också om hur upphandlingen skall gå till. (Pedersen, 2008 s.141) 

 

Behovsanalysen resulterar vanligtvis i en teknisk beskrivning av produkten som skall 

upphandlas, men då det är svårt att ange teknisk beskrivning på vissa varor är det därför att 

föredra att ange den funktion och prestanda som efterfrågas.  

 

Den upphandlande enheten skall i kravspecifikationen ange beskrivet kraven, som måste 

uppfyllas, på de varor/tjänster som skall upphandlas. I kravspecifikationen sätter man upp så 

kallade skall- och bör krav och det är dessa krav som ovillkorligt respektive villkorligt måste 

vara uppfyllda. I lagen om offentlig upphandling finns bestämmelse att den upphandlande 

enheten inte får avvika de uppställda skall krav ( Norberg, 2008 s.88 ). Under 
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anbudsprövningen får inte krav eller kriterierna ändras. Som huvudregel skall upphandlingen 

avbrytas och göras om, om den upphandlande enheten under utvärdering finner att det är 

nödvändig att ändra, ta bort eller lägga till krav eller kriterier ( Wernerman, s.115 ).   Anbud 

som inte uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget skall förkastas och anledningen för sina 

beslut skall dokumenteras, exempelvis till anbudsgivaren, då dessa kräver det 8 kap. 13§ 

LOU.  

Den upphandlande enheten skall redovisa resultatet av anbudsprövningen i ett 

utvärderingsprotokoll som visar tydigt på vilka grunder den vinnande leverantörens anbud har 

antagits (Wernerman, s.115). 

 

3.4.2 UPPHANDLING GENOM AVTAL OCH DIREKTUPPHANDLING 
 
Lagen om offentlig upphandling innehåller två upphandlingsformer för upphandling under 

tröskelvärdet och tre som gäller över tröskelvärdet. För upphandling under tröskelvärdet 

används direktupphandling och förenklad upphandling, och för upphandling över 

tröskelvärdet används öppen upphandling, selektiv upphandling samt förhandlad upphandling 

(Norberg, 1999 s.52-53). 

 

Direktupphandling tillämpas enbart vid lågt värde på upphandlingar eller om det finns 

synnerliga skäl till direktupphandling. Med synnerliga skäl anses brådska orsakad av 

omständigheter som inte kunnat förutses eller brådska som inte heller beror på den 

upphandlande enheten. Bristande planering som lett till omöjligheten att påbörja en 

upphandling är däremot ingen skälig orsak till direktupphandling. Direktupphandling skall 

inte vara en upprepande handling från upphandlande enhets sida utan får enbart tillämpas 

några enstaka gånger under ett år. Om upphandlande enheter vet av att liknande 

upphandlingar kommer att återkomma bör de teckna ramavtal och upphandla efter dessa.  

Det är att föreslå en fastställd beloppsgräns för när direktupphandlingar får ske för den 

upphandlande enheten. Det mest förekommande är att man i sina rutiner fastställer ett 

basbelopp som inte får överstridas i en direktupphandling. (Norberg, 1999 s.53) 

 

Vid öppen upphandling krävs obligatorisk annonsering där den upphandlande enheten bjuder 

in alla leverantörer att lämna anbud. Efter den upphandlade enhetens annonsering begär 
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intresserande leverantörer att få förfrågningsunderlaget och detta skall skickas efter hand som 

begäran kommer in. Lagen om offentlig upphandling innehåller bestämmelser om att vid 

öppen upphandling är den minsta tiden att lämna anbud 52 kalenderdagar. Den upphandlande 

enheten får inte förhandla med leverantören vid öppen upphandling.  

 

För att ge en mer klar överblick över de två beskrivna upphandlingsformerna har vi gjort en 

schematisk bild nedan över de olika stegen i respektive form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Schematisk bild av upphandlingsformer 

 

3.4.3 MOTTAGANDE OCH ÖPPNANDE AV ANBUD  
 
I lagen om offentlig upphandling finns reglerat hur mottagandet av anbud skall gå till. När 

anbudet kommer till den upphandlande enheten skall den som har till uppgift att ta emot 

anbuden anteckna ankomstdatum och ett löpnummer på alla oöppnade kuverten. Alla anbud 

skall försvaras på ett säkert sätt fram till öppningsdagen.  

 

Den upphandlande enheten får inte öppna anbudsansökningar eller anbud innan ansöknings- 

respektive anbudstiden har löpt ut enligt LOU 9 kap. 7 § (Pedersen 2008, s.103). All anbud 

skall öppnas vid samma tillfälle och så snart som möjligt efter att anbudstiden har löpt ut. Vid 

öppnande av anbud skall minst två personer som utsetts av den upphandlande enheten delta, 
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men även fler än två personer kan delta i anbudsöppningen. (Wernerman 2003, s.114). För att 

säkerställa att man får alla anbud som kommit in i rätt tid är det lämpligt att man väntar två 

dagar med anbudsöppningen efter anbudstiden gått ut. Dessa bestämmelser gäller för de 

upphandlande myndigheter/enheter som omfattas av förvaltningslagen. (Pedersen 2008, 

s.103). Anbud som inkommit för sent får inte prövas. (Wernerman 2003, s.114) 

 

Exempel på en rutin för öppning:   

- kontrollera ankomstdatum på försändelsen,  

- öppna alla anbud vid ett och samma tillfälle, 

- numrera och datera anbuden, 

- sidnumrera och signera alla handlingar, upprätta 

anbudsförteckningar/öppningsprotokoll, som skrivs under av dem som deltagit i 

öppnandet,  

- notera särskild om anbud kommit in för sent, även dessa anges i öppningsprotokollet.  

(Wernerman 2003, s.114)   

 

3.5 PRÖVNINGSFASEN 
 
I den fasen bedömer den upphandlande myndigheten/enheten vilken av anbudsgivare på bästa 

sätt kan tillgodose dess behov och som därför skall tilldelas kontraktet ( Pedersen, s.117 ).  

Under prövningsfasen omfattas olika moment, kvalificering, urval av anbudsgivare och 

utvärdering av anbud. Först granskar man om anbudsgivaren uppfyller de kvalifikationskrav 

som ställs i förfrågningsunderlaget, därpå värderar man anbuden utifrån den 

utvärderingsgrund (Wernerman, s.114). Enligt LOU finns det två alternativ 

utvärderingsgrunder som får tillämpas vid anbudsutvärdering, antingen skall den upphandlade 

myndigheten/enheten anta det anbud som har det lägsta anbudspriset eller det anbudet som är 

ekonomiskt mest fördelaktigt ( 12 kap.1§ LOU ). Den upphandlande enheten gör 

utvärderingen enligt de anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt och som skall ta hänsyn 

till samtliga omständigheter, exempel på kriterier är pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, 

funktioner, service, miljöpåverkat m.m. Möjligtvis skall dessa kriterier rangordnas, med den 

viktigaste först. I annonsen eller i förfrågningsunderlaget skall enheten ange vilka kriterier 
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som gäller och den upphandlande enheten kan inte kräva mer av leverantören än vad de har 

angett i förfrågningsunderlagen ( Wernerman, s.49 ). I prövningsfasen skall förkastas anbud: 

- som inkommit för sent  

- som inte uppfyller minikraven i förfrågningsunderlaget 

- som är i konkurs eller likvidation 

- som innehåller reservationer m.m. ( gäller leverantörsförhållande i 1 kap. 17§ LOU ), och ( 

Wettermark, s.16) .  

 

3.5.1 PRÖVNING AV ANBUD 
 
I lagen om offentlig upphandling finns det likabehandlingsprincipen som innebär att alla 

leverantörer skall behandlas lika genom hela upphandlingsprocessen såsom att alla får 

tillgång till samma information, vid samma tillfälle och principen gäller alla typer av 

upphandling. ( Norberg, 1999 s. 85 ).  

Anbudsprövningen kan uppdelas i två delar:  

- prövning av om anbuden uppfyller de formella krav (ofta utryckta som skall krav). 

- kontroll av om det som offereras i anbuden uppfyller de krav på föremålet på 

upphandlingen, vilka uppställs i förfrågningsunderlaget ( Pedersen, s.115). 

 

Vid anbudsprövning skall den upphandlande enheten först avgöra om 

anbudsgivaren/anbudssökande uppfyller de krav som ställs på leverantören eller 

förfrågningsunderlaget. Därefter skall utvärderingen av anbud ske enligt de kriterier som har 

angetts i förfrågningsunderlaget, enheten får inte pröva andra kriterier än de som har angivits i 

förfrågningsunderlaget. Den upphandlande enheten skall anta det anbud som antingen är 

ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till samtliga omständigheter eller det anbud som 

har lägst pris ( 1 kap. 22§ LOU ). Det anbud som anses vara orimligt lågt kan förkasta men 

först är den upphandlande enheten skyldiga att undersöka anbudet och skriftligen begära 

förklaring till det låga priset ( 1 kap. 23§ LOU ).  

 

3.6 MOTGÅNGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE I UPPHANDLINGAR 
 
Det mest förekommande hindret som företag upplever är kostnader för att ta fram anbud, 

kostnader som utgörs för den tid det tar för företagen att sätta sig in i förfrågningsunderlaget 
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eller ta fram prisuppgifter men också utforma anbudet. Vidare upplever man hinder om att 

man anser att för höga och irrelevanta krav ställs i förhållande till det som upphandlas, att 

förfrågningsunderlaget är för krångligt utformade samt att det används olika 

utvärderingsmodeller beroende på upphandlande enhet. I undersökningen som Nutek gjort, 

Småföretag och offentlig upphandling: hinder och möjligheter för små företag att delta i 

offentliga upphandlingar, visar det sig att endast 12 % av de undersökta små och medelstora 

företag (SME � företagen) deltog i någon offentlig upphandling år 2004 (Nutek, 2005).  

 

Vidare visar en studie som Företagarna gjort att SME � företag inte anser att för höga krav i 

sig är ett problem så länge de upplevs som relevanta för det som skall upphandlas. Man har 

däremot problem när irrelevanta krav ställs i förfrågningsunderlaget och har stor betydelse för 

företagens deltagande i offentlig upphandling. Det är under detta område det förefaller finnas 

stor förbättringspotential då hela 60 % av företagen anser irrelevanta krav ställs i 

upphandlingarna. (Företagarna, 2008)  
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Kapitel 4 
 

EMPIRI 

 

Rapportens allra väsentligaste del för utförandet har varit insamlingen av sekundära data. 

Det är under detta avsnitt som vi redovisar material vi har samlat in, alla vi har haft kontakt 

med samt vad det har lett till.  

 

4.1 INSAMLING AV DATA 
 
Vi har samlat in material från tre upphandlande enheter samt två leverantörer av hjälpmedel. 

Vi har valt att inte samla in data från brukarna, som i och för sig också är berörda inom 

området men vi anser att de inte har någon röst i upphandlandet av hjälpmedel förutom under 

behovsanalysen där man undersöker förfrågningar.  

 

Åsikterna om upphandling har varit av åtskiljande karaktär från myndighet till leverantör, 

men analysen redovisar det mer i detalj. Åtskiljande åsikter har varit en fördel för oss i 

utförandet av rapporten då man kunde jämföra orsakerna bättre.  

 

Upphandlingsenheten i Malmö sätter upp ramavtal och fungerar som konsulter inför 

upphandling av offentliga varor eller tjänster. Då hjälpmedel är inom den offentliga sfären har 

vi därmed valt att besöka enheten. Vidare har vi även varit i kontakt med Kommunförbundet 

Skåne då även de arbetar med upphandling av hjälpmedel men också hjälpmedelscentrum 

Malmö.   

 

4.1.1 RESULTAT  
 
Genom intervjuerna har vi fått värdefullt material att jobbar vidare med, frågorna har fungerat 

mer som ett underlag i dialogen eftersom respondenterna har haft möjligheten att fritt tala för 
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åsikter samt syn av upphandling från egna perspektiv. Även efter intervjuerna har vi 

kontinuerligt haft kontakt med myndigheterna och leverantörerna vid frågor.  

 

4.2 UPPHANDLANDE MYNDIGHETER 
 
Genom att ha tagit kontakt med upphandlande myndigheter har vi fått en översikt om lagen 

om offentlig upphandling och upphandlingsprocessen. För att inte få ett för stort urval har vi 

begränsat oss till upphandlande myndigheter som vi anser är mest aktuellt till vårt valda 

område. Myndigheter som upphandlar hjälpmedel är bland annat upphandlingsenheten i 

Malmö, kommunförbundet Skåne samt Hjälpmedelscentrum och det är de som utgör vårt 

urval av sekundär data.  

 

4.2.1 UPPHANDLINGSENHETEN I MALMÖ 
 
Enheten i Malmö utvärderar och skriver avtal med leverantörer som skall tillhandahålla 

Malmö stad med varor och tjänster genom offentlig upphandling. Sådana avtal skall vara 

vanligtvis i minst två år och för att uppnå bästa resultat med sina upphandlingar utvärderar 

man avtalen efter deras slutfront.  

 

Förutom egna upphandlingar stöder upphandlingsenheten även andra förvaltningar i Malmö 

stad under deras upphandlingar. Andra arbetsuppgifter man har som upphandlare är att 

säkerställa att man upphandlar på så sätt att ramavtal fungerar/följs men också att arbeta som 

konsulter.  

 

Skallkrav man har uppsatta på enheten är att produkter man upphandlar skall utgöra den 

kvalité som man anser ett hjälpmedel borde ha. Priset får inte heller överstiga för högt nivå 

men är inte en lika viktigt faktor som kvalitén, ibland är man till och med villig att betala en 

extra slang för en vara som tillgodose ett speciellt behov.  

 
4.2.2 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 
 
På förbundet har vi fört en dialog med en av personalen som arbetar med upphandling av 

hjälpmedel till fem kommunala hjälpmedelsverksamheter som servar kommunerna med 

inköp, recirkulation, rekonditionering, reparation av hjälpmedel till kommunens brukare.  
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Man berättar om avtal som finns för reglering av förhållandet mellan kommunerna och 

hjälpmedelsverksamheterna. Det finns även olika lösningar;  

! ibland hyr kommunerna hjälpmedlen av hjälpmedelscentrum, 

! ibland köper kommunen hjälpmedel via hjälpmedelscentrum och fortsätter att äga 

dem själv eller,  

! så köper kommunen hjälpmedel av hjälpmedelscentrum och återlämna dem när 

behovet upphört och då få en ersättning i form av resursersättning.  

När man frågar om felskrivningar/felräkningar anger förbundet att i praktiken så uppstår inte 

sådana fel medan leverantörer säger att fel sker men väldigt sällan då de uppstår så pass tidigt 

att de kan rättas redan innan utredningen.  

 

4.2.3 HJÄLPMEDELSCENTRUM MALMÖ 
 
Regionalt är ansvaret för hjälpmedelsförsörjning delat mellan kommunerna och Region 

Skåne. Hur ansvarsfördelningen ser ut framgås av hjälpmedelshandboken som har varit 

essentiellt för utförandet av denna rapport. Den innefattar policy samt allmänna 

rekommendationer men också förtydligande av gränssnitten av styrande för 

hjälpmedelsverksamheten i Skåne.  

 

Hjälpmedelscentrum Malmö ansvarar för den kommunala hjälpmedelsverksamheten i Malmö, 

och står för försörjning av hjälpmedel till kommunens brukare över 20 år samt till 

tidshjälpmedel. Denna målgrupp utgör 80 % av hela stadens brukare.  

 

Under intervjutillfället visade respondenten oss runt i deras förråd samt de olika stationerna. 

Det stora lagret var uppdelat i station för nya hjälpmedel men även återlämnade hjälpmedel 

hade eget område.  

I ett rum sitter konsulenter som har hand om bland annat upphandlingar samt utför 

administrativa arbetsuppgifter. Vidare har man även särskilda rum till teknikerna som 

ansvarar för besiktning samt reparation av hjälpmedel, ibland använder man sig även av det 

speciella rummet där man tillverkar hjälpmedel som skall tillgodose särskilda behov hos 
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brukarna. Sista rum var för rengörning av hjälpmedel som har återlämnats, efter rengörningen 

skall de sedan ut till brukarna.  

 

Vid ingången har man en stor lokal där brukaren kan komma och prova de olika modellerna 

av hjälpmedel. Man har bland annat rollatorer, rullstolar, vårdsängar och duschstolar för 

utprövning. Tanken med utprövningen är att underlätta för brukarna att hitta rätt hjälpmedel 

och personalen hjälper till med justering och annat.  

 
 
4.3 LEVERANTÖRER AV HJÄLPMEDEL 
 
För att få en andra synvinkel inom offentlig upphandling har vi kontaktat berörda leverantörer 

som berättat deras arbetssätt. Vi anser det vara viktigt att utreda ett område utifrån två 

perspektiv för att på så sätt kunna skapa egen uppfattning. Bortsett från de offentliga 

enheterna har vi därför valt att besöka kommunens leverantör av hjälpmedel för att kunna 

jämföra upphandlingsprocessen.  

 

4.3.1 MEDNET  
 
Företag som levererar hjälpmedel finns det många av, både små som stora företag. MedNet 

har affärsidé om att utforma resurssnåla lösningar till kunder för varu- och tjänsteförsörjning.  

 

Personen vi har haft kontakt med har förklarat deras sätt att arbeta samt hur deras syn på 

upphandling av hjälpmedel ser ut. Man går väldigt ytligt in och berättar om bland annat 

anbudskostnader, tidsramar för anbud samt vad som allmänt krävs av leverantörer för att 

vinna ett anbud. Man nämner leverantörers missnöje om kommuners kunskap av marknaden 

för hjälpmedel, man menar att man inte alltid är informerade om alternativen av företag utan 

för enkelhetens skull använder liknande leverantörer man har gjort i tidigare 

uppdrag/upphandling. Man talar om ålderdomlig modell i den svenska 

upphandlingsprocessen.  
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Kapitel 5  
 

ANALYS 

 

I följande kapitel redovisar vi vår koppling av tidigare empiri med teorin vi har använt oss 

av. Gäller samma förutsättningar i praktiken som presenteras i litteratur? Analysen utgår 

efter data från upphandlande enhet och leverantörer.  

 

5.1 ANSVARSFÖRDELNING 
 
Region Skåne har hjälpmedelsansvar till bland annat barn och ungdomar under 20 år och 

utlandssvenskar, utländska medborgare samt asylsökande. Resterande har respektive 

kommuner ansvar för och då är det bland annat personer över 20 år samt ansvar för 

tidshjälpmedel.  Regionen har även ansvar för elektriska rullstolar, vissa 

kommunikationshjälpmedel, sittanpassningar, vridbara bilstolar och så vidare.  

 

Kommunerna delas sedan upp geografiskt i hjälpmedelsenheter som finns i Helsingborg, 

Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad. I varje hjälpmedelsenhet ingår kringkommuner, i 

exempelvis Kristianstad kallar man sig för Hjälpmedelscentrum Östa Skåne och där ingår 

kommuner såsom Kristianstad, Osby, Bromölla, Hässleholm, Östra Göinge med flera.   

 

För i tiden hade man hjälpmedelsinstitut som upphandlade till hela Sverige men i början av 

2000 talet delades man upp kommunvis så att varje kommun ansvarar för sina egna 

upphandlingar. Efter uppdelningen har Region Skåne tagit ansvaret för länet och ser till att 

hålla ständig kontakt med sina kommuner. Hjälpmedelscentrum i Malmö håller en 

regelbunden kontakt med Region Skåne, man håller en vardagskontakt men ingen 

upphandlingskontakt.  

Hjälpmedelscentrum i Malmö har ansvar för den kommunala delen av hjälpmedelsansvaret 

medan Hjälpmedel Malmö har ansvar för den regionala delen. Hjälpmedelscentrum skall 

täcka 80 % av behovet hos brukarna medan resterande 20 % täcks av Hjälpmedel Malmö.  
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5.2 BEHOVSANALYS 
 
Inför upphandlingar bildar kommunen en referensgrupp som har till uppgift att utreda 

brukarnas behov av hjälpmedel. Tillsammans med hjälpmedelsverksamheterna har man 

representanter såsom förskrivare, hjälpmedelskonsulenter och tekniker som bildar 

förfrågningsunderlaget.  

 

För att minska kostnaderna för upphandlingsarbetet är en noggrann planering av processen 

samt referensgruppens engagemang viktiga faktorer. Avser frågan kostnaderna för det 

upphandlade hjälpmedlet så är det viktigt att se vad hjälpmedlet kostar under hela sin 

livslängd. Är det en produkt som kräver mycket reparationer och underhåll då kostar det mer 

avseende reservdelar och personal insatser. 

 

För att få bra underlag måste kommunen vara insatt i marknaden vilket leverantörer anser att 

de inte är, man menar att kommunens inköp vet generellt för lite om marknaden, vilka aktörer 

som finns samt vilka som vill in. I värsta fall tror kommunen att deras egen lösning är 

överlägsen utan att kolla alternativen. Den främsta orsaken till detta är förmodligen 

enkelheten till att välja egen lösning då man både sparar tid och resurser.  

 

Det är svårt att hålla sig uppdaterat på marknaden enligt person i ledande ställning på 

hjälpmedelscentrum i Malmö. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster är alltid ute som 

sökmotorer via personlig kontakt, Internet eller via telefon för att omvärldsbevaka centrumets 

prövning.  

 

När arbetsterapeuter och sjukgymnaster är ute på marknaden har de många modeller att välja 

bland. Exempelvis så görs standardrullatorer nationellt i Anderstorp men de flesta 

leverantörer köper in sina hjälpmedel från Malaysia. Globalt finns det ungefär 50-60 modeller 

av respektive hjälpmedel men på förrådet i Malmö har man ett urval av fem till sex.  Det är 

efter brukarnas behov som modellerna bestäms och detta genom deras arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster. Krav man ställer är miljöansvar, social ansvar samt övriga krav.  
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Enligt Konkurrensverket identifierar man behov hos brukarna för att sedan se hur man 

möjligtvis kan tillgodose de. Det kommunen har misslyckat med är att få deras leverantörer 

att inse att kommunen är insatta i marknaden och att de överväger alternativen innan de fattar 

beslut.  

 

Upphandlingar görs på så sätt att det medverkar till att färre och färre aktörer blir kvar på 

marknaden. I många fall sätts priset i fokus som i sin tur hindrar utveckling av hjälpmedel. 

Man anser det ta för lång tid att sätta nya produkter på marknaden. En av kommunens 

leverantör, MedNet talar för föråldrad modell i Sverige då den har sett likadan ut sedan 70-

talet och man jämför med Holland som man menar har kommit mycket längre.  

 

5.2.1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 
 
Precis som privat inköpare har även offentliga upphandlande enheter samma rätt och 

skyldigheter att försäkra sig om de leverantörer man väljer att teckna avtal med är ett seriöst 

företag som har varit i branschen länge nog att de hunnit anskaffa sig den kompetens och 

resurser som krävs för att genomföra en upphandling på de sätt som upphandlaren förväntar 

sig. I lagen 17 § anges en del kriterier som leverantörer måste uppfylla för att få rätten till 

deltagande av offentlig upphandling. Om inte kraven uppfylls äger den upphandlande enheten 

rätten att utesluta leverantören från deltagande i upphandlingen. De kriterier som anges i 17 § 

är om leverantör  

! är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord 

eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,  

! är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller 

annat liknande förfarande,  

! är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,  

! har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen (den upphandlande enheten 

måste kunna visa detta),  

! inte har fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det 

egna landet eller i det land där upphandlingen sker,  

Det är inte alltid lätt att bedöma huruvida omständigheterna i punkterna stämmer. Enligt 

punkten tre blir en leverantör utesluten från deltagande i upphandling om de är dömd till 
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brott, men det torde avse brott som avser företagets verksamhet exempelvis skattebrott 

eller andra ekonomiska brott. Vidare är punkt fyra svårtolkande, den upphandlande 

enheten måste kunna visa det allvariga felet som leverantörer gjort i yrkesutövningen men 

det borde även här avse felsteg för verksamheten utan att det gäller brott. (Forsberg, 2004 

s.93-94).  

 
5.3 ANBUDSGIVNING 
 
Beroende på hur omfattande förfrågningsunderlager är kan det ta allt från fyra timmar till fyra 

veckor att utarbeta ett anbud vilket inte skiljer så mycket från den privata sektorn då det i 

genomsnitt tar tre arbetsdagar för ett konsultföretag att producera ett bra anbud. 

Arbetskrävande anbud väljer många att avstå från, till följd av detta minskas konkurrensen, 

kvalitén försämras och priserna höjs (Dagens Industri 19.12.2003 s.).  

 
5.3.1 ANBUDSKOSTNADER 
 
Upphandlingar i dagsläge omfattar inte att hjälpmedelscentralerna skall hyra av leverantörer, 

de avser enbart köp av hjälpmedelsprodukter. Anbudsgivaren anger pris i sitt anbud avseende 

köp av hjälpmedel och priset är bundet av enligt vad som står i avtalstexten. Det är mycket 

sällan som anbudsförfarandet ger möjlighet till förhandling av pris med den upphandlande 

enheten. Räknar man med alternativkostad på 500kr/timmen så kostar anbud mellan 2000 till 

80 000 kronor, beroende på hur lång tid det tar utarbeta ett anbud.  

 

Anbudspriset skall täcka alla kostnader och vinster i uppdraget. Möjlighet till omförhandling 

ges enbart om förutsättningarna för avtalet ändrat sig väsentligt.  

Var som ingår i en anbudskostnad är däremot bland annat ersättning för den arbetstid som 

representanterna utgör under anbudsförberedandet, vidare betalat man även in en årlig avgift 

till kommunförbundet Skåne som tar ungefär en till två procent.  

 
Enligt LOU 9 kap 8§ kan man rätta felskrivning alternativt felräkningar i anbud men i 

praktiken menar Kommunförbundet Skåne samt Upphandlingsenheten i Malmö att man inte 

råkar ut för sådana fel och leverantörer instämmer genom att säga att man mycket sällan ger 

fel pris, man anger procenttal på ungefär en till två procent per hundra artiklar. I festa fall 
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upptäcker inköparen felen under utvärdering och ställer fråga till leverantörer. Så länge man 

upptäcker fel tidigt så kostar det inte kommunen något.  

 

På Hjälpmedelscentrum i Malmö anger man att man inte råkar ut för felräkningar av pris lika 

ofta som felräkningar av volym. Man har ibland fått in för mycket respektive för lite av ett 

hjälpmedel, efterfrågan har inte alltid möts av utbudet.  

 

5.3.2 PRIS OCH KVALITÉ 
 
Priset anser man på Hjälpmedelscentrum ha fått för stor betydelse, vem kan säga hur man 

mäter kvalité och vad är kvalité? På hjälpmedelscentrum anser man det vara svårt att se var 

priset och kvalité bryts. Ibland får man in anbud med onormalt lågt pris och för att reda ut 

detta tar man kontakt med leverantören. Brukarnas behov sätts alltid i centrum men priset är 

också viktigt speciellt på grund av den stora volymen.  

 

Den finansiella krisen som pågår just nu har gjort att man är mer prismedveten när man gör 

upphandlingar. Dock bara i mildare grad då kvalitén också utgör en viktig del i hjälpmedlen 

menar man på Hjälpmedelscentrum.  

 

Den upphandlande enheten skall se till att de kvalitetskriterier som tas fram skall kunna 

värderas på ett sätt så att upphandlingen kan göras i enlighet med lagen om offentlig 

upphandling. Enheter bör ställa rimliga kvalitetskriterier, utifrån den kompetens som finns 

tillgängligt på markanden och utifrån det pris man är villig att betala för kvaliteten.  

En undersökning som utgetts av Nutek visar att många anser svårigheter att definiera vad som 

menas med kvalitet, man menar att det är svårt att hitta en nivå som är rimlig i relation till pris 

och kvalitet. Vidare menar man att kvalitetsbegreppet kan skilja mellan olika tjänster men 

även mellan kommuner. Ytterligare visar undersökningen att vissa upphandlare ser ett 

problem i att kvalitetskraven stänger ute småföretag eftersom de ställda kvalitetskraven endast 

kan uppfyllas av stora företag (Nutek, 2008).  
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Hjälpmedel som brukaren skall använda skall vara säker för den enskilde och den skall 

fungera på avsett sätt.  Den upphandlande enheten av hjälpmedel skall ständigt arbeta med 

kvalitetsfrågor samt följa utvecklingen.  

5.4 AVTALS- OCH DIREKTUPPHANDLING 
 
På Hjälpmedelscentrum i Malmö upphandlar man antingen genom avtal eller också 

direktupphandling. När man upphandlar genom avtal har man ett beräknat inköpsfrekvens 

men ibland räcker inte ens detta. Inköpsfrekvensen gäller beräkningar av hjälpmedel som 

skall gälla under en längre tid, det kan vara ifråga om brukare som råkat ut för svår skada och 

förväntas sitta i rullstol så därför tecknar man avtal för en längre period.  

 

Har man tecknat avtal upphandlar man efter upphandlingsprocessen, den upphandlande 

enheten börjar med annonsera det som skall upphandlas för att sedan få in anbud från 

leverantörer. Anbuden prövas tills man hittar passande leverantör för att teckna avtal med 

denne.  

 

Hjälpmedelscentrum kan ibland få in efterfrågan på ett hjälpmedel man inte har i sitt förråd 

och då gör man direktupphandling. Direktupphandlingar kan inte tillämpas allt för ofta, det är 

tänkt att den utövas då omständigheterna inte kunnats förutses eller andra brådskande orsaker. 

Känner man att liknande upphandlingar kommer efterfrågas framöver tecknar man då avtal så 

att man därefter inte upphandlar direkt.  

 

5.4.1 TIODAGARSFRIST 
 
Som nämnt ovan i teorikapitlet har man i enlighet med lagens 16 kap 1§ rätten till 

överprövning hos Länsrätten om man anser att man har blivit felbehandlad av upphandlande 

enhet vid anbudsprövningen. En person i ledande ställning på leverantören MedNet säger har 

hört att en tredjedel av alla upphandlingar avgörs i domstol. Hur sant detta är har vi inte 

lyckas få reda på, men om det stämmer hade det varit intressant att undersöka då en tredjedel 

känns som en hel del.  
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5.5 SMÅ FÖRETAGENS ETABLERING I OFFENTLIG UPPHANDLING 
 
Vad som krävs av en leverantör för att vinna ett anbud är en stabil ekonomi utan 

betalningsanmärkningar och möjlighet att finansiera uppdraget. Vidare krävs erfarenhet från 

liknande uppdrag samt ett antal referenspersoner. Som man märker är det relativt svårt för 

nystartade eller unga företag att komma in på upphandlingsmarknaden då de varken har 

erfarenhet eller referenspersoner.  

 

Den viktigaste förklaringen till varför Sverige har så få små företag inom vården är för att de 

missgynnas av lagen om offentlig upphandling (Bystedt, H. 2007 s. 5). Anledning till sådana 

missgynningar är på grund av att stora volymer efterfrågas eller också att upphandlingen 

avser stora geografiska områden.  

 

En offentlig enhet upphandlar i stora volymer då de har många brukare som vill ha sina behov 

tillfredställda och det är inte säkert att småföretagare alltid kan tillgodose den volym som 

efterfrågas. Småföretagarna anser då att upphandlande enheter borde dela upp anbuden i 

mindre volymer så att de får en chans till deltagande men anser detta även vara ett sätt att 

minska kostnaderna, för leverantörer.  

 

5.6 SPARNING GENOM ÅTERANVÄNDNING  
 
Varje hjälpmedel har en förväntad livslängd och det är under denna livslängd som brukarna 

har garanti genom avtal. När avtal har gått ut och när brukarna återlämnar hjälpmedel så 

besiktar teknikerna de för att se om man kan återanvända eller om man skall göra sig av med 

dem.  

 

Alla lån av hjälpmedel är kostnadsfria för brukarna och när behovet upphör lämnar man 

tillbaka dessa till enheten. Om återlämnat hjälpmedel är i bra skick så återanvänds de men 

ibland skänker man de också till Erikssonhjälpen.  

Då man garanterar säkerhet till sina brukare riskerar man detta om hjälpmedlen skall repareras 

för att återanvändas och inte nog med det så kostar återanvändning i form av lön till 

teknikerna. Den årliga servicen kostar cirka tio procent av hjälpmedlets inköpskostnad, vilket 

normalt kommunen står för.  
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6. DISKUSSION 
 
Vi skall nu under sista kapitlet redogöra för vår slutsats. Vad vi har kommit fram till samt vad 

vi anser hade kunnat göras bättre. Är syftet med uppsatsen besvarad eller måste vi jobba 

vidare, det är frågor vi har ställt oss själva under detta sista kapitel.  

 
6.1 SLUTSATS 
 
När vi först påbörjade rapporten var vi inte riktigt insatta i området om offentliga 

upphandlingar, visste generellt väldigt lite om hur de går till men med rapportens gång har vi 

fördjupat oss och känner att vi har fått en större insikt i LOU.  

 

Vårt syfte med rapporten har varit att bredda vår formella kunskap i förvaltningsekonomi 

genom besvarning på hur upphandlingsprocesser i praktiken genomförs samt vilka aktörer 

som ansvara för att de genomförs såsom de redogörs i teoriböckerna. Med syftet i baktanke 

anser vi att teoriböckerna är skrivna utifrån praktiken. En majoritet av dem redogör 

undersökningar och liknande i utförandet. Samtliga upphandlande enheter ansvara för sin 

egen verksamhet med utgångspunkt i regelverk och andra normer som måste följas. Då 

upphandlingsprocessen innehar många steg har vi inte haft den tid som behövs för att 

redogöra samtliga, men vi har försökt beröra de viktigaste.  

 

Ett andra syfte med uppsatsen som vi ställt upp var att försöka besvara på hur ansvaret är 

fördelat mellan de berörda verksamheterna samt hur de kommer i kontakt med behovet hos 

brukarna. Även här anser vi att vi har besvarat på, vi fick genom intervjuerna reda på 

fördelningen hos Region Skåne och respektive kommun i länet. Vi fick svar på vem som var 

deras målgrupp samt hur de tillgodoser deras behov. Vidare fick vi även svar på hur de ser 

behovet hos brukarna. Man har, som nämnt i kapitel ovan, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 

ute bland brukarna för att göra så kallad omvärldsbedömning för att på så sätt se behoven.  

 

Slutligen hade vi även som en tredje frågeställning väljer man alltid det mest ekonomisk 

fördelaktiga alternativet. Anledningen till frågan var för att se hur noggrann man i kommunala 
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verksamheter är med skattepengar men då detta tydligen är ett känsligt ämne har man inte 

varit så glad för att svara på denna frågan. Verksamheterna har kort nämnt vad för roll priset 

utgör men man menar att kvalitén är lika viktig, om inte ännu viktigare.  

 

Utförandet av rapporten har varit en lärorik process för oss och trots att vi har under 

processens gång möt motgångar och svårigheter har det i slutändan ändå resulterat i en färdig 

rapport som vi gladligen presenterar. Vi anser att den empiri vi har till förfogande har varit 

tillräcklig för besvarandet av våra uppställda frågeställningar. En utökning av empirikapitlet 

hade möjligtvis varit i form av kontakt med Region Skåne samt Hjälpmedel Malmö för att se 

upphandlingsprocessen från den regionala delen. Men då dessa verksamheter inte hade den tid 

vi behövde var detta omöjlig för oss.  

 

Om vi hade haft mer tid i förfogande hade det för oss varit intressant att undersöka 

brytningspunkten mellan pris och kvalité då vi har fått en uppfattning av att många 

upphandlande enheter anser det vara svårt att bedöma det. Vidare hade vi även velat 

undersöka upphandlingar som prövas i domstol.  
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