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Förord  
Min förhoppning med studien är att läsaren kan känna att jag skrivit den utifrån mitt 

brinnande engagemang för offentlig upphandling och förändringsarbete. Min vardag fylls till 

stor del av arbete med offentlig upphandling, tillhörande juridik och affärsmässiga 

överväganden. Samtidigt är det inte ovanligt att ett förändringsarbete initieras i samband med 

en offentlig upphandling. Det finns då en naturlig öppning för att lyfta blicken, tänka nytt och 

fundera över alternativa lösningar. Min ambition med magisterprogrammet för kvalitets- och 

ledarskapsutveckling var att gifta samman min erfarenhet av strategiskt inköp med mitt 

engagemang för förändringsarbete och min nyfikenhet på ledarskapsteorier. Jag känner att jag 

har lyckats göra det och är därför tillfreds med att avrunda utbildningen genom att lämna in 

denna examensuppsats.  

Så här i slutskedet av utbildningen och särskilt av uppsatsskrivande, vill jag rikta ett varmt 

tack till Lena Norström. Lena en klok person som ständigt utmanar mina tankar. Tack även 

till min handledare, Petter Stenmark på Mittuniversitetet. Uppsatsskrivandet har varit mer 

givande och lärorikt för mig, tack vare er.  
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Therése Westerlund 

 

 

 

  



 IV 

Sammanfattning 
Det är trendigt just nu att utifrån olika aspekter se över vad offentliga upphandlingar bidrar till 

och vilken roll de ska ha i framtiden. Vissa av dessa aspekter som tas upp i debatten, 

exempelvis miljökrav och sociala krav, har traditionellt sett inte har hört hemma inom inköp 

och offentlig upphandling. Men den här typen av krav är sannolikt här för att stanna och det 

krävs därför effektiva processer som omhändertar den här typen av krav som ställs i allt större 

utsträckning. Men bortsett från lagstiftning, politiska krav, måluppfyllnad etc. finns det ett 

egenvärde i att ha effektiva processer. Processperspektivet har fallit lite mellan stolarna nu när 

det är så mycket annat som är aktuellt och relevant inom upphandlingsvärlden. Syftet med 

studien är att utveckla kunskap kring styrkor och förbättringsområden i processen ”att ta fram 

upphandlingsunderlag” för att se hur processen kan utvecklas vidare. Detta sker med 

utgångspunkt i medarbetarnas egna erfarenheter av att arbeta fram detta underlag. För att 

besvara syftet, har data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och granskning av 

en logg. Studien är en fallstudie och den genomfördes som en kvalitativ studie för att få en 

djupare förståelse för situationen.  

Resultatet visar att styrkorna bl.a. är att det finns erfarenhet av upphandlingsprocessen och 

kunskap om vilka krav lagstiftningen ställer. De förbättringsområden som identifierades är att 

det i viss utsträckning är oklara förväntningar på vem som ska göra vad. Det finns också 

bristande förståelse för vilken tid och resurser som krävs för att ta fram ett 

upphandlingsunderlag.   

 

 

Sökord/nyckelord: process, processfokusering, offentlig upphandling, upphandlingsunderlag 
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Abstract 
It's trendy right now to see various aspects of what the public procurement contributes to and 

what role they will have in the future. Some of these aspects addressed in the debate, such as 

environmental and social requirements, have not traditionally have belonged in purchasing 

and public procurement. But this type of requirement is likely here to stay and it therefore 

requires effective processes that take care of these types of requirements increasingly. But 

apart from law, political demands, achievement of goals, etc., there is an intrinsic value in 

having efficient processes.  Process perspective has fallen between the cracks a bit now that 

there is so much else that is current and relevant in the procurement world. The purpose of the 

study is to develop knowledge about the strengths and areas for improvement in the process 

"to prepare procurement documentation" to see how the process can be further developed. 

This is done based on the employees' own experiences of working up this material. To answer 

the purpose, the data were collected through semi-structured interviews and the examination 

of a log. The study is a case study and it was conducted as a qualitative study to gain a deeper 

understanding of the situation. 

The result shows that the strengths including is that there is experience in the procurement 

process and knowledge of the legal standard. The improvement areas identified is that there is 

to some extent unclear expectations of who should do what. There is also a lack of 

understanding of the time and resources required to develop a procurement documentation.  

 

 

Keywords / tags: process, process focus, public procurement, tender documentation   
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Inledning  

Nedan presenteras bakgrund, syftet med studien och dess avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Offentlig upphandling –oavsett om begreppet väcker positiva eller negativa associationer är 

det författarens uppfattning att detta numera är ett fenomen som de allra flesta känner till. Det 

är inte ovanligt att det i media förekommer rubriker i stil med  

”Kommunen har gjort sig skyldig till upphandlingsböter”,  

”Myndigheten tittar bara på priset i upphandlingen” eller  

”Kvalitet måste få en större betydelse i offentliga upphandlingar”.  

Upphandlingsmyndigheten är den myndighet som arbetar med att ge råd och stöd i 

upphandlingsfrågor. Dessa frågor har före den 1 september 2015 hanterats av 

Konkurrensverket (Upphandlingsmyndigheten, 2015). Myndighetens mål är bl.a. att utveckla 

den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar 

(Upphandlingsmyndigheten, 2015). Upphandlingsmyndigheten (Konkurrensverket 2015) har 

tagit fram statistik som visar att det annonserades 18 407 st. upphandlingar under år 2014. I 

dessa upphandlingar var det i genomsnitt är 4,5 leverantörer som deltog (ibid.). Med tanke på 

att i regel alla inköp i offentlig sektor ska göras genom offentlig upphandling går det lätt att 

föreställa sig att det handlar om enorma belopp varje år. Enligt samma rapport uppskattas 

värdet av de inköp som år 2012 omfattades av upphandlingsreglerna till drygt 625 miljarder 

kronor. Detta motsvarade knappt en femtedel av BNP (ibid.). Eftersom det handlar om så 

stora volymer är det helt naturligt att offentlig upphandling får stor uppmärksamhet. Ett 

exempel på att upphandling är ett aktuellt ämne att det kommer nya upphandlingsdirektiv från 

EU under våren 2016. Samtidigt som upphandlingsfrågorna ses över inom EU har även den 

svenska regeringen stort fokus på upphandlingsfrågor sedan en tid tillbaka. En debatterad 

aspekt är vilken roll offentliga upphandlingar ska spela och hur de kan användas för att styra 

mot att uppnå mål. Offentliga upphandlingar anses vara ett medel för att uppnå andra 

samhälleliga nyttor. Offentlig upphandling ska bl.a. bidra till andra samhälleliga nyttor som 

att stärka civilsamhället (Finansdepartementet, 2016). Men det är inte bara från lagstiftarens 

håll och i den nationella politiska debatten som upphandling är på tapeten. Även hos 

kommuner och landsting finns det upphandlingsfrågor på agendan.   

”Genom social hänsyn kan upphandlingen bidra till att långtidsarbetslösa 

kommer i jobb och att ungdomar får en fot in på arbetsmarknaden”, säger 

arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (s) (Säfvenberg, 2016).  

”Landstinget gör varje år betydande inköp av varor och tjänster och är en viktig 

aktör för många leverantörer. Det är naturligt att landstinget använder sin 

position för att påverka för positiv utveckling inom det ekologiska och sociala 

området”, säger landstingsrådet Andreas Porswald (mp) (Säfvenberg, 2016). 

Dessa citat utgör exempel på aspekter som ska beaktas i offentlig upphandling. Offentlig 

upphandling används numera för att uppnå andra mål än rent inköpsrelaterade mål. Men för 
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bara några år sedan såg det annorlunda ut menar Kron och Wallgren (Kron&Wallgren 2010). 

Då hade de som arbetade med inköp en helt annan roll. Rollen har förändrats genom att gå 

från att vara en passiv avvaktande roll till att vara en mer aktiv roll som bidrar till 

organisationens strategiska arbete. Genom att arbeta aktivt med inköp kan möjligheterna att 

uppfylla organisationens mål förbättras (ibid.). Hela organisationens effektivitet kan påverkas 

genom väl genomtänkta inköp (Kron&Wallgren 2010). Samtidigt som denna utveckling pågår 

inom området offentlig upphandling är det också påtagligt att kvalitetsutvecklingen fått en 

mer framträdande roll inom det akademiska managementområdet (Bergman&Klefsjö, 2012; 

Arlbjorn & Freytag, 2012).  

1.2 Problemdiskussion 
Inom offentlig sektor kallas köparen för den upphandlande myndigheten (nedan UM). Några 

exempel på vanliga upphandlingar, för att öka förståelsen för läsaren, är kommuner som 

upphandlar livsmedel till skolverksamheten och landsting som upphandlar bl.a. läkartjänster. 

Andra exempel som de flesta upphandlande myndigheterna behöver upphandla är 

konsulttjänster, IT-relaterade tjänster och lokalvårdstjänster (Arlbjorn & Freytag, 2012). Ur 

ett budgetperspektiv går det att se att anslagen till den offentliga sektorn minskar de flesta 

länder i västvärlden samtidigt som verksamheten ska bedrivas i samma utsträckning som 

tidigare (Arlbjorn & Freytag, 2012). Budgeten krymper medan den allmänna debatten i media 

och även kommande EU-direktiv kräver att fokus flyttas från lägsta pris till ett mer modernt 

sätt att bedriva upphandling och inköp. Ett mer modernt sätt att bedriva inköp är att gå från att 

köpa till lägsta pris till att fokusera på att tillfredsställa ett behov i verksamheten som i sin tur 

syftar till att göra så att organisationen kan tillgodose sina kunder (Carter et al., 2000). Den 

krypande budgeten och de ”nya” kraven som ska beaktas i offentlig upphandling som nämns 

ovan, exempelvis miljö och sociala krav, är kostnadsdrivande och kommer att synas på 

prislappen (Brammer & Walker 2011). Hur ska ekvationen gå ihop? Utöver den ansträngda 

ekonomiska situationen och offentlig upphandlings nya roll finns ytterligare ett perspektiv 

som gör situationen komplicerad, nämligen möjligheten att begära överprövning. De lagkrav 

som myndigheten har förhålla sig till i upphandlingsprocessen måste efterlevas. Om dessa inte 

efterlevs finns möjlighet för förlorande leverantör att begära att upphandlingen överprövas i 

domstol. Detta regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU SFS 2007:1091) 16 kap 4 §. 

Om processen för offentlig upphandling inte bidrar till lagefterlevnad så kan det få rättsliga 

konsekvenser för myndigheten.   

Respektive upphandlingsavdelning förväntas omhänderta alla dessa krav och förväntningar 

som omnämns ovan. Dessa tas om hand efter bästa förmåga och sedan är det dags för den 

enskilda upphandlaren att möta beställaren. Beställaren har sina krav och sina förväntningar 

och kommer ofta från den praktiska verkligheten. För att upphandlingsavdelningarna ska ha 

en chans att tillgodose samtliga intressen behöver det finnas bra processer att arbeta utifrån. 

Det finns redan mängder av rättsliga analyser på detta område och studien ska därför ägnas åt 

att titta utifrån ett annat perspektiv än det upphandlingsjuridiska och det 

upphandlingstekniska. Författarens egen reflektion är att det läggs stort fokus på att reglera 

och utveckla offentlig upphandling genom lagstiftning. Samtidigt framhåller aktuell forskning 

inom kvalitetsteknikområdet vikten av kundorientering för både offentlig och privat sektor. 
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Eftersom kundorientering bidrar till exempelvis nöjdare medarbetare och minskad stress finns 

det anledning att arbeta aktivt med detta även i offentlig sektor (Whelan et al., 2010). Det 

finns ett annat intressant perspektiv som också är av stor betydelse för att upphandlingar i 

förlängningen ska leda till önskat resultat, dvs. nöjda kunder. Det är den egna styrningen av 

upphandlingsprocessen. Mot bakgrund av det som framhållits ovan är det intressant att 

fundera vidare över hur effektiv upphandlingsprocessen är och vad som eventuellt utgör 

styrkor och utmaningar i processen. Det som studien ska visa, givet det regelverk som finns, 

är att det finns behov av mer kunskap kring processer för offentlig upphandling för att 

vidareutveckla exempelvis effektivitet och flexibilitet. Studien kommer att belysa utmaningar 

i offentlig upphandling sett utifrån vilka gränssnitt som fungera, inte fungerar samt hur kan 

processen förbättras. Vilken typ av värde kan en väl fungerande process bidra med? Det finns 

helt enkelt ett behov av mer kunskap kring processfokusering i den svenska 

upphandlingsdebatten.  

1.2.1 Syfte  

Att arbeta fram ett upphandlingsunderlag är ofta det allra första steget i en 

upphandlingsprocess. Syftet med studien är att utveckla kunskap kring styrkor och 

förbättringsområden i processen ”att ta fram upphandlingsunderlag” för att se hur processen 

kan utvecklas vidare. Detta sker med utgångspunkt i medarbetarnas egna erfarenheter av att 

arbeta fram detta underlag.  

Forskningsfrågor 

1. Vilka är styrkorna i processen för att ta fram upphandlingsunderlag i offentlig 

upphandling? 

2. Vilka förbättringsområden finns det i processen för att ta fram upphandlingsunderlag i 

offentlig upphandling? 

3. Hur kan nuvarande process utvecklas?    

 

Studien handlar i grunden om processutveckling. Författarens förhoppning är att studien ska 

belysa vilka utmaningar medarbetare upplever att det finns samt vad som upplevs fungerar bra 

i arbetet med att ta fram ett upphandlingsunderlag. Detta för att underlätta för såväl 

upphandlare som beställare, men i förlängningen även för leverantörer och den 

skattebetalande allmänheten så att offentliga affärer kan bli ännu bättre. 

1.3 Avgränsning 

1.3.1 Typ av offentlig upphandling  

Enligt LOU (SFS 2007:1091) 2 kap. 19 § avses med upphandlande myndighet statliga och 

kommunala myndigheter. Av samma lag, 2 kap. 2 § framgår att lagen gäller för offentlig 

upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Detta 

innebär att huvudregeln när kommuner och statliga myndigheter behöver köpa något, är att 

köpet ska föregås av en offentlig upphandling. Det som är karaktäristiskt för om UM behöver 

följa upphandlingsprocessen enligt LOU (SFS 2007:1091) eller inte, är att det sker 

ekonomiskt utbyte mellan leverantören och UM (Pedersen, 2013). I sitt enklaste slag handlar 

det helt enkelt om vanliga köp som ska genomföras som offentliga upphandlingar. Vidare 
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finns det flera olika sätt att genomföra en offentlig upphandling på enligt LOU. Dessa olika 

sätt, eller upphandlingstyper kallas för upphandlingsförfaranden. Enligt statistiken 

(Konkurrensverket, 2015) är de två vanligaste upphandlingsförfarandena så kallat förenklat 

förfarande och öppet förfarande. Av den anledningen kommer dessa två förfaranden att vara 

föremål för studien. 

LOU (SFS 2007:1091) 2 kap. 22 §  

Med öppet förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud. 

LOU (SFS 2007:1091) 2 kap. 24 §  

Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, 

deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande myndigheten får 

förhandla med en eller flera anbudsgivare. 

1.3.2 Process för offentlig upphandling 

Det finnas redan en väldefinierad process för offentlig upphandling som tillämpas av den 

organisation som fallstudien genomförs hos. Studien fokuserar endast på processen för ”att ta 

fram ett upphandlingsunderlag”. Detta arbete som utgör det första steget i arbetet med en 

offentlig upphandling och är egentligen inte reglerat i lag. Med framtagande av 

upphandlingsunderlag avses här hur den upphandlande myndigheten arbetar fram det 

underlag som ska visa vad de avser att köpa. Detta motsvarar steg 1-6 i figur 1.1 nedan. 

Naturligtvis råder sekretess under framtagande av upphandlingsunderlaget. Likaså ska de 

grundläggande principerna genomsyra arbetet, men utöver detta regleras inte det som 

motsvarar steg 1-6 (se figur 1.1 nedan) närmare i LOU. Det är först när 

upphandlingsunderlaget är färdigt och ska göras tillgängligt offentligt som LOU (SFS 

2007:1091) uppställer krav på den fortsatta processen. Studien handlar i grunden om 

processfokusering och den process som studien syftar till att utveckla kunskap kring framgår 

av bilden nedan, steg 1-6. Det tar uppskattningsvis ca nio till tolv månader från steg 1 till dess 

att steg 12 är avslutat. Steg 1 tom 4 som är föremål för denna studie tar ca 3-4 månader att 

genomföra. Tidsaspekten varierar eftersom den beror på upphandlingens komplexitet och 

tillgänglig kompetens hos myndigheten etc.  

 

Figur 1.1. Rutinen för upphandlingsprojekt, inspirerat från den organisationen som är föremål för fallstudien. 
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1.3.3 Definitioner 

I takt med att synsättet på offentliga upphandlingar förändras dyker det även upp nya titlar 

och roller. Numera förekommer flera olika benämningar i branschen, exempelvis strategisk 

inköpare, strategisk upphandlare, offentlig upphandlare, projektledare för att nämna några. I 

studien kallas den som driver och genomför offentliga upphandlingar för enkelhetens skull för 

upphandlare. Den andra huvudpersonen i studien är den som ansvarar för sakområdet. 

Sakområdet är det som är föremål för upphandlingen, t.ex. lokalvårdstjänster. Denna roll 

kallas för beställare. Enligt Kron och Wallgren gäller följande ”Ett inköpsbehov uppstår 

definitionsmässigt alltid i en verksamhet, vilket gör att det alltid är verksamheten som är 

beställare och formulerar kraven…” (Kron&Wallgren, 2010). Studien kommer att titta 

närmare processen för framtagande att upphandlingsunderlag hos en organisation som verkar 

inom offentlig sektor och avser ett urval av medarbetare som alla arbetar med offentlig 

upphandling, antingen som upphandlare eller som beställare. Som nämndes i inledningen 

förkortas den upphandlande myndigheten UM. Oavsett om det är en så kallad öppen eller 

förenklad upphandling benämns de offentlig upphandling i studien. Vidare kommer offentliga 

upphandlingar i detta arbete ibland benämnas som upphandlingsprojekt. Dels för att få en 

variation i texten men även för att det i gängse språkbruk är det vanligt att det kallas 

upphandlingsprojekt eller endast projekt. Men det förekommer endast när det lämpar sig väl 

för att ge läsaren en behagligare läsning.  
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2 Teoretisk referensram 
Detta avsnitt kommer att ge en inblick i de teoretiska delar som är relevanta för att läsare ska 

kunna följa studien. Inledningsvis presenteras ämnet offensiv kvalitetsutveckling och dess 

berömda hörnstenar. De delar inom offensiv kvalitetsutveckling som är mest relevanta för 

studien och som därför presenteras vidare är ”kundbegreppet” och ”processfokusering”. 

Den specifika processen för offentlig upphandling presenterades ovan. I detta avsnitt ges en 

övergripande bild av det regelverk som ligger till grund för offentlig upphandling. Det är 

framförallt är de så kallade fem grundläggande principerna som kommer att belysas. Dessa 

principer genomsyrar lagstiftningen och är det som processen för offentlig upphandling till 

syvende och sist ska uppfylla.  

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
Det ämne som är att aktuellt för studien är offensiv kvalitetsutveckling. Med begreppet 

”offensiv kvalitetsutveckling” avses enligt Bergman och Klefsjö att arbetet inom en 

organisation ska bedrivas med fokus på att ”aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte 

att kontrollera och reparera” (Bergman&Klefsjö, 2012 s. 38). Det kan därför sägas att arbetet i 

grunden handlar om synsätt och värderingar, snarare än exakta modeller och sanningar som 

ska implementeras och följas till punkt och pricka av en organisation. Detta synsätt, dvs. att 

dessa grundläggande värderingar ska finnas, sammanfattas i figuren nedan och är 

utgångspunkten för hela studien.  

 

 

Figur 2.1. Inspirerat av Bergman och Klefsjö (Bergman&Klefsjö, 2012). 
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2.1.1 Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling  

Detta synsätt, som presenteras ovan, ska genomsyra hela organisationens arbete. Givet att 

dessa grundläggande värderingarna finns på plats i organisationen, krävs vidare enligt 

Bergman och Klefsjö att kvalitetsarbetet täcker upp vissa väsentliga delar. Dessa väsentliga 

delar (se figur 2.2 nedan), utgör en slags sammanfattning eller möjligen är det mer lämpligt att 

kalla det för inramning för att ge uttryck för betydelse av att helheten fångas in. Oavsett om 

det kallas för sammanfattning, inramning eller något annat, syftar figuren till att beskriva vad 

offensiv kvalitetsutveckling består av. De olika delarna kallas för hörnstenarna i offensiv 

kvalitetsutveckling (Bergman&Klefsjö, 2012).  

 

 

 

 

Figur 2.2 Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman&Klefsjö, 2012).  

Dessa hörnstenar, som figur 2.2 visar, behöver finnas i en organisation för att de ska kunna 

arbeta med offensiv kvalitetsutveckling. För att få detta på plats behöver organisationen 

anpassa och hitta de arbetssätt och verktyg som är relevanta för att de ska kunna täcka upp ett 

aktivt arbete med samtliga hörnstenar (Bergman&Klefsjö, 2012). Den definition som 

Bergman och Klefsjö (Bergman&Klefsjö, 2012 s. 38) använder för att sammanfatta offensiv 

kvalitetsutveckling och dessa hörnstenar är: 

”ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa kundernas behov och 

förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt 

förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har fokus på 

organisationens processer”.  

Arbeta med processer 
Arbeta ständigt med 

förbättringar

Basera fakta på beslut
Skapa förutsättningar 

för delaktighet

Sätt kunderna i 
centrum

Utveckla ett engagerat ledarskap 
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Definitionen visar tydligt att kunden spelar en central roll eftersom det är denna som faktiskt 

är den som avgör om strävan/målet är uppfyllt. Begreppet kund därför kommer att belysas 

närmare nedan och därefter kommer begreppet processfokusering att presenteras.  

2.2 Sätt kunderna i centrum 

En av hörnstenarna i Bergman&Klefsjös syn på vad som är offensivt kvalitetsarbete är att 

sätta med kunderna i centrum, se figur 2.2 ovan. En fråga som omedelbart infinner sig är: 

 Vem är kunden? 

Det korta svaret på denna till synes enkla fråga är enligt Bergman och Klefsjö 

(Bergman&Klefsjö, 2012 s. 8). 

De vi som organisation vill skapa värde för kallar vi kunder.  

Däremot framhåller Bergman och Klefsjö vidare att kundbegreppet kan vara allt annat än 

enkelt att reda ut. Det är lätt att tanken förs till den traditionella synen på en kund, d.v.s. att 

det krävs en slags ekonomisk transaktion mellan två parter. Det är inte nödvändigt enligt 

denna definition för att det ska vara att betrakta som kund. Inom offentlig sektor är det 

exempelvis inte ovanligt att en direkt ekonomisk transaktion mellan den som tar del av 

exempelvis varan/tjänsten och den som utför/levererar varan/tjänsten saknas. Det kan därför 

förekomma ”kunder” som traditionellt sett inte alls är kunder. Ett exempel som Bergman och 

Klefsjö tar upp är just att även anhöriga till vårdtagaren är att betrakta som kund 

(Bergman&Klefsjö, 2012). Om det är svårt att identifiera kunderna inom privat sektor så är 

det därför ännu svårare inom offentlig sektor. Vem är egentligen kund inom 

fängelseverksamheten (Tassabehji & Moorhouse 2008)? Skulle den som sätts i fängelset 

kunna rymmas inom kundbegreppet?  

 

Kundbegreppet avser medvetet att innefatta både personer inom och utom organisationen. Det 

innebär att det kan förekomma flera olika kunder samtidigt. Ett sätt att se på kunder är att dela 

upp dem i interna och externa kunder (Bergman&Klefsjö, 2012). De externa kunderna är de 

som nämnts i resonemanget ovan och de interna kunderna är de medarbetare som finns inom 

organisationen. En organisation har både interna och externa kunder även organisationen själv 

inte använder just begreppet ”kund” (Bäckström, 2009). För att upprätthålla arbetet med 

offensiv kvalitetsutveckling (enligt hörnstensmodellen se figur 2.2) behöver bägge dessa 

grupper tas med (Bergman&Klefsjö, 2012). När det gäller den första kundgruppen, interna 

kunder, finns det två perspektiv på hur de interna kunderna (medarbetarna) blir 

tillfredsställda. Det första perspektivet är att det som produceras ska tillfredsställa den interna 

kund som kommer i nästa led. Det andra perspektivet är att de interna kunderna ska uppleva 

att de är nöjda med sin arbetssituation i övrigt, exempelvis vad gäller arbetsmiljö och 

utvecklingsmöjligheter. Dessa två aspekter framgår boxarna till vänster i figur 2.3 nedan. Om 

medarbetarna är nöjda ur detta perspektiv kommer det i förlängningen leda till att det blir 

goda resultat i processerna eftersom de kommer att göra ett bra arbete (Bergman&Klefsjö, 

2012). 
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Figur 2.3. Inspirerat av Bergman och Klefsjö (Bergman&Klefsjö, 2012). 

Eftersom offentlig sektor har många olika verksamhetsområden och finns det också många 

olika kunder. Erridge & McIlroy (Erridge & McIlroy, 2002) framhåller att skattebetalarna är 

kunder i offentlig upphandling och att det handlar om att säkerställa att den offentliga 

verksamheten får ut mer varje skattekrona. Ett vanligt mål inom offentlig upphandling är just 

att minska kostnaderna och samtidigt förbättra kvaliteten. Skillnader, för att nämna några få, 

vid en jämförelse mellan privat och offentlig upphandling är att målgrupperna inom offentlig 

sektor utgörs genom deras respektive rättigheter, att förändringar kommer av politiska 

initiativ och att de har budgetbegränsningar och drivs sällan av att skapa innovation på 

marknaden Evald and Freytag (2007, citerad i Arlbjorn & Freytag 2007). Men varför är det då 

så angeläget att reda ut vem som är kunden? Varför är kunden så central i arbetet med 

offensiv kvalitetsutveckling? Det är helt enkelt för att det är utifrån kunden som prioriteringar 

ska göras. Det kan exempelvis förekomma att olika kunder kräver olika åtgärder och att dessa 

åtgärder är motstridiga. Det handlar helt enkelt om att förstå vad som är viktigt för kunden 

och sedan omhänderta den informationen och vidta åtgärder för att förverkliga detta. För att 

kunna göra det behöver organisationen reda ut följande tre aspekter (Bergman&Klefsjö, 2012 

s. 30). 

 

  

                          Figur 2.4 Kunden i centrum, fritt från Bergman och Klefsjö (Bergman&Klefsjö, 2012 s. 30).  

 

Leverans till 
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Ta reda på vilka kunderna är

Ta reda på deras behov och 
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Se till att uppfylla, och helst överträffa, 
dessa behov och förväntningar
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Det är en förutsättning att dessa tre aspekter är tydliga inom organisationen för att de ska 

kunna bedriva ett systematiskt och resurseffektivt förbättringsarbete.  

2.3 Att arbeta med processer  
Processfokusering, som utgör en av de ovan nämnda hörnstenarna, handlar enligt Bergman 

och Klefsjö (Bergman&Klefsjö, 2012) om att se processerna. Det är processerna som är det 

centrala och inte enskilda produkter. Tätt kopplat till detta är också att arbeta med att 

processledning, vilket handlar om att leda och arbeta för att förbättra just processen. Den 

definition av ”process” som tillämpas i studien är (Bergman&Klefsjö, 2012 s. 457) 

”en process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är 

skapa värde åt någon extern eller intern kund”. 

Ett exempel på en process är processen för inköp av material. Visserligen är varje specifikt 

inköp är unikt, det kostar olika mycket varje gång etc. men sättet som inköpet ska göras på är 

detsamma. När fokus riktas mot processerna finns det stora möjligheter att bedriva 

förbättringsarbete. Processen möter organisationens framtid och i viss utsträckning är det 

möjligt att veta vad som kommer att ske härnäst. Författaren försöker återge definitionen ovan 

i figur 2.4 nedan (Bergman&Klefsjö, 2012).   

 

Figur 2.4. Definitionen av en process, inspirerat av Bergman och Klefsjö (Bergman&Klefsjö, 2012, s. 457). 

 

Den kritik som framkommer mot denna definition av en process är att det kan upplevas som 

att processer är stela och leder till ett arbete enligt löpande band-principen. Men istället 

framhåller Bergman och Klefsjö att det är just människorna i processerna som är viktiga och 

att det samspelet mellan dessa som utgör själva processerna. Inom tillverkningsindustrin har 

förbättringsarbetet inom processfokusering kommit en bit på vägen och dagens utmaning är 

istället att se över de administrativa flödena i organisationer (Bergman&Klefsjö, 2012).   
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2.3.1 Olika processer 

Det finns tre olika typer av processer som framgår av bilden nedan (se Engell, 1994 genom 

(Bergman&Klefsjö, 2012; Ljungberg&Larsson 2012).  

Typ av process Kund Uppgift 

Huvudprocesser Externa kunder Syftar till att tillgodose 

externa kunders behov och 

utveckla det som 

organisationen erbjuder. 

Stödprocesser Interna kunder Ska stödja huvudprocesserna  

Ledningsprocesser I första hand interna kunder Fokuserar på mål och 

förbättringar av övriga 

processer. 

Figur 2.5. Tre typer av processer, inspirerat av Bergman och Klefsjö (Bergman&Klefsjö, 2012) Ljungberg och 

Larsson (Ljungberg&Larsson 2012) . 

 

Oavsett vilken av dessa tre processer det handlar om är syftet att tillfredsställa dess kunder 

med minimal resursåtgång. För att kunna göra det krävs planering och roller med nödvändigt 

ansvar. Fördelarna med att arbeta med processfokusering är bl.a.: att varje medarbetares 

bidrag synliggörs och det blir tydligt ”hur” saker görs  istället för ”vem som gör vad”.  

2.3.2 Roller 

Processägaren äger processens design och ansvarar för att det finns en strategi för processen 

samt att den stämmer överens med organisationens övriga strategier. Vidare rekommenderar 

Ljungberg och Larsson att personen, om den inte finns inom ledningsgruppen åtminstone bör 

arbeta nära ledningsgruppen. Processägaren kan även vid behov ha processledare och/eller ett 

processteam som arbetar med de mer operativa och taktiska frågorna medan processägaren 

arbetar med de strategiska frågorna för processen (Ljungberg&Larsson 2012).  

2.3.3 Processer vs projekt 

Det är angeläget att skilja mellan ”process” och ”projekt”. Om dessa begrepp sammanblandas 

kan det leda till stor förvirring. Ett projekt är något unikt, medan en process är ett nätverk av 

aktiviteter som beskrivs ovan. Det kan finnas en ”projektprocess”, vilket innebär att det finns 

en process för hur projekt ska drivas i organisationen. På detta sätt kan exempelvis 

erfarenheter från projekt tas tillvara och återanvändas i nästa projekt. För att göra det tydligare 

kan läsaren tänka på rollerna som finns i de olika perspektiven. I projekt finns det ofta 

projektledare som driver det enskilda projektet. Denne är inte ansvarig för den så kallade 

projektprocessen (Bergman&Klefsjö, 2012). När det gäller processer finns det istället 

(åtminstone enligt vad Ljungberg&Larsson 2012 rekommenderar, en processägare som 

ansvarar för processen (Ljungberg&Larsson 2012). För att ytterligare utmana tanken, kan en 

organisation som beslutar att införa processfokusering hantera själva införandet i form av ett 

projekt (Ljungberg&Larsson 2012).  
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2.4 Processens namn 
Namnet på processen spelar större roll än vad man kan tro. Ljungberg och Larsson (2012) 

menar att det är viktigt att skilja på organisationens funktioner, t.ex. ekonomiavdelningen, och 

på organisationens processer. Ett första steg är därför att fundera över hur organisationens 

processer benämns, så att dessa namn inte leder till att funktionen/avdelningen blandas ihop 

med processerna. Ett knep för att komma runt detta och för att samtidigt poängtera vilket 

värde som den aktuella processen bidrar med till organisationen är att låta processens namn 

innehålla ett verb och ett subjektiv. Ett exempel som Ljungberg och Larsson (2012) tar upp att 

det är mer lämpligt att kalla ”försäljningsprocessen” för ”skapa affärer”. Fördelar med att 

tänka på detta (enligt Ljungberg&Larsson 2012) är att det blir tydligare att: 

-föreställa sig vad som görs inom processen 

-processen innehåller flera moment  

-processen kan involvera fler person än medarbetare på endast en avdelning 

-namnet framhåller hur processen kan bidra med värde organisationen  

2.4.1 Värde m.m. 

Eftersom offentlig upphandlings roll har förändrats är det intressant att ställa frågan vilka 

utmaningar finns nu. En utmaning som Paulraj et al. (2006) lyfter fram är att chefer behöver 

förstå att vilken roll upphandling kan spela när det gäller att förbättra relationen mellan 

upphandlande myndighet och leverantörer. Detta kräver fokus på processer, relationer, 

information och tvärfunktionella team. Att fokus behöver läggas på just processer lyfts även 

fram av Tassabehji och Moorhouse (Tassabehji & Moorhouse 2008). De lyfte fram tre 

perspektiv som väsentliga: policies, (inklusive mål), organisation, (dvs. hur organisationen är 

uppbyggd) och dess processer. Dessa tre aspekter behöver samspela för att få fullt genomslag. 

Upphandlingar behöver bedrivas i enlighet med exempelvis organisationens övriga mål och i 

enlighet med dess övriga processer (Tassabehji & Moorhouse 2008). En utmaning är alltså att 

lyfta fram processperspektivet. För att kunna lyfta fram processperspektivet finns det generellt 

sätt två olika sätt att arbeta med styrning. Det ena sättet är att styra genom dokument, 

exempelvis regler och processbeskrivningar. Det andra sättet är att styra med hjälp av mål och 

nyckeltal, dvs. inköpscontrolling (Bergman&Klefsjö, 2012). 

Van Wheele (2005, refererad i Kron&Wallgren, 2010 s. 41)  menar att inköpsfunktionen är 

densamma i alla typer av organisationer vilket innefattar ”att stödja kärnverksamheten, 

kontrollera och minska alla inköpsrelaterade kostnader i organisationen, minska 

organisationens riskexponering i förhållande till dess leverantörsmarknad och bidra till 

produkt- och processutveckling inom organisationen”. Om inköpsfunktionen inte lyckas med 

att dessa uppgifter kommer trovärdigheten att påverkas negativt vilket kan leda till att inköp 

görs utan att inköpsfunktionen kontaktas (ibid.). Detta ökar risken för att processen för 

upphandling inte följs. Kron och Wallgren framhåller att det inom offentlig upphandling ställs 

höga krav på att organisationen har kontroll på processen. Till skillnad från privat sektor så 

kräver offentlig upphandling alltid hög kontroll oavsett vilken typ av inköp det är och vilket 

värde inköpet bidrar med. Det finns dock vissa risker förknippade med detta. En risk är att det 

skapar en ängslan om att göra fel vilket kan få en hämmande effekt. Denna ängslan kan leda 

till att organisationen inte vågar värdera affärsmässiga fördelar tillräckligt högt. En annan risk 
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är att den höga kontrollen leder till att upphandlingsavdelningen får en slag polisroll som ger 

en negativ effekt. Om upphandlingsprocessen upplevs onödigt betungande och medarbetare 

har tråkig erfarenhet av kontakten med upphandlingsavdelningen ökar risken för att denne 

inte kontaktar upphandlingsavdelningen nästa gång (Kron&Wallgren, 2010). 

 

Istället för att upphandlingsprocessen ska upplevas som onödigt betungande ska den istället 

bidra genom att skapa värde. Men vad är värde? Vad är värde i offentliga upphandlingar? 

Enligt Erridge och McIlroy (Erridge & McIlroy, 2002) är begreppet värde i offentlig 

upphandling mer komplext än att bara att tillgodose behovet och hushålla med offentliga 

medel. De bryter ned värde i följande tre perspektiv (de engelska benämningarna används 

nedan): 

 

1. Economy  

Detta perspektiv innebär att hålla nere kostnaderna i förhållande till kvalitet. 

 

2. Efficiency 

Detta perspektiv handlar om förhållandet mellan resultatet och de resurser som använts. 

 

3. Effectiveness 

Detta perspektiv innebär att uppnå mål, inte bara kvantitativa mål utan även kvalitativa 

mål (Stainer and Stainer, 1998).  

 

Värde i offentliga upphandlingar är ofta en balans mellan dessa tre aspekter och det är svårt 

att på förhand ge uttryck för vad som är rimlig nivå. Hur balansen ser ut påverkas av bland 

annat vad som ska köpas, vilka politiska intressen som ska tillvaratas och vilka resurser som 

finns tillgängliga (Erridge & McIlroy, 2002). Vidare har van Whele (2005) (Kron&Wallgren, 

2010 s 79) en liknande uppfattning som Erridge och McIlroy. van Whele kallar det för 

purchasing effectiveness, och menar att det handlar om hur väl man lyckas med att nå upp till 

överenskomna mål. Vidare heter det Purchasing efficiency handlar om hur väl man har 

lyckats hushålla med organisationens resurser i tid och pengar. Purchasing effectiveness och 

purchasing efficiency utgör tillsammans purchasing performance, vilket är begrepp för i 

vilken utsträckning upphandling och inköp uppfyller sin uppgift (Kron&Wallgren, 2010). 

 

Om dessa tre aspekter bidrar med att skapa värde, vilka parametrar är då viktiga för att kunna 

uppnå dessa aspekter? För att hålla hög effectiveness krävs enligt Large and Gimenez’s (2006) 

att kommunikationen håller hög nivå, både skriftlig och muntlig kommunikation. Resultatet i 

deras studie sa att den största delen av upphandlare var dåliga på att kommunicera. De kunde 

kommunicera muntligt men var dåliga på att lyssna och förstå samt omhänderta information. 

Vidare är en annan färdighet som lyfts fram (Giunipero & Pearcy, 2000; Kamann, 2007) 

förmågan att sälja in sig själv, dvs. lyfta fram sin egen betydelse, internt i organisationen. 

Detta krävs för att uppnå effectiveness. En annan parameter för upphandling ska få status i 

organisationen är att det krävs stöd i ledningen samt att upphandlarna har hög kompetens. 
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Bägge dessa faktorer behöver finnas för att effectiveness ska anses vara uppnått. Det räcker 

inte att ledningen ger sitt fulla stöd och upphandlarna saknar kompentens att utföra arbetet. På 

motsatt sätt kommer det inte heller att fungera ifall upphandlarna besitter enorm kompetens 

om de inte har ledningens fulla stöd (Kamann, 2007).   

2.5 Europeiska unionen och regelverket 

Som beskrivits i avsnittet ovan påverkas hela samhällsekonomin av offentlig upphandling. 

Det är ett stort antal upphandlingar som genomförs varje år och sammantaget står dessa för 

stora volymer. Offentlig upphandling genomförs i så stor utsträckning att det precis som 

Pedersen (Pedersen 2013 s. 7) framhåller får till följd att ”så gott som all offentlig verksamhet 

påverkas därför av rättsutvecklingen på upphandlingsområdet”. Av den anledningen är det 

intressant att se vad som ligger till grund för offentlig upphandling. Grunden till den 

lagstiftning som reglerar offentlig upphandling finns i Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, det s.k. EUF-fördraget. Det innebär att ett av syftena med den Europeiska 

unionen är skydda den fria marknaden. Den fria marknaden innebär att det ska vara fri 

rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital samt fri etableringsrätt. Detta innebär också 

att syftet bakom det styrande regelverket inte alls primärt är att göra goda affärer. Det handlar 

istället om att låta den fria rörligheten skapa en sund konkurrens på marknaden för att detta i 

förlängningen ska leda till att köpare, såväl konsumenter som upphandlande myndigheter kan 

göra goda affärer (Pedersen, 2013).  

2.5.1 De fem grundläggande principerna i offentlig upphandling 

Följande utgör de fem grundläggande principerna som den upphandlande myndigheten har att 

beakta vid genomförande av varje enskild offentlig upphandling (Rosén Andersson, 

Mühlenbock, Willquist, & Piper, 2015). Principerna finns reglerade i LOU (SFS 2007:1091) 1 

kap. 9 §. 

Icke-diskrimineringsprincipen 

Det är förbjudet för den upphandlande myndigheten att diskriminera leverantörer p.g.a. 

exempelvis ursprung. Det innebär att det skulle strida mot denna princip om en upphandlande 

myndighet skulle ställa krav på att en produkt ska vara lokalproducerad (Rosén Andersson et 

al., 2015).  

Likabehandlingsprincipen 

Samtliga leverantören ska behandlas lika, vilket innebär att det är förbjudet för den 

upphandlande myndigheten att exempelvis ge mer information till en leverantör än vad övriga 

leverantörer har tillgång till (Rosén Andersson et al., 2015; Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 

2458-11). Det innefattar också rätten för att leverantörer att delta i offentliga upphandlingar 

(Rosén Andersson et al., 2015).  

Transparensprincipen 

Det ska vara möjligt för leverantörer att utläsa av upphandlingsunderlaget vilka krav som 

uppställs och vad som i övrigt gäller (Rosén Andersson et al., 2015; Kammarrätten i 

Göteborg, mål nr 5823-12). Det är förbjudet att dölja och undanhålla information för 

leverantörerna vilket innebär att upphandlingen ska annonseras offentligt (Rosén Andersson 

et al., 2015).  
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Proportionalitetsprincipen 

Det är förbjudet att ställa högre krav än vad som är nödvändigt i den enskilda upphandlingen. 

Det måste finnas en rimlighet mellan det som ska upphandlas och de krav som uppställs, så att 

inte leverantörer utesluts från att delta i upphandlingen på grund av att den upphandlande 

myndigheten ställer orimligt höga krav (Rosén Andersson et al., 2015; Kammarrätten i 

Göteborg, mål nr 585-13).  

Principen om ömsesidigt erkännande 

Dokument, exempelvis certifikat, ska erkännas även av övriga medlemsländer inom EU, givet 

att de utfärdats av behöriga myndigheter (Rosén Andersson et al., 2015).  

Dessa grundläggande principer ska genomsyra upprätthållas i offentliga upphandlingar. 

Pedersen (Pedersen 2013 s. 15) framhåller att även om en upphandlande myndighet följer 

LOU (SFS 2007:1091) och genomför upphandlingen på ett korrekt sätt så innebär det inte alls 

någon garanti för att det blir god affär. Ännu viktigare, vilket Pedersen fortsättningsvis också 

poängterar är att LOU (SFS 2007:1091) inte heller utgör ett hinder mot att den upphandlande 

myndigheten gör en bra affär.  
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3 Metodbeskrivning 

I tidigare avsnitt gavs läsaren en förståelse för den teoretiska bakgrund som är nödvändig för 

att tillgodogöra sig kommande delar av studien. I detta avsnitt beskrivs istället bakgrunden 

till valet av metod och vetenskaplig grund som studien baseras på. Metoden i studien är det 

som möjliggör att studien besvarar sitt syfte. Det handlar helt enkelt om att presentera hur 

studien läggs upp för att uppnå syftet.    

3.1 Arbetet med studien 

Utgångspunkten är att hitta styrkor och utmaningar, samt förbättringsförslag, i processen för 

att arbeta fram ett upphandlingsunderlag. Arbetet för att göra detta har genomförts enligt den 

process som framgår av figuren nedan.  

 

 

Figur 3.1. Beskrivning av studiens genomförande. 

Val av ämne och syfte med studien 

Det allra första som inledde arbetet var att författaren valde ämne och formulerade ett utkast 

till syftet med studien.  

Litteraturstudie  

När ämnet valts och utkastet till syftet formulerats var nästa steg att ta fram den teoretiska 

bakgrunden. Vid inläsning låg fokus på de två begrepp inom kvalitetsutveckling som kan 

anses vara mest relevant för studien, nämligen processfokusering och att sätta kunden i 

centrum. Sedvanlig litteratur: kurslitteratur och böcker, uppsatser, avhandlingar etc. har varit 

föremål för inläsningen på området. Den teoretiska förankringen gjordes genom sökningar i 

de databaser som presenteras i figuren nedan. Av högelspalten framgår vilka sökord som 

användes. De artiklar som bedömdes vara mest relevanta för att uppnå syftet med studien 

valdes ut och används som referenslitteratur. Allteftersom litteraturstudien förlöpte växte 
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syftet med studien fram allt tydligare. Det är enligt Backman (Backman 2016) helt naturligt 

att arbete på det sättet enligt forskningsprocessen vid kvalitativa studier. 

Tabell 3.1 Urval av referenslitteratur 

Databaser Libris 

DiVA Offentlig upphandling, Public procurement, 

Lean, Kund och Costumer 

Google scholar Offentlig upphandling, Public procurement, 

Lean, Kund och Costumer 

Libris Upphandling 

3.2 Metod 
En studie kan antingen genomföras med en kvalitativ eller en kvantitativ metod. Den 

kvantitativa metoden söker återge verkligheten ur ett objektivt perspektiv, medan den 

kvalitativa metoden söker att återge verkligheten ur ett subjektivt perspektiv. Vidare utgår den 

kvalitativa metoden från att människa gör mätningar och försöker förklara hur den objektiva 

situationen se ut. Den sätter människan i centrum och fokuserar på att reda ut hur människan, 

som också befinner sig i situationen, ser på situationen. Fokus läggs på hur människan tolkar 

och upplever exempelvis vägen fram till ett resultat, snarare än att fokusera på själva 

resultatet. Det är inte ovanligt att människan interagerar med andra människor under vägen.  

Det ska även tilläggas att ett kvalitativt perspektiv är övervägande deduktivt och det 

kvalitativa perspektivet är övervägande induktivt. Det får till följd att studien, som är 

induktiv, genomförs på så sätt att data samlas in och utifrån dessa kommer hypoteser att växa 

fram. Detta är till skillnad från det deduktiva perspektivet som utgår ifrån teorier och 

hypoteser etc. för att sedan försöka styrka detta (Backman, 2016).  

Studien genomförs som en kvalitativ studie eftersom den kvalitativa metoden ger en djupare 

förståelse för situationen. Det som ytterligare styrker valet av metod är att studien försöka 

förstå processen ur en annan människas perspektiv för att kunna urskilja ett mönster (Trost, 

2010). 

3.3 Fallstudie 
För att ta reda på hur det förhåller sig med en sak i verkligheten kan författaren göra en 

fallstudie. Vid en kvalitativ studie undersöks något i sin egen kontext. Likaså är det att 

tillämpa en fallstudie. Den syftar till att förstå hur det förhåller sig inom exempelvis en 

organisation. Fallstudier är ofta lämpliga när det är klurigt att skapa sig en bild av situationen 

och det inte finns något annat passande sätt att genomföra studien (Backman 2016). Vid en 

fallstudie är det möjligt att använda flera olika datainsamlingsmetoder, exempelvis både 

intervjuer och dokumentation (Patel&Davidsson 2003). Ämnet för studien är processbaserad 

verksamhetsutveckling. Studien kommer att titta på offentlig upphandling som företeelse 
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genom att välja ut välja ut en fallstudie att studera närmare ur ett processfokuserat perspektiv. 

Både intervjuer och granskning av en logg används för att samla in data till analysen.  

3.4 Informationskällor 

3.4.1 Dokument som källa för datainsamling 

Urvalet gjordes i den utvalda organisationens IT-system för upphandlingsprojekt. I detta 

system för projektledaren logg över vad som pågår i respektive projekt. För att få en rimlig 

mängd data att gå igenom i studien samt för att få data i närtid valdes upphandlingsprojekt 

som avslutats under år 2015 och som var så kallade förenklade eller öppna upphandingar. 

Detta urval gav en förteckning över 33 upphandlingsprojekt. Datainsamlingen inleddes genom 

en granskning i kronologisk ordning av den logg som tillhör varje projekt. Det som var 

föremål för granskning var loggen, dvs. de anteckningar som respektive upphandlare fört, från 

det att projektet startades till dess att upphandlingsunderlaget var färdigt för att kunna 

annonseras.   

3.4.2 Semistrukturerad intervju  

Eftersom det är en kvalitativ studie menar Bryman (2011) att det är lämpligt att tillämpa en 

semistrukturerad intervju för att få givande information. En semistrukturerad intervju öppnar 

upp för att intervjuaren att kunna ställa relevanta följdfrågor för att få ytterligare information.  

Samtidigt framhåller Kvale (Kvale, 1997) att den kvalitativa forskningsintervjun ska ses som 

ett samtal mellan parterna kring något som intresserar dem båda. Detta innebär att det är 

tillåtet att det finns viss frihet under genomförandet av intervjuerna. Intervjuguiden som ligger 

till grund för intevjuerna, är framtagen mot bakgrund av syftet med studien samt vad som 

framkom i textgranskningen. Intervjuguiden togs fram efter textgranskningen och syftar till 

att ge ytterligare fördjupning utifrån loggen. Förhoppningen var att författaren kunde ringa in 

vissa intressanta aspekter redan efter textgranskningen för att sedan fokusera på dessa när 

intervjuguiden arbetades fram. Intervjuguiden består av åtta öppna frågor. Frågorna är 

utformade för att fånga in styrkor och utmaningar. Frågorna är öppna för möjliggöra att 

informanterna delar med sig av sin erfarenhet genom att nämna egna exempel för att samla in 

så mycket fördjupad kunskap som möjligt. Intervjuerna genomfördes som så kallade 

semistrukturerad intervjuer. 

När intervjuguiden var framtagen skickades den till informanterna 1-2 dagar före intervjun. 

Därefter genomfördes intervjuerna enligt intervjuguiden. Varje intervju tog ca 30-40 minuter. 

Totalt intervjuades fem medarbetare, varav fyra upphandlare och en beställare. Intervjuerna 

genomfördes ansikte mot ansikte. De enda som vara närvarande under intervjun var 

informanten och intervjuaren. Det var samma person genomförde samtliga intervjuer. 

Intervjuaren förde minnesanteckningar under intervjuerna. Det var ingen större skillnad på 

den information som kom från respektive informant. Intervjuaren är bekant med 

informanterna sedan tidigare. Alla som intervjuats vill vara anonyma pga sekretesskäl. 

Urvalet omfattar projekt som slutfördes under 2015 finns fler personer som genomfört dessa 

upphandlingsprojekt än blivit intervjuade eftersom de vissa inte längre finns kvar i 

organisationen.  
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3.5 Etik  
Det är viktigt att beakta forskningsetiska aspekter vid framtaganden av den här typen av 

arbeten. Det handlar om att väga intresset av den nya kunskapen som studien bidrar med mot 

de eventuella skador som skulle kunna förekomma (Vetenskapsrådet 2011). Informanterna 

har i förväg fått information om att de kommer att vara anonyma. Informationen hanteras 

endast av författaren. De ordval och eventuella uttryck som skulle kunna vara specifika för 

organisationen har bytts ut till neutrala ord som är gängse i upphandlingsbranschen.  Av 

mejlet som skickades ut tillsammans med intervjuguiden framgick att syftet med intervjuen 

var att samla in data till ett examensarbete och att deltagandet är frivilligt. Författaren till 

studien, tillika den som genomförde samtliga intervjuerna är bekant med samtliga informanter 

men ingen är i beroendeställning till denne. Möjligen skulle det faktum att de är bekanta 

kunna påverka den information som informanterna vill delge. Dels för att de har en tidigare 

relation som eventuellt skulle kunna påverka villigheten att dela med sig av information till 

just författare och dels av rädsla för hur informationen kommer att tas om hand. Författaren 

har hanterat denna genom att framhålla att informationen tas om hand på ett professionellt sätt 

och hanteras med sekretess. Intervjuerna har genomförts enligt de etiska principer som gäller 

inom vetenskaplig forskning (Bryman 2011; vetenskapsrådet, 2011). Informanterna har också 

fått tagit del av minnesanteckningarna från respektive intervju för att säkerställa att det inte 

förekommer missförstånd.  

3.6 Författarens förförståelse  
Enligt Wallén (1996) behövs viss förförståelse hos författaren för att denne ska kunna hantera 

den information som samlas in. Vidare kommer sedan författaren att använda sin förförståelse 

för att tolka den insamlade informationen (Wedin&Sandell, 2001). Författaren till studien har 

erfarenhet av att ha arbetat inom offentlig sektor med offentlig upphandling under några år 

och har god kännedom om processen.  Förförståelsen har inneburit att insamlingen av data, 

dvs. granskningen av loggen och genomförandet av intervjuerna har kunnat sättas i sitt 

sammanhang. Vidare underlättade författarens förförståelse för att kunna ställa relevanta och 

fördjupande följdfrågor under intervjuerna. Likväl har författaren viss förförståelse för 

kvalitetsutveckling med anledning av den utbildning som denna studie genomförs inom ramen 

för.  

3.7 Reliabilitet och validitet  
Under en studies genomförande är det viktigt att beakta arbetets reliabilitet och validitet. Med 

reliabilitet avses studiens tillförlitlighet. Det innebär att studien ska mäta det som studien är 

tänkt att mäta. Medan reliabilitet handlar om tillförlitlighet, handlar validitet om huruvida 

studien har mätt på rätt sätt. Genom att planera processen för studiens genomförande kan både 

reliabiliteten och validiteten öka (Wedin & Sandell, 2004). Studien planerades och 

genomfördes enligt figur 3.1, se ovan. Datainsamlingen utgick från en och samma 

intervjuguide och informanterna gavs möjlighet att läsa igenom minnesanteckningarna från 

respektive intervju. Urvalet av upphandlingar som granskades i loggen valdes för att få de 

absolut senast avslutade upphandlingarna. Det gav aktuell data in i studien. Intervjuguiden har 

varit densamma för samtliga informanter. Informanterna fick del av intervjuguiden 1-2 dagar 

före intervjuerna. Samtliga intervjuerna har genomförts av en och samma person. 
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Intervjuguiden följdes under intervjuerna med undantag för några följdfrågor som ställdes i 

syfte att få fördjupad kunskap. Detta leder sammantaget till att tillfredsställande reliabilitet 

uppnås. En ny studie kan genomföras enligt samma process.  

3.8 Analys  

Med anledning av att det förekommer liknande svar på de olika frågorna som ställdes under 

intervjuerna (vilket var helt i sin ordning eftersom det var semi-strukturerade intervjuer) blev 

det inte givande att göra analysen utifrån svaren på respektive fråga. Det skulle ha inneburit 

många upprepningar etc. Istället identifierades fyra kategorier som svaren på frågorna kunde 

hänföras till. Analysen genomfördes utifrån dessa fyra kategorier.  
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4 Empiri 

Detta avsnitt inleds med en presentation av studieobjektet. Studien syfte har varit att öka 

kunskapen om styrkor och utmaningar i arbete med att ta fram ett upphandlingsunderlag. För 

att besvara detta syfte har både en textgranskning av en logg och åtta semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Efter presentationen av studieobjektet följer en presentation av vad 

som framkommit av textgranskningen och intervjuerna.  

4.1 Beskrivning av fallorganisationen  
I den organisation som är föremål för studien arbetar cirka 4 600 personer. Organisationen 

genomför drygt ett trettiotal offentliga upphandlingar per år och har för närvarande fem 

upphandlare på upphandlingsavdelningen. Fyra av dessa upphandlare samt en beställare 

intervjuades. Organisationen har en så kallad decentraliserad inköpsorganisation vilket 

innebär att köp genomförs ute i linjen av den som är beställare.  Alla offentliga upphandlingar 

hanteras från centralt håll. Upphandlingar genomförs av en upphandlare (som är 

projektledare) tillsammans med minst en beställare.  

4.2 Redovisning av granskningen av loggen  
Det förs en logg över vad som händer i varje pågående upphandling. Det är respektive 

upphandlare som ansvarar för att föra loggen. Beställaren har inte tillgång till loggen. 

Granskningen av den logg som finns för respektive upphandlingsprojekt visar att den här 

typen av formuleringar var vanligt förekommande: 

Tabell 4.1 Utdrag från loggen 

Vanligt förekommande formuleringar i loggen 

”Behöver mer tid” 

”Återkommer när resurser finns tillgängliga”  

”Behöver jobba ikapp” 

”Börjar arbeta parallellt med nästa steg” 

”Tidplanen uppdaterades” 

”Projektet får stå tillbaka för andra prioriteringar” 

”Byte av kontaktperson/projektdeltagare” 

”Ställde in mötet” 

  

De specifika ord som var vanligt förekommande var ”väntlista”, ”vänta” och ”inväntar”. Det 

som är framkommer av granskningen av loggen är att upphandlingarna tenderar att dra ut på 

tiden p.g.a. beställaren inte prioriterar att delta vid arbetsmöten. Inställda och bortprioriterade 

arbetsmöten ger längre ledtider. Detta visar att tid, resurser och prioriteringar är en trång 

sektor som påverkar möjligheterna att driva upphandlingar enligt processen. Utifrån detta ska 

intervjuerna därför försöka ge fördjupad kunskap om kring styrkor och förbättringsområden i 

processen ”att ta fram upphandlingsunderlag” för att se hur processen kan utvecklas vidare. 
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Det är medarbetare som intervjuas för att säkerställa att det är medarbetarnas egna 

erfarenheter av att arbeta med processen som lyfts fram. 

Sammanställning av intervjuresultat 
Nedan presenteras det sammanställda resultatet från de genomförda intervjuerna. Vid 

intervjuerna ställdes totalt åtta frågor till respektive informant. Eftersom det var en semi-

strukturerad intervju förekom även följdfrågor som kan skilja sig åt mellan de olika 

intervjuerna. Resultatet från intervjuerna redovisas fråga för fråga nedan. Direkt efter 

presentationen av resultatet följer en analys efter varje fråga. Resultatet analyseras genom att 

det kopplas två utav hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling, kunden i centrum och att 

arbeta med processer. 

Tabell 4.2 Intervjusvar fråga 1 

 
1. Berätta om ett lyckat exempel på framtagande av upphandlingsunderlag.  

 

”Handlar om samarbete och det behöver inte vara så tydliga gränser.” 
”Lyckade exempel är när det finns kunniga beställare.” 

”Samtliga hade bra erfarenhet och det vad bra personkemi vilket gjorde 
att vi fick flyt.” 

”Respekt för min kompetens och roll i gruppen.” 
”Oftast är det inte vi upphandlare som är bekymret.” 

”Du får det förtroende du förtjänar.” 
 

Det som framförallt framhålls av informanterna vid lyckade exempel är att det finns goda 

relationer inom gruppen som arbetar fram underlaget. Men likväl framhålls även betydelsen 

av respekt för upphandlingsprocessen, kompetenser och roller i gruppen. Det krävs kunniga 

beställare för att resultatet ska bli lyckat. En annan sak är att det är viktigt att inte hålla för fast 

på rollerna så att det påverkar engagemanget i gruppen negativt. Det nämns att det krävs 

flexibilitet hos upphandlaren för att det ska bli lyckat. Det framkommer även att det är viktigt 

att säkerställa resurser för att tidplanen ska hållas. Sammantaget är det stort fokus på att 

beställaren ska ha god kännedom om upphandlingsprocessen och sitt eget behov, men likväl 

även att relationerna inom gruppen som arbetar enligt processen fungerar.   

Tabell 4.3 Intervjusvar fråga 2 

 
2. Berätta om ett mindre lyckat exempel på framtagande av 

upphandlingsunderlag.  
 

”När beställaren inte har kompetens om sitt område och inte avsätter tid. 
De förstår inte sitt behov.” 

”Upphandlaren fastnar i juridiken och beställaren vill få en upphandlare 
som förstår vår verksamhet.” 
”Bristande engagemang.” 
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”Såg inte det nödvändiga eller nyttan med upphandling.” 

”Det måste anpassa efter mognadsgraden hos de som lämnar anbud.” 
 

Som exempel på mindre lyckade framtaganden av upphandlingsunderlag nämnde 

informanterna att det är när beställarna inte har kompetens, engagemang och inte avsätter till 

för detta. Det som också framkom är att det inte fungerar om upphandlaren och beställaren 

har bristande förståelse, dels för varandra som personer men också för varandras 

verksamheter. Det är viktigt för beställaren att upphandlaren förstår den verksamhet som 

beställare ansvarar för att bedriva. Upphandlaren kan inte bara fokusera på riskerna med 

LOU. På motsvarande sätt framkommer att det som exempel på mindre lyckade projekt har 

varit när beställaren inte haft förståelse för varför upphandling behöver göras och att de inte 

heller är intresserade av att se till vilka alternativ som marknaden erbjuder. Slutligen nämns 

också betydelsen av att leverantörerna ska förstå det underlag som de senare delges och att det 

därför inte får vara exempelvis så mycket text att leverantörerna inte förmår ta till sig det som 

är väsentligt.  

Tabell 4.4 Intervjusvar fråga 3 

 
3. Vilka är de tre största skillnaderna mellan ett lyckat och ett mindre lyckat 

sätt att arbeta fram ett upphandlingsunderlag?  
 

”Rätt kompetens i gruppen.” 

”Engagemang från båda håll.” 
”Resurser” 

 

Det som sammantaget framhölls som skillnader mellan lyckade och mindre lyckade exempel 

var ”rätt kompetens i gruppen”, ”engagemang från båda håll” och möjlighet att lägga 

tid/resurser. Det var viktigt att upphandlingssektionen har planerat så att beställaren kan driva 

upphandlingsprojekt och inte hamna på väntelista p.g.a. av att det är kö. Detta påverkar 

beställarens övriga verksamhetsplanering. Det framkom även att det är viktigt med förståelse 

för processen och att LOU (SFS 2007:1091) ska följas, men lagstiftningen får inte ta 

överhanden genom att den tolkas in absurdum. Även förmåga att kommunicera lyftes fram. 

Att upphandlaren kan kommunicera rätt budskap om vad som krävs för att göra en bra 

upphandling. 
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Tabell 4.5 Intervjusvar fråga 4 

 
4. Vad tror du att dessa skillnader beror på?  

 

”Hur vi resurssätter upphandlingsprojekten.” 
”Hur man är som person och hur man funkar ihop. Man ska jobba tätt ihop 
i ett års tid.”  
”Vet vad fokus ligger på. Upphandlaren har bra förståelse för 
verksamheten.” 

”Arbeta koncentrerat, kan då vara effektiv och inte tappa tempo.” 
”Förmåga och kunskap att driva.” 

 

Angående resurssättningen av upphandlingsprojekten framhölls att upphandlarna inte gör en 

upphandling i taget och då är det svårt att kräva att beställaren ska göra det. I övrigt var det 

betydelsen av relationen inom gruppen som framhölls och att gott samarbete sedan tidigare 

påverkade i positiv riktning. Som upphandlare lär man sig också sakområdet efter ett tag. 

Upphandlarna lär sig en förmåga att kunna se området, oavsett vilket område det är som ska 

upphandlas. Engagemang och beställarkompetens är helt avgörande.  

Tabell 4.6 Intervjusvar fråga 5 

 
5. Berätta vad som är mest frustrerande för projektledaren i framtagandet av 

ett upphandlingsunderlag? (Om det inte var en projektledare som 
intervjuades så ombads personen att förställa sig att denne var 
projektledare.) 
  

”Det är inte en tydlig tidsaspekt på hur lång tid kvalitetssäkringen ska ta. 
Det påverkar tidplanen. Precis som i alla verksamheter behöver vi 
förhålla oss till andra människors dead lines.” 
”Upphandlaren måste driva hela tiden. Det händer inget per automatik.” 

”Hur stort engagemanget är och hur stort gehör upphandlaren får.” 
 

Det som kan upplevas som frustrerande för upphandlaren i processen är framförallt att behöva 

driva genom processen när beställaren inte vill, inte förstår eller inte har tid. Det kan t.ex. 

handla om att upphandlaren ber om information och det som levereras är tunt, vagt och 

ofullständigt. Men det kan också handla om att beställaren inte förstår värdet av att behöva 

göra en upphandling och bara vill utgå från material som finns från föregående upphandling. 

Även hur momentet för kvalitetssäkring (i processen) hanteras lyfts upp något som påverkar 

tidplanen.  
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Tabell 4.7 Intervjusvar fråga 6 

 

För beställaren är det att processen tar så lång tid som är frusterande. Det tar längre tid än de 

hade väntat sig och det är mer arbetskrävande än väntat. Det är omständligt och det krävs att 

många aspekter utreds innan processen går vidare. Det är många frågor som ska besvaras. 

Beställaren får inte hela bilden av processen. Den övergripande bilden ger en bra överblick 

men kan aldrig ge detaljerna om vad som krävs och förväntas. Upphandling är svårt eftersom 

det inte är deras huvudsakliga arbetsuppgift. Diskussioner om hur texterna ska formuleras är 

frustrerande. Rädslan och ängslan som finns, där både hängslen och livrem ska finnas. Det 

blir en hämsko i hela processen. Det kan också förekomman frustration om upphandlaren inte 

ger tydliga svar.  

Tabell 4.8 Intervjusvar fråga 7 

 
7. Vilka råd skulle du vilja ge till de som ska arbeta med framtagandet av ett 

upphandlingsunderlag? 
  

”Viktigt att kommunicera tidsperspektivet. Så att man i ett tidigt skede vet 
vad som krävs och hur lång tid det tar.” 

”Tydligt ansvarsfördelning, tydligt vem som gör vad.” 

”Öppenhet inom gruppen mot varandra, villig att testa nya saker.” 
”Säkerställ rätt kompetens.” 

”Identifiera de interna processerna som kommer att ta tid.” 
”Var lyhörd och sätta sig in i verksamheten som man ska upphandla. Det 
är viktigt att ha förståelse.” 

 

Utöver de citat som nämns ovan framkom att det är viktigt att vara tydlig från början. Det 

finns behov av att vara pedagogisk i början av processen. Det är i början som förtroende inom 

gruppen ska börja byggas.  Det är även fördelaktigt att upphandlare tidigt läser in sig på det 

som ska upphandlas. Det är också bra att formulera syftet och målet med upphandlingen.  

 

 
6. Berätta vad som är mest frustrerande för beställaren i framtagandet av ett 

upphandlingsunderlag. (Om det inte var en beställare som intervjuades så 
ombads personen att förställa sig att denne var beställare.) 
 

”Beställaren ser inte vad som tar tid.” 

”Om SA tror att det ska gå fort och vi frågar efter kompletteringar så drar 
det ut på tiden.” 
”Det är många dokument.” 

”Att inte få svar på frågor om hur jag ska tänka, skriva, hur jag får göra.” 
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Tabell 4.9 Intervjusvar fråga 8 

 
8. Hur anser du att ett idealiskt arbete med att ta fram ett 

upphandlingsunderlag ser ut? 
 

”Träffar leverantörer. Våga göra det attraktivt för leverantörerna.” 

”Upphandlaren har förståelse för beställaren.” 
”Ha tillit och respekt till respektive persons kunskap och erfarenheter. Bra 
samspel och dialog.” 

”Tydlig ansvarsfördelning.” 
”Insatt och engagerad beställare.” 

”Upphandlaren har sina behov att tillgodose och beställaren har sina 
behov att tillgodose. Tillsammans blir det bra.”  

”Följer tidplaner och har god kommunikation” 
”Tätt samarbete i smått och gott. Ett ”vi” med gemensamt mål.” 

 

Det är viktigt att inte fastna i tidigare kunskap och att ha rätt kompetens i gruppen. Men också 

att alla vet vad de ska göra och är självständiga. Det behöver vara flexibelt för att det ska gå 

framåt. Involverade personer behöver finnas tillgängliga för att det ska kunna flyta på. Det är 

bra när beställaren och upphandlaren har gjort upphandlingen tidigare, eller åtminstone vet 

vad man vill ha och vad man inte vill ha. Involverade personer behöver ha en rimlig 

tidsuppfattning, utan att för den skull överdriva så att man skrämmer bort beställaren. Det 

underlättar när personerna känner varandra. Våga anta nya utmaningar, se till vad som är 

möjligt.  
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5 Analys 

Nedan presenteras en analys av data som insamlats i den empiriska undersökningen.   

5.1 Kunden i centrum 

5.1.1 Externa kunder  

Bergman och Klefsjö (Bergman och Klefsjö, 2012 s. 8) har i sin definition av begreppet 

”kund” sagt att ”De vi som organisation vill skapa värde för kallar vi kunder”.  I resultatet 

som presenteras ovan framgår att det finns både externa kunder i form av leverantörer och 

interna kunder som utgörs av medarbetare. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) kan det vara 

klurigt att reda ut vem som är kunden inom offentlig sektor. Eftersom det inte krävs någon 

traditionell ekonomisk transaktion mellan två parter är det inte alltid att se vem som är 

kunden.  En skillnad, vid en jämförelse mellan privat och offentlig upphandling är att 

kunderna inom offentlig sektor identifieras genom bland annat deras rättigheter Evald and 

Freytag (2007, citerad i Arlbjorn & Freytag 2007). Vid offentlig upphandling har leverantören 

som huvudregel rätt att delta och av den anledningen är de att betrakta som kunder till 

processen.  

Kunder kan enligt Bergman och Klefsjö (2012) delas upp i externa och interna kunder. Bägge 

dessa grupper tas med i kvalitetsarbetet. De externa kunderna (som tar del av den out put som 

kommer av processen att arbeta fram ett upphandlingsunderlag) utgörs av de leverantörer som 

har för avsikt att delta i upphandlingen. Det är en aning förvirrande, eftersom leverantörer 

utgör kunder. Vanligtvis i den traditionella relationen finns en leverantör och en kund, men i 

processen för att arbeta fram ett upphandlingsunderlag är leverantörerna är att betrakta som 

processens kunder. Under intervjuerna framkommer följande två uttryck som styrker att 

leverantörerna är att betrakta som processens kunder. ”Det måste anpassa efter 

mognadsgraden hos de som lämnar anbud” och ”Träffar leverantörer. Våga göra det attraktivt 

för leverantörerna.” Även om det aldrig uttryckligen ges uttryck för att det finns en tydligt 

definierad kundgrupp under intervjuerna, så tyder dessa citat på att det åtminstone 

underförstått finns en viss kundfokusering bland medarbetarna. Däremot är det svårt att arbeta 

enligt den modell som enligt Bergman och Klefsjö (2012) är nödvändig för att bedriva ett 

framgångsrikt kvalitetsarbete om det inte är tydligt för alla vilka som är processens kunder. 

Det första steget är att ta reda på vilka som är kunderna. I det här fallet låter det som att de tre 

frågor som Bergman och Klefsjö (2012) lyfter i sin modell, inte är besvarade. Åtminstone 

verkar det som att svaren inte är tydliga för medarbetarna eftersom det inte uttryckligen 

framkommer vilka som är deras kunder. Samtidigt skulle även det sistnämnda citatet ovan 

kunna peka på att medarbetarna faktiskt funderar över hur de skulle kunna bemöta kundernas, 

dvs. leverantörernas förväntningar av upphandlingsunderlaget, vilket motsvarar det andra 

steget i Bergman och Klefsjös modell, se figur 2.4. Det andra steget lyder ”ta reda på deras 

behov och förväntningar”. När det gäller de externa kunderna låter det som att det inte är 

någon självklarhet att det är potentiella leverantörerna som utgör denna kundgrupp. 

5.1.2 Interna kunder 

De interna kunderna är de medarbetare som finns inom organisationen (Bergman&Klefsjö 

2012). I processen som studien syftar till att studera finns dessa interna kunder i två led. Dels 
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är det beställaren, den som ska ha sitt behov tillgodosett. En informant uttryckte sig på 

följande sätt ”Att inte få svar på frågor om hur jag ska tänka, skriva, hur jag får göra.” Detta 

tyder på att denne förväntar sig något från upphandlaren under processens gång vilket också 

gör denne till processens interna kund. Även dessa citat styrker den uppfattningen: ”Var 

lyhörd och sätta sig in i verksamheten som man ska upphandla. Det är viktigt att ha 

förståelse” och ”beställaren har sina behov att tillgodose”, ”Upphandlaren har förståelse för 

beställaren.” Men sedan kan det även vara fråga om ytterligare ett led av interna kunder. 

Nämligen de som använder tjänster/produkten som kravställs i arbetet att ta fram ett 

upphandlingsunderlag. Exempelvis kan det handla om de medarbetare som äter den frukt som 

upphandlats tillsammans med upphandlare och beställare. (I detta exempel har beställaren den 

gemensamma budgeten för frukten till samtliga medarbetare). Däremot framkom inte någon 

gång under intervjuerna uttryckligen att det finns en kundgrupp, varken en extern eller en 

intern kundgrupp. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) det viktigt att reda ut vem kunder är 

eftersom det styr vilka prioriteringar som behöver göras.  

5.2 Processen 
Den definition av ”process” som tillämpas i studien är (Bergman&Klefsjö, 2012 s. 457) 

”en process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är 

skapa värde åt någon extern eller intern kund”. 

Det kan konstateras att den process som framgår av figur 1.1 ovan utgör en process för de 

upphandlingsprojekt som ska genomföras hos organisationen. Kundbegreppet har beskrivits 

ovan och ”värde” beskrivs nedan. Av anonymitetsskäl skrivs inte namnet på organisationens 

process ut i studien. Namnet på processen viktigt enligt Ljungberg och Larsson (2012). Deras 

tips är att benämna processens namn med ett verb och ett subjektiv. I det här fallet skulle 

processen i så fall exempelvis kunna heta ”tillgodose inköpsbehovet” eller varför inte det lite 

mer utmanande ”säkerställa rätt kvalitet”. Dessa namn skulle medföra att det blev tydligt att 

processen innehåller flera moment och att medarbetare på fler avdelningar behöver vara 

involverade. Det signalerar också att processen kommer att bidra med värde till 

organisationen. Även om namnet inte framgår så framgår det av bilden över processen att det 

är ett nätverk av aktiviteter som upprepas.  

5.2.1 Roller 

Ljungberg och Larsson (Ljungberg&Larsson 2012)  rekommenderar att det ska finnas en 

processägare som bland annat ansvarar för processens design. Under intervjuerna nämns 

ingenting om att det skulle finnas en processledare. Däremot är det upphandlare som är 

projektledare för den enskilda upphandlingen.  

5.2.2 Stödprocess 

Processen som studeras i studien utgör en stödprocess eftersom den syftar till att stödja 

huvudprocesserna i organisationen (Bergman&Klefsjö, 2012). Den kritik som Bergman och 

Klefsjö (2012) nämner är den definitionen av process som presenteras ovan kan upplevas som 

att processerna är stela enligt löpande band-principen. Men istället framhåller Bergman och 

Klefsjö att det människorna i processerna som är viktiga och att det samspelet mellan dessa 
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som utgör själva processerna. Av den anledningen kommer den information som framkommit 

gällande mänskliga relationer i processen att analyseras närmare.  

5.3  Värde 
”Värde” i offentliga upphandlingar är ofta en balans mellan följande tre aspekter, hålla nere 

kostnaderna i förhållande till kvalitet, se till förhållandet mellan resultatet och de resurser som 

använts samt att uppnå mål, inte bara kvantitativa mål utan även kvalitativa mål (Stainer and 

Stainer, 1998, Erridge & McIlroy, 2002). För att kunna arbeta med att skapa värde är det 

enligt Large and Gimenez’s (2006) viktigt att både den skriftliga och den muntliga 

kommunikationen håller hög nivå. I detta ligger att lyssna och förstå samt omhänderta 

information. Det som tyder på att det finns utmaningar inom detta är att det under intervjuerna 

framhölls att det exempelvis fanns bristande förståelse för verksamheten och rädslan för att 

prova nya angrepssätt. Följande citat från resultatet tyder på att det finns en uppfattning som 

rimmar med att det faktum att kommunikation är viktigt. ”Följer tidplaner och har god 

kommunikation”, ”Bra samspel och dialog”, ”Upphandlaren har förståelse för beställaren”, 

”Var lyhörd och sätta sig in i verksamheten som man ska upphandla. Det är viktigt att ha 

förståelse.” samt ”Viktigt att kommunicera tidsperspektivet. Så att man i ett tidigt skede vet 

vad som krävs och hur lång tid det tar”. 

Vidare är en annan färdighet som lyfts fram (Kamann, 2007) förmågan att sälja in sig själv, 

dvs. lyfta fram sin egen betydelse, internt i organisationen. Detta krävs också för att processen 

ska kunna bidra med värdeskapande. Ett sätt att göra det skulle möjligen kunna vara att lyhörd 

och lyssna in varandras intressen och behov. Detta citat visar på att just detta är viktigt ”Var 

lyhörd och sätta sig in i verksamheten som man ska upphandla. Det är viktigt att ha 

förståelse.” 

Dynamiken och samarbetet inom gruppen påverkar värdeskapandet processen. Det är viktigt 

att inblandade personer sätter sig in i varandras situationer och får förståelse för varandras 

intressen. Detta visar på att det, precis som Bergman och Klefsjö (Bergman&Klefsjö, 2012)  

framhåller att det är just människorna i processerna som är viktiga och att det samspelet 

mellan dessa som utgör själva processerna. För att processerna ska fungera så måste också 

samspelet och kommunikationen mellan människorna fungera.  

5.4 Risker  

Kron och Wallgren (2010) framhåller två risker med offentlig upphandling. Den första risken 

är att behovet av hög kontroll bidrar till en hämmande effekt. Upphandlande myndigheter 

måste säkerställa att LOU (SFS 2007:1091) efterlevs och det kan skapa en ängslan i 

organisationen som kan göra att affärsmässiga fördelar inte värderas tillräckligt högt.  Det 

framkommer under intervjuerna att det till viss del en sådan ängslan i organisationen som blir 

en hämsko i hela processen: ”Upphandlaren fastnar i juridiken och beställaren vill få en 

upphandlare som förstår vår verksamhet.” Samtidigt framkom även att LOU (SFS 2007:1091) 

ska följas, men lagstiftningen får inte ta överhanden genom att den ”tolkas in absurdum”. Här 

finns en rädsla för att upphandlaren och dess syn på de krav som lagen uppställer på 

processen ska få alltför stor vikt i arbetet på bekostnad av att beställarens behov inte blir fullt 

tillgodosett. Den andra risken (Kron&Wallgren, 2010) är att den höga kontrollen leder till att 
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upphandlingsavdelningen får en slags polisroll. Det handlar om att upphandlaren upplevs mer 

som en tillsynsfunktion snarare än att de ska bidra till goda inköp som skapar värde för 

organisationen. Om upphandlingsprocessen upplevs onödigt betungande och medarbetare har 

tråkig erfarenhet av kontakten med upphandlingsavdelningen ökar risken för att denne inte 

kontaktar upphandlingsavdelningen nästa gång. Detta kanske inte direkt tyder på att det finns 

en sådan uppfattning om att upphandlaren har en polisroll men det ligger i alla fall i farans 

riktning när det under intervjuerna framkommer att medarbetare säger följande: ”Såg inte det 

nödvändiga eller nyttan med upphandling.” Det tyder åtminstone på att det inte finns en 

tillräckligt god förståelse för betydelsen av upphandlingsprocessen. Det som i alla fall tyder 

på att upphandlaren i viss utsträckning ses som en polisfunktion som kanske riskerar att inte 

kontaktas i framtiden är uttalandet om att lagstiftningen ”inte får tolkas in absurdum”. Det är 

önskvärt att medarbetare istället betraktar upphandlare som en strategisk partner som bidrar 

med värde genom att guida beställaren genom upphandlingsprocessen. Utöver detta 

framkommer också ”upphandling får stå tillbaka för andra prioriteringar”. Det tyder på att 

upphandlingsprocessen inte är tillräckligt prioriterad, vilket möjligen kan bero på att 

informationen om varför upphandlingsprocessen är betydelsefull inte har nått fram.  

5.5 Sammanfattning av analysen 
Sammanfattningsvis framkom följande i analysen. 

Kund 

I processen för att arbeta fram ett upphandlingsunderlag finns det externa kunder som utgörs 

av potentiella leverantören och de interna kunderna som utgörs av beställare (medarbetare). 

Process 

Processen för att ta fram ett upphandlingsunderlag utgör en stödprocess. 

Värde 

Dynamiken och samarbetet inom gruppen påverkar värdeskapandet inom processen. 

Risker 

Lagkraven ger en hämmande effekt och att upphandlare riskerar att ses som poliser istället för 

strategiska partners som guidar beställaren genom upphandlingsprocessen. 
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6 Slutsatser 

Nedan presenteras de slutsatser som studien lett fram till mot bakgrund av den datainsamling 

och den analys som genomförts ovan. Efter studiens slutsatser presenteras rekommendationer 

som organisationen kan arbeta vidare med.  

Studiens syfte har varit att utveckla kunskap kring styrkor och förbättringsområden 

avseende processen för att ta fram upphandlingsunderlag i offentlig upphandling för att se hur 

processen kan utvecklas. Detta har skett med utgångspunkt i medarbetarnas egna erfarenheter 

av att arbeta fram detta underlag. 

6.1 Forskningsfråga 1-2 
Slutsatsen i studien gällande forskningsfråga 1-2 presenteras i tabellen nedan. 

Forskningsfråga 1  

Vilka är styrkorna i processen för att ta 
fram upphandlingsunderlag i offentlig 
upphandling? 

Forskningsfråga 2  

Vilka förbättringsområden finns det i 
processen för att ta fram upphandlings-
underlag i offentlig upphandling? 

Det finns erfarenhet av upphandlings-
processen. Det är en styrka att 
upphandlare såväl som beställare har 
arbetat enligt processen tidigare.  

Arbeta mer koncentrerat genom processen 
för att undvika att tappa fart och behöva ta 
omtag. 

Det finns kompetens om vilka krav 
lagstiftningen uppställer på 
upphandlings-processen.  

Oklara förväntningar på vem som gör vad. 
Tydliggör tidigt en gemensam 
förväntansbild om vad processen ska leda 
till. Skapa förtroende för att processen 
kommer att leda till tillfredsställande 
resultat.  

Beställare har kännedom om sitt 
behov. 

Finns behov av ökad förståelsen om 
processen, dvs. vad som behöver göras och 
vilken arbetsinsats/resurs som krävs. Detta 
gäller främst när det är ”nya” beställare. 

Det finns respekt och förtroende för 
kompetens och roller 

Processen behöver säkerställa att resultatet 
är attraktivt för leverantörerna 
(kundanpassat, leverantörerna är 
processens kund). 

Även om processen inte är känd ur ett 
detaljerat perspektiv, så är processen 
är känd ur ett övergripande perspektiv.   

Bristande förståelse för vilken tid och vilka 
resurser som krävs från beställaren för att 
genomföra ett upphandlingsprojekt.  Skapa 
förståelse för varandras aspekter och att 
det finns flera intressen att tillgodose.  

 Otydligt vad som gäller vid 
kvalitetssäkringen av underlaget. Hur lång 
tid ska kvalitetsäkringen ta? 

 Säkerställ rätt beställarkompetens. 

 Det är inte enhetligt vad som skrivs i 
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Figur 6.1. Svar på forskningsfråga 1-2. 

6.2 Forskningsfråga 3  

 Hur kan nuvarande process utvecklas?    

Givet det om framkommit i studien och som också diskuteras i detta avsnitt följer här några 

förbättringsförslag för hur processen kan utvecklas vidare.  

Figur 6.2.  Svar på forskningsfråga 3. 

1. Processfokusering 

Fundera över att anpassa namnet på processen, exempelvis så att namnet består av ett 

verb och ett subjektiv, enligt Ljungberg och Larssons rekommendation. 

  

2. Definiera roller för processen 

Definiera och tillsätt de rollerna som behöver finnas för att kunna arbeta 

processorienterat, dvs. processägare och eventuellt processledare. 

  

3. Kunden i centrum 

Arbeta enligt Bergman och Klefsjös modell för att sätta kunden i centrum, se figur 2.4. 

Anpassa begreppet ”kund” till organisationen för att öka sannolikheten för att det 

landar väl. Valet av enskilda ord ska inte underskattas ur ett 

kommunikationsperspektiv.  

 

• 1. Processfokusering

• 2. Definiera roller för processen

• 3. Kunden i centrum

• 4. Säkerställ rätt kompetens

• 5. Dokumentation

• 6. Mål och mätetal

• 7. Benchmarking

• 8. Aktiv prioritering

• 9. Systematiskt lärande

loggen. Det är stort fokus på vad 
dokumentera när beställaren inte levererar 
enligt tidplan. 

 Kulturen accepterar att tidplanen ändras. 
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4. Säkerställ rätt kompetens 

Säkerställ rätt beställarkompetens initialt i processen.  

 

5. Dokumentation 

Tydliggör vad loggen syftar till. Loggen kan utgöra ett verktyg för mätning och 

uppföljning av hur väl processen fungerar. Det krävs dock att det blir tydligt vad som 

ska dokumenteras och när detta ska dokumenteras. Större enhetlighet kring vad som 

ska uppdateras. Fundera exempelvis över följande: vad betyder det när upphandlare 

inte skriver ngt, att det flyter på enligt tidplan? Är det endast avvikelser som ska 

noteras? Positiva avvikelser? 

 

6. Mål och mätetal 

Vad är målen för processen (skilj detta från målen för respektive projekt)? Det bör 

finnas mål för processen och dessa ska sedan följas upp. Mät hur väl processen stödjer 

målen. Göra en tydlig skillnad mellan process och projekt.  

 

7. Benchmarking 

Gör processjämförelser, så kallad benchmarking för att hitta ytterligare 

förbättringsförslag. Vid denna typ av benchmarking är det fokus på att jämföra själva 

processen, dvs. hur arbetet genomförs i processen.  

 

8. Aktiv prioritering 

Fastställ vilken typ av förseningar i processen som kan accepteras och vilka åtgärder 

som ska vidtas vid förseningar samt hur omprioritering av resurser med anledning av 

förseningar ska hanteras.  

 

9. Systematiskt lärande 

Det framkommer gång på gång att det är fördelaktigt att upphandlare har gjort samma 

upphandling tidigare. Fastställ hur kunskap/erfarenhet ska återanvändas för att skapa 

ett systematiskt lärande. 

6.3 Rekommendationer 
Offentlig upphandling omsätter stora belopp varje år. Samtidigt minskar anslagen till offentlig 

sektor. Fokus flyttas från att se endast till lägsta pris till att tillfredsställa verksamhetens 

behov. Detta ska i sin tur, tillsammans med mycket annat, bidra till att organisationens 

övergripande mål uppfylls. Upphandlingsprocessen är därför en viktig process som kan bidra 

till besparingar och tillföra organisationen värde och på så sätt värna om de gemensamma 

skattemedlen. Mot bakgrund av detta är viktigt att det finns en tydligt definierad process för 

offentlig upphandling och också att den efterlevs. Därutöver är det också viktigt att den 

processen bidrar till effektiva inköp. Studien handlar i grunden om processutveckling och 

författaren uttryckte inledningsvis att förhoppningen var att studien ska underlätta för både 

upphandlare och beställare. I förlängningen innebär det också att det är blir bättre för 

leverantörer och den skattebetalande allmänheten. Syftet var att utveckla kunskap kring 

styrkor och förbättringsområden i processen ”att ta fram upphandlingsunderlag” för att se hur 
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processen kan utvecklas vidare.  Av resultatet och slutsatserna framkommer hur 

processutvecklingen skulle kunna förbättras ytterligare. Det finns många 

upphandlingsprocesser i offentlig sektor och med tanke på att det är i de administrativa 

flödena som det finns stora vinster att hämta (Bergman&Klefsjö 2012) är det lämpligt att 

fundera vidare över just processutveckling för offentlig upphandling. En rekommendation 

från författaren är därför att upphandlande myndigheter funderar över hur processen för 

offentlig upphandling kan förbättras just utifrån ett processperspektiv. Dvs. fundera över 

exempelvis vilka roller som ska finnas för processen, vilka som är processens kunder samt hur 

processen ska mätas och styras.  
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7 Diskussion 

Nedan följer en diskussion om sådant som författaren reflekterat kring under studiens 

genomförande, både vad gäller upphandlingsprocessen och själva metoden för 

genomförandet. Det presenteras även några uppslag till fortsatt forskning. 

7.1 Våga arbeta med processfokusering 
Offentlig upphandling framhålls ibland som komplicerat och onödigt detaljreglerat. Detta 

styrker det faktum att det behövs en process som säkerställer att lagens krav uppfylls men 

också att det blir effektivitet, flexibilitet etc. Processen behöver vara anpassningsbar så att 

exempelvis lagändringar och krav från ledningen kan omhändertas på ett tillfredsställande 

sätt. Det är därför viktigt att våga arbeta aktivt med processen ur ett processperspektiv. Det är 

viktigt att våga se de styrkor och utmaningar som finns i den befintliga processen.  Det är för 

den skull inte alls sagt att det ska bli mer styrt, fler malldokument och ett arbetssätt där 

medarbetare upplever att de står vid ett löpande band och ser sig själva som robotar. Nej, det 

handlar snarare om att skapa goda förutsättningar för att processen ska fungera optimalt. 

Studien visar på betydelsen av de mänskliga relationerna och kommunikationen mellan 

berörda parter. Detta är av högsta vikt för att processen ska fungera.  

7.2 Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att genomföra samma studie på en annan upphandlande myndighet 

eller för den delen utveckla denna fallstudie i samma organisation genom att lyfta in fler 

informanter i syfte att ytterligare förbättra processen. Exempelvis skulle fler beställare kunna 

tas med som informanter för att få en mer nyanserad bild. Det skulle också vara intressant att 

lyfta i chefer som informanter för att få ett tydligare chefsperspektiv. Inte minst skulle det 

vara intressant att göra det ur ett leverantörsperspektiv. Det skulle antagligen vara mycket 

givande att se hur leverantörer ser på myndighetens process för att arbeta fram ett 

upphandlingsunderlag. Det är trots allt leverantörerna som är den externa kunden eftersom det 

är leverantörerna som tar del av det underlag som riktas till leverantörsmarknaden. Det skulle 

också vara intressant att genomföra en liknande studie på resterande delar av 

upphandlingsprocessen. (Eftersom studien endast syftade till att undersöka den inledande 

delen av upphandlingsprocessen, se figur 1.1, steg 1-6.) 

7.3 Metoddiskussion 
Ett alternativ i studien hade varit att fokusera på att mäta tid i processen, särskilt eftersom det 

framkom under intervjuerna att tidsperspektiv är viktigt och att det är en utmaning att få 

processen att löpa på. Det hade då blivit en kvantitativ studie. Men ganska tidigt övergavs den 

tanken eftersom det sannolikt inte skulle ge lika givande och intressanta resultat som en 

kvalitativ studie. Däremot skulle det kunna vara ett intressant perspektiv att genomföra vidare 

studier inom. Hur lång tid tar processen? Vad är det som tar längst tid? Det skulle sannolikt 

vara givande att forska vidare kring vad som skulle kunna vara en relevant målbild för hur 

lång tid processen får ta? Vilken metod är lämplig att använda för att mäta processen? 

En risk med textgranskningen av loggen är att författaren till studien, tillika den som utförde 

textgranskningen, har viss förförståelse inom sakområdet och därför läser in mer än vad som 

uttryckligen står. Ett exempel på detta är att författaren hade en förutfattad uppfattning om att 
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granskningen av loggen förväntades ge mer information än den faktiskt gjorde. En annan 

aspekt som påverkar reliabiliteten i informationen är att loggen skulle kunna hanteras på olika 

sätt eftersom det är respektive upphandlare som för logg i varje projekt. Det kan därför finnas 

en viss individualitet kring vad respektive upphandlare väljer att notera i loggen. Ytterligare 

en aspekt är att upphandlaren precis som ordspråket den som äger pennan äger makten lyder, 

har ett visst utrymme att nyansera informationen. Även om det inte är finns anledning att tro 

att det förekommer osanningar i loggen ska det ändå framhållas att det i viss utsträckning 

finns utrymme för subjektivitet.  

De frågor som ställdes under intervjuerna hade inte uttryckligen fokus på process. Det var ett 

medvetet val att ha öppna frågor som riktades mot informantens egen erfarenhet och 

upplevelse, eftersom det lämpar sig väl för den här typen av kvalitativ studie. Däremot blev 

det på bekostnad av att informanterna tenderade att fokusera främst på enskilda 

upphandlingsprojekt snarare än processen för hur dessa projekt ska drivas. Det var helt enkelt 

utmanande att behålla processfokusering under intervjuerna med de öppna frågorna. 

Exempelvis handlade en fråga om vad som är en ”lyckad upphandling”. Det definierades 

aldrig i förväg vad det innebär att en upphandling är lyckad. Det skulle till exempel kunna 

handla om att upphandlingen bidragit till att överenskomna mål uppnåddes. Det skulle lika 

gärna kunna handla om det gick så smidigt att åtgången av organisationens resurser i tid och 

pengar blev lägre än beräknat. Informanterna därför ha haft olika uppfattning om vad som är 

ett lyckat respektive mindre lyckat framtagande av underlag vilket också påverkade i vilken 

utsträckning svaret på frågan handlade om själva processen. Med facit i handen hade det 

eventuellt varit fördelaktigt om det funnit mer fokus på process och kundbegreppet i 

intervjuguiden. Nu behövde författaren tolka in process och kundbegreppet i det som 

framkom under intervjuerna. Den tolkningen som författaren behöver göra utgör en viss risk 

för att informationen misstolkas. Samtidigt kan det bli missförstånd om informanterna och 

intervjuaren inte har samma syn på definitionen av begreppen ”process” och ”kund”, vilket 

sannolikt hade varit fallet i denna studie. Det hade i så fall krävs en genomgång av kritiska 

begrepp före respektive intervju för att säkerställa samsyn. Det kan i sin tur också leda till 

missförstånd och feltolkningar, om inte annat kan det förta det kreativa och fria inslaget av 

intervjun som är oerhört värdefullt.  

Urvalet av de två upphandlingsförfaranden (öppet och förenklat förfarande) bedöms vara ett 

bra urval eftersom de är de vanligaste formerna av upphandlingar. Det är där det mesta av 

pengar flödar igenom och därför också sannolikt där det får mest effekt att genomföra 

förbättringar. Att välja upphandlingar som avslutades under år 2015 bidrog till att det var 

aktuell information i fallstudien. Informationen från loggen behöver rimma med det som 

informanterna nämner under intervjuerna och det får därför inte vara ett urval som ligger för 

lång bak i tiden. Urvalet av informanter var bra. Informanterna hade många synpunkter och 

ville dela med sig av dessa på ett öppet och professionellt sätt. Deras insatser bidrog i 

avgörande utsträckning till att denna studie kunde genomföras.  
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Bilaga A 

 

 

Intervjuguide 
 

 

1. Berätta om ett lyckat exempel på framtagande av upphandlingsunderlag. 
 

2. Berätta om ett mindre lyckat exempel på framtagande av upphandlingsunderlag.  
 

3. Vilka är de tre största skillnaderna mellan ett lyckat och ett mindre lyckat sätt att 
arbeta fram ett upphandlingsunderlag? 

 
4. Vad tror du att dessa skillnader beror på?   

 
5. Berätta vad som är mest frustrerande för projektledaren i framtagandet av ett 

upphandlingsunderlag?  
 

6. Berätta vad som vanligast är mest frustrerande för beställaren i framtagandet av 
ett upphandlingsunderlag?  

 
7. Vilka råd skulle du vilja ge till de som ska arbeta med framtagandet av ett 

upphandlingsunderlag? 
 

8. Hur anser du att ett idealiskt arbete med att ta fram ett upphandlingsunderlag ser 
ut?  
 

 

 

 

 

 

 

 


