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KAPITEL I 

- INLEDNING -  

 

1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att ge en kort bakgrund till vårt ämnesval för denna uppsats. 
Efter denna presentation kommer vi att beskriva problemen som vi har uppmärksammat 
inom området. Dessa problem preciseras sedan i ett antal frågeställningar som ryms inom 
ramen för uppsatsens syfte. Vi kommer dessutom att tydliggöra uppsatsens avgränsning 
och avslutningsvis även beskriva uppsatsens disposition. Avsikten med detta upplägg är 
att ge läsaren en introduktion till ämnet. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Idag har det blivit allt vanligare att organisationer väljer att köpa tjänster 
istället för att utföra dem själva och detta kan till viss del förklaras av att 
organisationer i allt större utsträckning väljer att koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet. Det kan även förklaras av att organisationer idag omges av 
alltmer komplexa marknader, nya teknologier, en ökad globalisering, samt 
höga effektiviseringskrav. (Kotler, 2001)  
 
Detta är en av flera bidragande orsaker till att varför variationen av tjänster 
som erbjuds idag också har blivit större. En annan förklaring till varför 
variationen bland tjänster kan vara större än för varor är att det ligger i 
tjänstens natur att en tjänst sällan kan vara exakt lik en annan tjänst. Detta 
har att göra med att en tjänst alltid involveras av personliga och individuella 
inslag i mer eller mindre utsträckning. En tjänst handlar därför om 
processen att nå ett specifikt resultat. Detta innebär att möjligheten att 
inspektera tjänsten innan köp kan vara mycket begränsad, då tjänsten oftast 
inte existerar vid inköpstillfället. Likaså går det inte att lagra en tjänst och 
möjligheten till att massproducera blir således även detta mycket svårt. 
(Grönroos, 1990) 
 
Tidigare studier har dock visat på att det kan vara svårt att göra 
generaliseringar som är gångbara för alla tjänster. Detta då många tjänster 
och varor innehåller beståndsdelar av både vara och tjänst. I en skala från 
rena varor till rena tjänster finns det en mängd olika kombinationer av vara 
och tjänst, till exempel tjänst som ett komplement, tjänst som stöd, tjänst 
som fristående, samt tjänst integrerat med vara. (Axelsson, 1998) Denna 
heterogenitet som präglar tjänster har bidragit till att man har försökt att ta 
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fram hanterbara tjänstekategorier som det går att arbeta vidare med. 
(Fitzsimmons, 1998, Hill & Neeley, 1988) 
 
Den köpande organisationen har i stor utsträckning fokuserat sig på inköp 
av varor som länge ensam varit de mest strategiska och kritiska produkterna 
för organisationen. Idag när tjänsteandelen har ökat både procentuellt och i 
betydelse för organisationen uppstår problem vid bedömning av såväl 
leverantör som tjänst. (Axelsson, 1998)  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
För varor finns det modeller för att bedöma både varan och leverantören. 
Modellerna används för att hantera de svårigheter som kan uppstå vid en 
inköpssituation. Till skillnad från inköp av varor möter upphandling av 
tjänster andra typer av svårigheter, såsom att komplexiteten i 
inköpsförfarandet mellan rena varor och rena tjänster varierar. (Jonsson, 
2000; Fitzsimmons, 1998)  
 
De modeller som används för att bedöma såväl vara som tjänst grundar sig 
på framtagna kriterier som är mätbara, vilket många forskare inom 
tjänsteområdet menar att det finns mycket stora svårigheter att tillämpa vid 
tjänsteinköp. Varan skiljer sig från tjänsten vid exempelvis bedömning av 
produktens kvalitet. Skillnaden ligger i att varor till stor del kan mätas i 
variabler som hållfasthet, funktion och produktionsmetod, medan tjänstens 
kvalitet består av mjuka variabler som individers nöjdhet, kompetens och 
erfarenhet. Det kan till och med vara omöjligt att se effekterna efter att 
tjänsten levererats, som exempelvis vid användandet av en 
organisationskonsult. Därför saknar många organisationer fullständiga 
användbara modeller för tjänsteinköp. Vid tjänsteköp som hanterar tjänster 
av en högre kunskapsnivå kan detta bli mer komplicerat då 
bedömningsgrunder och jämförbara mått saknas i en större utsträckning än 
vid massproducerade varor (Silvestro, 1999, Axelsson, 1998). 
 
En av många skillnader mellan köp av vara och köp av tjänst är att 
prissättningsmekanismen ser annorlunda ut. Detta tar sig främst i uttryck 
genom att det kan finnas svårigheter att koppla priset på tjänsten med 
tjänstens kvalitet, på grund av svårigheter med att kvantifiera. (Axelsson, 
1998) Svårigheten med prissättningen kan dessutom leda till missförstånd 
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hur arbete utöver det avtalade ska behandlas, exempelvis för oförutsedda 
aktiviteter, vilket kan yttra sig genom att fakturan på den köpta tjänsten kan 
bli en ovälkommen och kanske till och med en obehaglig överraskning för 
köparen. (Van Weele, 2000) 
 
I offentliga verksamheter kan det tänka sig att det uppstår andra problem i  
samband med inköp på grund av att förutsättningarna skiljer sig åt till 
exempel genom Lagen om offentlig upphandling. Den totala omsättningen 
för offentlig upphandling övergår 500 mdkr, men saknar idag utarbetade 
strategier för att hantera denna mängd inköp av både varor och tjänster. Det 
finns ett samband mellan inköp och den ekonomiska frågan, men inom den 
offentliga sektorn uppmärksammas inte denna aspekt anses det av flera 
insatta inom området. (Inköp och Logistik, Sundström, 5/02) 
 
Den litteratur som under många år har präglat diskussionerna kring tjänster, 
såsom värdet på tjänst och de gap som kan uppstå, är främst fokuserad på 
tjänsteleverantören. Väldigt få har behandlat aspekter utifrån de köpande 
företagen. Vid diskussioner om priset, då tjänsten är svår att värdera, anser 
vi att fokus istället borde ligga på värdering av kvaliteten. En fråga som kan 
uppstå kring priset är hur denna variabel kan utgöra ett ”bra” 
värderingskriterium vid tjänsteinköp, då en tjänst kan vara svår att 
reproducera. Detta innebär att det kan finnas svårigheter att jämföra tjänster 
med varandra.  Det finns få studier som behandlar olika tjänstekategorier 
och faktorer som kan påverka en specifik tjänstekategori. Den litteratur, som 
utgår från en kategoriserad tjänstemodell, har kunnat påvisa att skillnader 
mellan olika tjänster finns (Silvestro, 1999; Fitzsimmons, 1998 och Hill & 
Neeley, 1988). Dessa skillnader i olika tjänster kan påverka 
inköpsförfarandet. 
 
Vad får då dessa svårigheter, som ligger i tjänstens natur och egenskaper, för 
konsekvenser på organisationens inköpsarbete, specifikt vid köp av tjänster 
som präglas av kunskaps- och informationsintensitet? I och med att arbetet 
blir allt mer komplext borde detta kräva en högre kompetens och frågan är 
om organisationen har tillräcklig kompetens att hantera tjänsteinköp. Därför 
har vi ett intresse att studera hur organisationer hanterar svårigheterna kring 
tjänsteinköp. Vi funderar framför allt kring de tjänster med en högre 
kunskapsnivå, det vill säga tjänster som kanske kräver en ytterligare insats 
vid bedömning och kontroll. 
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1.3 Frågeställningar 
 
Med bakgrund av problemdiskussionen är vi därför intresserade av att 
undersöka i vilken utsträckning företag reflekterar kring svårigheter som 
uppstår vid inköp av kunskaps- och informationsintensiva tjänster. Och om 
de anser överhuvudtaget att dessa svårigheter komplicerar 
upphandlingsprocessen. Vidare är vi även intresserade av hur organisationer 
hanterar dessa svårigheter. Problemdiskussionen mynnar således ut i 
följande frågeställningar: 
 
 
• Vad upplever organisationer för svårigheter vid upphandling av 

kunskaps- och informationsintensiva tjänster? 
• Hur hanterar organisationer svårigheter i samband med upphandling av 

kunskaps- och informationsintensiva tjänster? 
 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att studera upphandlingsprocessen av kunskaps- och 
informationsintensiva tjänster, samt belysa vilka svårigheter det finns kring 
denna process och hur dessa svårigheter kan hanteras. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att göra ett antal avgränsningar för att uppsatsen ska bli 
genomförbar inom den givna tidsramen samt inom ramen för tillgängliga 
resurser. Uppsatsens fokus ligger på kunskaps- och informationsintensiva 
tjänster, då dessa tjänster utgör ett intressant område att studera. Andra 
avgränsningar som är gjorda är urvalsavgränsningar, i form av en geografisk 
och en storleksmässig avgränsning. Dessa avgränsningar är gjorda mot 
organisationer som är verksamma i Östergötland och som har 100 eller fler 
anställda. 
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1.6 Disposition 
 
Uppsatsens disposition kommer att följa som nedan: 

 
Kapitel 1 behandlar bakgrunden som uppsatsen bygger på. 
Denna följs av en problemdiskussion som leder fram till 
frågeställningarna och uppsatsens syfte. Slutligen redogörs 
de avgränsningar som har gjorts inför denna studie. 

 
 

Inledning 

 
I kapitel 2 diskuterar vi de metoder vi har använts oss av för 
att kunna genomföra studien. Här redovisas bland annat 
urvalsprocess, intervjumetod, samt vårt källkritiska 
perspektiv. 

 
 

Metod 

 
 

Upphandlings- 
och 

tjänstebegrepp 
Kapitel 3 behandlar begrepp som upphandling och tjänster 
som är centrala utgångspunkter för uppsatsen. 
  

Upphandlings-
processen av 

tjänster 
Kapitel 4 innefattar den teoretiska referensramen behandlar 
problemområdet och som ligger till grund för analysen. 
 
Kapitel 5 redogör för insamlandet av materialet som vi har 
samanställt tre olika avsnitt. De tre olika avsnitten består av 
presentation av studieobjekt, centrala delar som påverkar 
upphandlingsprocessen, samt svårigheter som finns vid 
upphandling av kunskaps- och informationsintensiva 
tjänster och hantering av dessa. 

 

 
Empiri 

  

 
Analys 

Kapitel 6 utgörs av uppsatsens analys som baseras på den 
förförståelse som vi tagit del av i den teoretiska 
referensramen samt de resultat som framkommit ur det 
empiriska materialet. Här diskuterar vi 
upphandlingsprocessen och de faktorer som påverkar 
denna. 
 

 
Slutdiskussion I kapitel 7 presenteras våra slutsatser i form av en 

avslutande diskussion, där vi tar upp idéer till fortsatt 
forskning. 
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2. Metod 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en kort redogörelse av de förkunskaper som präglat 
våra föreställningar och synsätt. Detta kapitel kommer även att behandla det praktiska 
tillvägagångssättet som har använts i uppsatsen, med en presentation av urvalsprocessen av 
fallföretagen. Kapitlet avslutas med vårt källkritiska perspektiv, där vi bland annat 
diskuterar uppsatsens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
 

2.1 Inledning 
 
När vi påbörjade uppgiften att skriva vår magisteruppsats i företagsekonomi 
var det viktigt för oss att vi valde ett område som vi var intresserade av, 
samt att det fanns något nytt inom problemområdet som tidigare inte hade 
studerats på liknande sätt. En målsättning som vi har haft är att kunna 
generera ny kunskap inom området tjänsteupphandling, med inriktning mot 
kunskaps- och informationsintensiva tjänster. 
 
Vi har varit medvetna om att våra förkunskaper, värderingar och åsikter har 
påverkat uppsatsens innehåll. Därför har vi ansett att det är viktigt att 
läsaren får ta del av det tillvägagångssätt vi har använt oss av och varför vi 
har använt oss av detta tillvägagångssätt. Detta för att läsaren ska kunna 
bedöma uppsatsens reliabilitet och validitet samt generaliserbarheten av 
resultatet. 
 

2.2 Våra förkunskaper 
 
Grundläggande för de gjorda studierna är att vi har försökt förstå de 
svårigheter som finns i samband med en tjänsteupphandling. Uppsatsen 
kommer därmed, i relativt hög utsträckning, att präglas av våra egna 
subjektiva tolkningar av händelser och situationer, i möte med litteratur och 
respondenter. 
 
De förkunskaper som vi har inom tjänsteupphandlingsområdet och som kan 
ses som relevanta i detta sammanhang är att vi båda läser på 
ekonomprogrammet med inriktning mot ekonomisk styrning. Därtill har vi 
även läst kurser inom områden som affärsjuridik och inköp. 
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Vår syn på tjänsteupphandling och faktorer kring denna var till en början att 
det fanns få författare som tidigare hade behandlat området utifrån det 
köpande företagets perspektiv. Ett viktigt inslag för uppsatsens slutprodukt, 
anser vi, var vår öppenhet och mottaglighet för ny kunskap inom området. 
Den praktiska erfarenhet som vi hade var från början låg, vilket gav att vi 
började uppsatsarbetet med en förundersökning i form av en mindre 
enkätundersökning. Denna undersökning gav oss insikt i att de problem 
som fanns inom området var generella problem, vilket även innebar att det 
inte hade någon betydelse huruvida organisationerna verkade inom en 
offentlig eller privat sektor. 
 

2.3 Undersökningens ansats 
 
En vetenskaplig studie, som denna uppsats skall utgöra, kan genomföras på 
olika sätt och beroende på vilket sätt en forskare angriper sin uppgift, så får 
detta olika konsekvenser. Vad som bestämmer val av lämplig ansats beror på 
vad forskaren har för syfte att uppnå med studien. (Alvesson & Sköldberg, 
1994) 
 
Då vårt syfte är att studera upphandlingsprocessen av kunskaps- och 
informationsintensiva tjänster och de svårigheter som denna process präglas 
av och hur dessa kan hanteras, har vi valt att bygga vår uppsats till stor del 
av empiriskt material. Detta har huvudsakligen insamlats genom fallstudier 
som sedan ställts mot befintliga teorier. Med en fallstudie kan en noggrann 
undersökning genomföras på till exempel en organisation eller en enskild 
process. Avsikten med en sådan studie är att få ta del av så mycket 
information som möjligt om den önskade populationen (Hartley, 1994). 
 
För att samla in den information som behövs kan användning av flera 
datainsamlingsmetoder ge fallstudien en högre validitet och förståelse av 
problemområdet än om endast en metod tillämpas. (Holme & Solvang, 
1997) Därför har vi valt att samla in data med hjälp av flera metoder, såsom 
enkätundersökning, intervjuer och bearbetning av dokument. Vår 
målsättning var att dels identifiera aspekter i teoribildningar från 
angränsande områden för att se om de var tillämpbara på vårt studerade 
område eller om de är i behov att modifieras eller utvecklas ytterligare. 
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Vårt angreppssätt kan sägas ha inslag av både en induktiv och deduktiv 
ansats, men vi anser att det finns en tonvikt mot den induktiva ansatsen, då 
det har funnits ett ömsesidigt samspel mellan de specifika fallen och de 
generella teorierna. Hade vi anslutit oss till enbart en av dessa ansatser, 
exempelvis den induktiva så hade vi utgått från det empiriska för att sedan ta 
fram en generell teori, medan det omvända förhållandet råder vid 
tillämpandet av en deduktiv ansats. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 
 

2.3.1 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 

En fallstudie kan i huvudsak genomföras med hjälp av två olika metoder; 
kvalitativt och kvantitativt. Syftet med metoderna är att belysa och ge en 
förståelse för det specifika problemområde som studeras. (Holme och 
Solvang, 1997) Skillnaderna mellan dessa två metoder ligger främst sättet 
författaren vill presentera resultatet av studien, det vill säga vilken slags 
information studien ska bygga på. 
 
En kvalitativ undersökning används när författaren vill få en ökad och 
djupare förståelse för problemområdet. Som författare ska man då försöka 
tyda och förstå en situation och upptäcka särdragen hos det studerade inom 
det aktuella problemområdet. Det finns ingen fastställd standard för hur 
många personer som ska vara med i urvalet, utan det gäller att upptäcka, 
lyfta fram och belysa de samband som kan finnas.  (Holme & Solvang, 1997) 
 
En kvantitativ undersökning bygger på statistiska analyser och 
generaliseringar. Denna metod innebär att studien redan från teori- och 
problemformuleringsfasen är färdigstrukturerad, vilket gör att behandlingen 
av insamlat material blir lättare än vid en kvalitativ ansats. (Holme & 
Solvang, 1997). 
 
Vi har valt att använda oss av inslag av båda metoderna, kvantitativ kontra 
kvalitativ metod, för insamlandet av information till vår fallstudie.  Dock 
utgör vår studie i huvudsak kvalitativ fallstudie då vårt empiriska material till 
största del utgörs av intervjuer. Vi valde att använda oss av en kvantitativ 
metod därför att vi ansåg att med hjälp av en förundersökning, i form av en 
enkätundersökning, skulle vi få mer relevanta studieobjekt än om vi hade 
valt fallföretag på måfå. 
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2.4 Praktiskt tillvägagångssät  t
 
I figur 2.1 åskådliggörs uppsatsens praktiska tillvägagångssätt från början till 
slut för att samla in det empiriska underlaget.  Detta kommer närmare att 
beskrivas i detta avsnitt. 
 
 

 

Urvals-
kriterier 

Enkät via 
e-post 

Urvalsfas  Samman-

ställning

Val av 

fallföretag 

Vidimering 
av intervju

Personliga 
intervjuer 

Intervjufas Samman-

ställning

Empiri 

Figur 2.1 Vårt praktiska tillvägagångssätt  
 

2.4.1 Urval 

När vi hade bestämt oss för vilken metod som skulle användas för att samla 
in den information vi hade intresse för, gjorde vi ett övervägande mellan att 
själva utse samtliga fallföretag eller genomföra en förundersökning. Vi valde 
det senare, därför att vi ansåg att vi kunde på sätt ta fram ett urval som 
bättre motsvarade det syfte vi ville uppnå. Syftet med förundersökning var 
inte att statistiskt säkerställa urvalet, utan den skulle medföra att val av 
fallföretag kunde göras med större precision och relevans för vårt 
problemområde. 
 
I samband med denna förundersökning gjorde vi ett antal avgränsningar. En 
avgränsning var att uppsatsen skulle omfatta privata företag och offentliga 
verksamheter som var verksamma i Östergötland. Denna avgränsning 
gjordes då detta skulle underlätta uppsatsarbetet då det fanns vissa 
begränsningar i samband med insamlingsförfarandet. En annan avgränsning 
var att organisationerna skulle ha fler än 100 anställda, dels för att begränsa 
och dels då vi ansåg att dessa skulle ha resurser såsom utvecklade strategier 
samt "specialister" inom området. För att få fram ett relevant urval valde vi 
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att använda oss av FöretagsFakta (www.foretagsfakta.se, 030129). Vid 
söktillfället fann vi 170 privata företag och offentliga verksamheter, dock var 
det faktiska antalet cirka 150 organisationer, då ett flertal privata företag 
tillhörde samma koncern. Dessa 150 organisationer blev vår målpopulation 
på grund av att vi förmodade att det skulle finnas ett samband mellan dessa 
organisationer och skulle därför inte spegla en rättvisande bild av urvalet. 
 
Förundersökningen genomfördes med hjälp av en enkät. Enkäten bestod av 
sju frågor, exklusive övriga kommentarer, (se bilaga 1). Denna enkät innehöll 
information om bland annat företagets eller verksamhetens inköpsstorlek, 
leverantörskriterier och vilka sorters tjänster som upphandlades i företaget. 
Denna information ledde därefter till vilka organisationer som tillfrågades 
för vidare intervjuer, dock utifrån tre kriterier som sattes upp av oss och 
som kan ses i nästa underavsnitt, 2.4.2. Dessa kriterier behandlades av 
frågorna 1, 4, 5, 6 samt 7. Fråga 1 innebar svar som kunde placera 
organisationen i korrekt verksamhetstyp. De övriga frågorna behandlade 
huruvida organisationen köpte in kunskaps- och informationsintensiva 
tjänster, hur dessa upphandlas, vad som påverkar leverantörsvalet samt om 
organisationen använde sig av en leverantörsbedömningsmodell. 
 
Enkäten skickades ut via e-post, efter att kontakt hade tagits via telefon. Vi 
satte en tidsrestriktion, där vi begränsade kontaktfasen till cirka tio 
arbetsdagar för att de medverkande skulle få rimlig tid att besvara frågorna 
och för att vi skulle kunna påbörja en bearbetning av urvalsprocessen så 
snart som möjligt. Tidsrestriktionen innebar att alla organisationer inte var 
tillgängliga att få till stånd ett samtal med, vilket i sin tur resulterade i att vi 
inte fick kontakt med alla organisationer. Då vi blev medvetna om att alla 
150 organisationer inte kunde nås under dessa 10 arbetsdagar bestämde vi 
oss för att uppnå en minimigräns, av antalet medverkande organisationer, på 
50 organisationer. Denna minimigräns sattes av oss på grund av att detta var 
det antalet som vi uppskattade var rimligt att få kontakt med under dessa 
dagar. Av dessa 50 organisationer som kontaktades fick vi svar från 41 
organisationer, varav 70% utgjordes av privata företag och 30% av offentlig 
verksamhet. Sammanställning av enkäten kan ses i bilaga 2. 
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2.4.2 Val av fallföretag 

I nästa skede tog vi kontakt med tio organisationer för personliga intervjuer. 
Detta val baserades på tre kriterier, vilka var; 

1. Organisationer från såväl offentlig som privat sektor. 
2. Organisationer som köper in kunskaps- och informationsintensiva 

tjänster. 
3. Organisationer som har påvisat att de använder sig av ett strukturerat 

förfarande, såsom inköpsstrategier, leverantörsbedömningsmodeller 
och så vidare. 

 
Av de inkomna enkätsvaren erhöll vi även kommentarer från ett antal 
medverkande som kompletterade deras svar. Dessa kommentarer påverkade 
vår bedömning vid val av fallföretag, då vi ansåg att de medverkande som 
tog sig tid att reflektera över sina svar kunde bidra till en mer öppen och 
innehållsrik intervju. Vi är medvetna om att vi kan ha gått miste om andra 
lämpliga potentiella fallföretag, då dessa inte hade motiverat eller utvecklat 
sina svar. Därmed blev vårt slutliga val av fallföretag en subjektiv 
bedömning och därför kan vår förundersökning inte betraktas som en 
statistisk undersökning. 
 
De valda organisationerna utgjordes av totalt 10 organisationer; fyra privata 
företag och sex offentliga verksamheter. Vid kontakt med dessa 
organisationer avtalades tid med sammanlagt fjorton respondenter. En kort 
bakgrundsbeskrivning av dessa respondenter har vi lagt i samband med 
empirikapitlet. Fördelningen grundade sig på vår föreställning att 
organisationerna möter liknande situationer vid upphandling av tjänster 
oavsett om de tillhör en privat eller offentlig sektor. Dessa har dock olika 
förutsättningar som gör att organisationerna hanterar svårigheter kring 
upphandlingsprocessen olika. De satta kriterierna samt resurser såsom tid 
och ekonomi påverkade antalet organisationer, men även att vi ansåg att den 
information vi fick in var tillräcklig vid dessa 14 intervjuer för att göra en 
ändamålsenlig analys. 
 

2.4.3 Intervjuer 

I denna fas valde vi mellan två intervjuformer; personlig eller telefonintervju, 
där vi resonerade oss fram till att utföra personliga intervjuer. Detta för att 
vi ansåg det gynna informationsinsamlandet, både i form av tillförlitlighet 
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och flexibilitet, men även för att få en djupare insikt för hur processen vid 
upphandling av tjänster hanteras. 
 
En intervju kan byggas på standardiserade frågor, det vill säga samma frågor 
till alla, eller på icke standardiserade frågor. De frågor som ställs kan sedan 
vara öppna eller slutna, där de öppna frågorna inte har några bundna 
svarsalternativ vilket de slutna har. (Arbnor & Bjerke, 1994) Använder man 
sig av varken standardiserad eller icke standardiserad intervjumetod kan man 
använda sig av en semistandardiserad. En semistandardiserad intervju har 
från början vissa bestämda frågor, dessa utvecklas därefter beroende på den 
information som fås av respondenterna. (Lundahl & Skärvad, 1992) 
 
Vi har genomfört intervjuerna med semistandardiserade frågor. Vi 
föreberedde ett större antal öppna frågor som skickades till respondenten 
några dagar före intervjutillfället. Dessa frågor kunde respondenten själv 
utveckla och fundera över till intervjutillfället. Att vi medvetet lät 
respondenterna få ta del av frågeunderlaget berodde på att vi ansåg att det 
var viktigt att låta respondenterna få fundera på hur processen egentligen såg 
ut i deras organisation. Vi följde inte exakt frågeunderlaget och ansåg att 
diskussionen kring processen och hantering av olika svårigheter 
underlättades genom att respondenten till viss del var förberedd. 
 
Denna intervjustruktur har inneburit att vi har fått mycket givande och 
intressanta intervjuer, visserligen har vi ibland varit tvungna att lotsa 
respondenten eller respondenterna tillbaka till vårt undersökningsområde. 
Intervjufrågorna har till viss del anpassats efter respondenten och dess 
organisation, vilket har bidragit till att frågorna ibland har varierat mellan 
intervjuerna. Samtliga intervjuer har spelats in på band och därefter har en 
nedskriven kopia av intervjun skickats tillbaka till respondenten för 
kommentarer och godkännande. Detta har gjort för att minska risken för 
feltolkningar och faktafel. Då vår kunskap inom området har ökat under den 
tidsperiod som intervjuerna har genomförts, har detta medfört att vissa 
frågor har utvecklats eller tillkommit. Detta har även inneburit att vi har 
återkommit till respondenterna för kompletterande frågor. 
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2.5 Ett källkritiskt perspektiv 
 
När vi valde litteratur utgick vi från det som fanns tillgängligt på bibliotek, 
artikeldatabaser och tidigare forskningsrapporter, men även via hänvisning 
från personer som har kunskap inom området. I denna urvalsprocess av 
litteratur läste vi ett flertal böcker och artiklar för att få en översikt av 
problemområdet. Denna allmänna litteratursökning har bidragit till en lång 
och eventuellt alltför utdragen sökprocess som enbart givit oss generell 
kunskap och mindre spetskunskap. Dock har vi under uppsatsens gång fått 
en större medvetenhet om att snävare sökvägar var nödvändiga. 
 
Vid den teoretiska insamlingen har vi i den mån om möjligt återgått till 
upphovsmännen/kvinnorna bakom teorierna. Detta har vi gjort för att inte 
tolka någon annans tolkning av teorierna då risken för feltolkning kan bli 
större. När det gäller val av empiriska källor så är de intervjuade personerna 
valda efter en förundersökning. Dessa personer har valts för sitt 
ansvarsområde och inte efter vilken befattning dessa har. 
Förundersökningen skulle kunna ifrågasättas om den verkligen gav bättre 
utfall än om vi själva slumpvis hade valt ut fallföretag. Vi anser dock att den 
valda metoden var mest lämpad med tanke på de förkunskaper som vi hade 
samt uppsatsens undersökningsområde. Den fördelning som uppstod vid 
förundersökningen mellan privata och offentliga organisationer (70/30) kom 
inte att spegla det urval av fallföretag (40/60), kan kritiseras. Men vi fann 
inga skäl att följa förundersökningens fördelning då vi inte ansåg det vara ett 
primärt mål. Det vikigaste för oss var att studien skulle ha en någorlunda 
jämn fördelning mellan privat och offentlig sektor. 
 
Då vi valt fallföretag som representerar olika branscher samt att 
organisationerna tillhör privat respektive offentlig sektor kan man ställa sig 
frågan om det då går att generalisera det resultat vi har fått fram. Vår åsikt är 
att den problematik som finns kring tjänsteupphandlingar uppstår i alla 
organisationer, men på grund av interna och externa förutsättningar hanterar 
organisationerna detta olika. Därmed anser vi att det inte finns något skäl att 
inte kunna generalisera bland annat utanför den geografiska avgränsningen. 
Emellertid kommer vi att ta ställning till huruvida det går att generalisera de 
resultat vi kommer fram till, vad det gäller skillnader och likheter som kan 
uppstå mellan privat och offentlig sektor. 
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Uppsatsen har påverkats av våra värderingar och den förförståelse vi har. 
Det finns dessutom en risk att vi tolkar den information vi erhåller mot vad 
vi vill att uppsatsen ska resultera i. Dock hoppas vi att genom en ökad 
medvetenhet kunna minimera denna risk. 
 
 

 14



KAPITEL III 

- UPPHANDLINGS- OCH TJÄNSTEBEGREPP - 

 

3. Upphandlings- och tjänstebegrepp 
Genom detta kapitel har vi för avsikt att ge läsaren en förståelse för uppsatsens centrala 
begrepp och hur vi har valt att använda oss av dessa. Vi anser att begreppen är av sådan 
karaktär att de bör redogöras för i ett fristående kapitel. 
 
Kapitlet har indelats i tre avsnitt, det första behandlar begreppet 
upphandling och dess betydelse. I denna beskrivning av begreppet försöker 
vi redogöra för relationen mellan begreppen inköp och upphandling. 
Upphandlingsförfarandet i offentliga organisationer styrs av lagen om 
offentlig upphandling, LOU (1992:1528), vilket är en extern reglering som 
påverkar upphandlingsförfarandet i hög grad. Därför kommer vi i det andra 
avsnittet även ge en kort beskrivning av lagen. Det finns även interna 
förutsättningar, såsom strategier och policys, för både privata och offentliga 
organisationer, vilka dock är specifika för organisationerna. Vi anser det 
därför det vara svårt att beskriva dessa förutsättningar. Det tredje avsnittet 
ägnas åt att beskriva och klassificera kunskaps- och informationsintensiva 
tjänster. 
 

3.1 Skillnad mellan inköp och upphandling 
 
Inom området som behandlar köp av varor och tjänster har det utvecklats 
en stor mängd av mer eller mindre utförliga respektive övergripande 
definitioner på vad begreppet inköp är och innebär. Vi har valt att lyfta fram 
definitioner som ger en förhållandevis tydlig och övergripande bild av 
inköpsbegreppet och som det finns ett relativt stort stöd bakom. 
 
Aljian (1984) beskriver begreppet inköp genom att redogöra för dess 
funktion. Han menar att inköpsfunktionen bör upprätthålla en lämplig nivå 
på utrustning, material, och tillhandahållandet av varor och tjänster till rätt 
kvalitet och rätt kvantitet, samt till rätt pris och från rätt leverantör. Denna 
beskrivning av inköpsbegreppet lyfter främst fram den operationella aktivitet 
som ett inköp omfattar. Van Weele (2000) har valt att definiera begreppet på 
liknande sätt: 
 

”Obtaining from external sources all goods, services, capabilities and 
knowledege which are necessary for running, maintaining and managing the 
company´s primary and support activities at the most favourable conditions.” 

(Van Weele, 2000, p. 14) 
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Det finns egentligen tre huvudsaklig begrepp som används i engelsk 
litteratur, buying/purchsing, procurement, samt supply management. I det svenska 
språket används bara en enda gemensam term för dessa tre begrepp på detta 
område. När det gäller det engelska språket är det mer utvecklat, språket 
erbjuder mer nyanserade ord och begrepp, där det svenska ordet inköp är ett 
bra exempel på där engelskan istället har flera motsvarande ord. 
 
Det är därför svårt att finna en definition av begreppet buying, men vanligtvis 
brukar begreppet få en snävare betydelse än purchasing. De skiljer sig från 
varandra till så vida att buying handlar om ett köp, som innefattar att valet 
görs på grundval av det lägsta priset på en grundfunktion. Däremot omfattar 
purchsing även den del av processen som hanterar specifikationer på 
produkterna från den interna kunden. I det svenska språket motsvaras och 
används alltså benämningen inköp, ibland förkortar författare inköp till bara 
köp och använder detta som motsvarighet för båda dessa begrepp. 
 
Begreppet procurement anses som ett vidare begrepp än buying/purchasing, det 
vill säga andra aspekter vägs in, förutom pris, såsom logistik, inköpsvolym, 
inköpstidpunkt och så vidare. 
 
Till sist begreppet supply management som vidgar perspektiven ytterligare och 
inbegriper även utformning av leverantörsstrukturer samt utveckling av 
leverantörernas och företagets resurser. På så sätt försöker företag och dess 
leverantörer reducera kostnaderna och öka värdeskapande processer. 
 
Axelsson (1998) nämner att denna utvecklingstendens, se figur 3.1, inte 
enbart är tydlig i den privata sektorn, utan har även påbörjats i den offentliga 
sektorn.  

 

Buying/Purchasing 

 

Procurement 

    
 

Supply Management
 
 
  
 

Figur 3.1. Utvidgning av inköpsfunktion  
 
Upphandling kan sägas vara ett substituerande begrepp till de 
inköpsaktiviteter som tidigare har nämnts. Begreppet har sitt ursprung från 
den svenska offentliga sektorn och genom Lagen om offentlig upphandling 
(LOU (1992:1528) är det begrepp som naturligt förknippas med den 
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offentliga sektorn. Vid jämförelse av de tidigare nämnda engelska begreppen 
finns det likheter mellan upphandlingsbegreppet och begreppet procurement. 
Somliga anser att dessa är varandras motsvarighet. (Jonsson, 1998) 
 
Vad det gäller begreppen upphandling och inköp har dessa begrepp i grund 
och botten samma innebörd. Detta innebär att det egentligen inte borde ha 
så stor betydelse vilket av dessa begrepp vi använder oss av. Därför har vi 
även valt att behandla begreppen upphandling och inköp synonymt, men 
främst kommer vi att använda oss av begreppet upphandling. En förklaring till 
detta val är att svenskan inte har samma nyanserade språk som engelska, 
vilket medfört att inköp både kan omfatta endast vissa delar i, men även hela 
inköpsprocessen. Upphandling får därför anses ha en bredare innebörd i 
likhet med begreppet procurement. 
 

3.2 Upphandling av tjänster i offentlig verksamhet 
 
Upphandling i offentlig verksamhet regleras genom lagen (1992:1528) om 
offentlig upphandling, vilket påverkar de offentliga verksamheternas 
inköpsarbete i betydande omfattning till skillnad från privata företag som 
inte regleras. Med offentlig upphandling förstås statliga och kommunala 
organs anskaffning av både varor och tjänster. Detta sker normalt genom 
anbudsförfarande, det vill säga olika företag inbjuds att komma in med 
anbud som sedan prövas av köparen eller beställaren. 
 
Gällande lag för upphandling i offentlig verksamhet är lagen 1992:1528 om 
offentlig upphandling tillämplig. Lagen är en anpassning till EG:s direktiv 
(se prop 1992/93:88), men omfattar i huvudsak samma principer som den 
lag som tidigare tillämpades i Sverige. Det vill säga att offentlig upphandling 
skall ske affärsmässigt, i konkurrens och på ett icke-diskriminerande sätt (1:4 
LOU (1992:1528)). (Adlercreutz, 2002) 
 
Till offentliga verksamheter (upphandlande enhet), som omfattas av 
offentlig upphandling, räknas utöver statliga myndigheter, kommuner, kyrka, 
och landsting, även sådana verksamheter som i bolagiserad form ägs till 
minst 50% av statliga, regionala och kommunala organ. De kommunala 
organen omfattar offentliga företag, föreningar, samfälligheter och stiftelser 
som inrättats för att fullgöra uppgifter i det allmännas intresse och inte har 
industriell eller kommersiell karaktär, samt där mer än hälften av 
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styrelseledamöterna utsetts och kapitalet till största del tillskjutits av 
offentligrättsligt organ. (enligt 1:6 LOU (1992:1528)),  (Adlercreutz, 2002) 
 
LOU (1992:1528) 5§ omfattas av "köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, 
byggentreprenader eller tjänster". Lagen delar in varor och tjänster i tre olika 
grupper, A-, B- och C-grupper, där grupperna A och B innefattar tjänster. 
 
För att skilja på A- och B-tjänster har EG-kommissionen fastställt en 
förteckning av termer där man med hjälp av en sifferkod kan utläsa om det 
är en A- eller B-tjänst. 
 
Exempel på A-tjänster är underhåll av motorfordon och maskiner, 
datatjänster, redovisning, marknadsundersökningar, konsulttjänster för 
administration, arkitekttjänster, fastighetsförvaltning inkl städning m fl. Till 
B-tjänster räknas tjänster som bland annat säkerhets- och 
bevakningstjänster, utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänster och 
tjänster inom kultur. 
 
Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling reglerar 
upphandlingsförfarandet i olika utsträckning, vilket är beroende på värdet 
angående det som ska upphandlas. I LOU (1992:1528) finns något som 
kallas för tröskelvärde1, vilket får stor betydelse för det som ska upphandlas. 
En upphandling vars värde överstiger tröskelvärdet regleras på ett annat sätt 
jämfört med om det handlar om en upphandling under tröskelvärdet. 
Tröskelvärdet anges i euro eller i särskilda dragningsrätter (sdr) och är olika 
stort för olika typer av upphandlingar samt vad det är för typ av enhet som 
upphandlar. (Adlercreutz, 2002) Gällande tjänsteupphandling för statliga 
myndigheter ligger tröskelvärdet på 130 000 (sdr). För övriga upphandlande 
enheter, vid tjänsteupphandling, är det lägsta tröskelvärdet 200 000 euro 
eller 200 000 sdr. (Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, 4§ 2st) 
  

                                           
1 Ett tröskelvärde är en beloppsgräns som reglerar upphandling i offentliga verksamheter. Tröskelvärdets 

nivå är beroende på typ av produkt.  
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3.2.1 Upphandling över tröskelvärdet 

När inköpsvärdet överstiger tröskelvärdet kan tre upphandlingsformer, 
enligt 1:5 LOU (1992:1528), användas; öppen upphandling, där alla leverantörer 
får lämna anbud, selektiv upphandling, där vissa leverantörer bjuds in att lämna 
anbud, och förhandlad upphandling, där anbudsförfarandet kombineras med 
förhandling med en eller flera anbudsgivare. (Adlercreutz, 2002; LOU 
(1992:1528)) 
 
Att upphandla över tröskelvärdet medför att anbudstiden blir längre än för 
upphandling under tröskelvärdet. Anbudsgivarna måste alltid kvalificera sig 
som leverantör, vilket medför att den upphandlande enheten ska ställa krav 
på anbudsgivarens förmåga, kapacitet och ekonomiska ställning i en 
upphandling. Uppfyller inte anbudsgivaren kvalificeringskraven faller 
anbudet. 
 

3.2.2 Upphandling under tröskelvärdet enligt LOU (1992:1528) 

Vid upphandling under tröskelvärdet är reglerna inte lika strikta. Lagen 
skiljer på förenklad upphandling och direktupphandling. 
 
Vid förenklad upphandling begär enheten in anbud antingen genom att 
annonsera eller inbjuda ett antal leverantörer att lämna anbud. Inbjuder 
enheten leverantörer att lämna anbud ska enheten, om möjligt, begära in 
anbud från så många leverantörer att en konkurrenssituation uppstår. 
Leverantörer kan på eget initiativ begära att få lämna anbud. 
 
Vid förenklad upphandling ska leverantören, liksom vid upphandling över 
tröskelvärdet, kvalificera sig. Kvalificeringskravet är att anbudsgivaren ska 
visa att man har förmåga och kapacitet att utföra uppdraget samt att 
företaget är registrerat och sköter inbetalningen av skatter. 
 
Lagen säger att en upphandlande enhet får handla direkt från leverantör om 
beloppet är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Men även om 
direktupphandling tillämpas bör prisjämförelser göras, om det är möjligt. 
Visar det sig att varor eller tjänster av samma typ direktupphandlas ofta, bör 
enheten teckna ett ramavtal med leverantör, det finns även statliga ramavtal 
som kan användas. 
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3.2.3 Annonseringsplikt 

De olika upphandlingsformerna har även olika annonseringsplikter som ska 
följas. Detta gör att upphandlingsprocessen vid köp av tjänst varierar 
tidsmässigt, men som lägst ligger denna annonseringstid kring 4-6 veckor. 
Detta gäller vid en förenklad upphandling under tröskelvärdet, som innebär 
att leverantörerna lämnar in anbud 4-6 veckor efter annonsering.  
 
Vid prövning av anbud ska den upphandlande enheten enbart iaktta det 
anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det anbud som har 
lägst anbudspris (enligt LOU (1992:1528) 6:12). I bedömning av det mest 
fördelaktiga ska det tas hänsyn till den specifika situationen när det gäller 
pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska 
egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan med mera. I 
förfrågningsunderlaget ska de kriterier, som anses av vikt för enheten, 
graderas. (Adlercreutz, 2002; LOU, 1992:1528) 
 

3.3 Tjänster 

3.3.1 Tjänstebegreppet 

Två mycket vanligt förekommande beskrivningar av tjänstebegreppet som 
återfinns i litteratur, vilka behandlar tjänsteområdet är Grönroos (1990) och 
Arnerup-Cooper & Edvardssons (1999) definitioner: 
 

”En tjänst är en aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt 
slag, som normalt, men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan 
kunden och tjänsteföretagets medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller 
varor och/eller system, som tillhör tjänsteleverantören.” 

(Grönroos, 1990, p. 27) 
 

”En tjänst kan beskrivas som en kedja av (sekventiella och parallella) 
värdeskapande aktiviteter eller händelser, vilka bildar en process i vilken 
kunden ofta medverkar genom att utföra olika moment i interaktionen med 
tjänsteföretagets medarbetare i syfte att uppnå ett visst resultat. Resultatet 
kan antingen direkt påverka kunden själv eller det kunden äger”. 

(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1999, p. 30) 
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Dessa författare har även beskrivit tjänstegreppet utifrån tre elementära 
egenskaper. Den första beskriver det immateriella, abstrakta och obestämda som 
tjänsten kan utgöras av. Då tjänsten varken kan ses, kännas, höras eller 
luktas, gäller det att den som köper en tjänst måste ha ett grundläggande 
förtroende för den som utför tjänsten. Detta visar på att det ur 
producenternas perspektiv kan vara svårt att förklara och tydliggöra en tjänst 
och att det ur kundens perspektiv blir svårt att bedöma en tjänst före köp. 
För det andra är tjänster en process och inte en sak eller vara. Detta innebär, 
för det tredje, att produktion, marknadsföring och leverans ofta utförs samtidigt 
som tjänsten konsumeras. Denna process kräver därför ofta en god interaktion 
mellan köpare och säljare. 
 
En annan vanlig egenskap som tjänstebegreppet kännetecknas av är att den 
dessutom i hög grad är heterogen, vilket innebär att en varje tjänst ofta blir 
unik när den genomförs. Detta medför att det kan vara svårt att 
massproducera en tjänst på det sätt som varor kan massproduceras. En 
tjänst kan vara både personlig och individuell. Tjänstens utförande kan även 
anpassas efter situation och behov och kräver ibland att kunden aktivt 
medverkar när tjänsten produceras. (West, 1997; Dotchin & Oakland, 1994) 
 

3.3.2 Klassificering av tjänster 

Syftet med en klassificering är att lyfta fram likheter och skillnader mellan 
olika grupper på ett systematiskt sätt. Att klassificera olika typer av tjänster 
är nödvändigt för att kunna se det generella i det specifika med tjänster, då 
tjänster i mycket hög utsträckning både är mångfacetterad och heterogen till 
sin natur.  Vid studie av den litteratur som behandlar tjänster har det visat 
sig att den övervägande delen utgår från ett tjänsteföretagsperspektiv. Detta 
innebär att de olika beskrivningar och kategoriseringar som är gjorda utgår 
från de olika tjänsteverksamheter som finns, medan få författare har 
beskrivit och gjort någon klassificering av olika tjänster. Emellertid har det 
även visat sig att det inte är så enkelt att kategorisera tjänster och det har att 
göra med det inte alltid finns en klar gräns mellan varor och tjänster, utan 
det förekommer en mängd olika kombinationer av varor och tjänster. I en 
skala från rena varor till rena tjänster så finns det tjänster som är ett 
komplement, eller tjänster som är ett stöd, eller tjänster som är fristående, 
samt tjänster som är integrerade med en vara. (Axelsson, 1998) Detta ger 
upphov till en komplexitet och som försvårar en klassificering. 
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Att kategorisera tjänster kan vara väldigt svårt, till exempel en tjänst som 
anses ha en låg standardisering, det vill säga mer eller mindre icke 
standardiserad, kan hamna i en grupp som i övrigt inte överensstämmer med 
tjänstens art. Det finns dock några författare som har försökt sig på att 
kategorisera olika typer av tjänster, varav Silvestro (1999), Fitzsimmons et al. 
(1998) och Hill & Neeley (1988) är exempel på några av dessa. 
 
Silvestro et al. (1999) har utarbetat en modell, se figur 3.3, utifrån flera 
författares tjänstekategoriseringar, såsom Slack et al, Murdick et al. och 
Fitzgerald et al.. Modellen är byggd på tre tjänstetyper; massproducerade 
tjänster, professionella tjänster, samt en tjänstetyp som kan sägas utgöras av 
stöd- och servicetjänster. Den sistnämnda tjänstetypen utgör en 
kombination av de övriga två, där fokus ligger produkt/process. 

 
Professionell 

Materialfokus 
Produktorienterad 

Individfokus 
Processorienterad 

Individfokus 
/materialfokus 
Produkt 
/processorienterad 

Låg

 
Stöd- och 

service 
 

Mass-
producerade 

Hög 

Antal kundkontakter 

Låg 

Grad av: 

Kontakttid 

Kundanpassning 

Abstrakthet

Hög 

Medel 

 
Figur 3.3 Tjänstekategorisering (Källa: Modifierad från Silvestro et al., 1999 

 utarbetad av Silvestro et al., 1992) 
 
Massproducerade tjänster kan nå många kunder under en och samma 
period. De tjänster som erbjuds är enkla och standardiserade och är ofta 
produktionsinriktad eller integrerad med leverantörens fysiska produkt. 
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Tjänster, vilka benämns av Silvestro et al. (1999), som professionella 
innehåller en hög grad av processorientering och en hög grad av fokus på 
individen. Detta medför att dessa tjänster i hög utsträckning är 
kundanpassade och därmed kan tjänsten endast rikta sig mot ett fåtal 
kunder. 
 
Fitzimmons et al. (1998) har däremot baserat sin tjänstekategorisering på två 
dimensioner. Den ena dimensionen omfattar vilken betydelse tjänsten har 
för det köpande företaget och den andra dimensionen hanterar vilken grad 
av fokus tjänsten har på service för det köpande företaget. Dessa författare 
anser att graden av tjänstens betydelse kan vara hög eller låg. Den andra 
dimensionen har han fördelat på tre olika faktorer, vilka utgörs av faktorerna 
egendom, individ och process. 
 
Med egendom avser Fitzsimmons et al. (1998) de tjänster som berör 
materiella ting och vid faktorn individ hanteras de tjänster som berör 
personalen i företaget. Om tjänsten däremot berör faktorn process inriktar 
sig tjänsten på hela företaget som en process. Författarna har strukturerat 
upp detta resonemang i en illustration, vilken kan ses nedan i figur 3.4 Där 
ges närmare exempel på de sex olika tjänstetyperna. 

High 

Importance of Service

Low

Employee Support: 

- Food Service 
- Plant Security 
- Temporary personell 

Equipment Support: 

- Repairs 
- Maintenance 
- Product Testing 

Professional: 

- Advertising 
- Public Relations 
- Legal 

Facilitator: 

- Bookkeeping 
- Travel Booking 
- Package Software 

Facility Support: 

- Laundry 
- Janitorial 
- Waste Disposal 

Empolyee development 

- Training 
- Education 
- Medical Care 

Property 

Focus 

of 

service 

Person 

Process 

 
Figur 3.4 Kategorisering av tjänster (Källa: Fitzsimmons, 1998) 
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Hill & Neeley (1988) är ytterligare exempel två författare som har arbetat 
fram en kategorisering av olika tjänstetyper. Dessa två har gjort en 
kategorisering av tjänster, som omfattar enkla respektive professionella 
tjänster. Skillnaderna mellan dessa två grupper redogörs utifrån de olika 
stegen i beslutsprocessen. Dessa steg innefattas av problemidentifiering, 
sökprocessen, utvärdering av alternativ, val samt utvärdering av köpet. Den största 
skillnaden Hill & Neeley (1988) kunde urskilja var att professionella tjänster 
har en högre risk involverad vid tjänsteinköpet än de enkla tjänsterna. 
 

3.3.1 Vår kategorisering av tjänster 

Vi valt att skapa en egen kategorisering som bygger på delar av de tidigare 
nämnda tjänstekategoriseringarna. Vi har valt att skapa en indelning som är 
något vidare än vad som tidigare författare presenterat. Denna indelning 
består av kategorierna kunskaps- och informationsintensiva tjänster 
respektive stöd- och servicetjänster. Detta har gjorts då vi anser att de 
befintliga kategoriseringar då vi kunnat se att egenskaper överskrider deras 
tjänstekategoriseringar. 
 
Vi har uppmärksammat att flertalet författare, som vi har studerat och 
tidigare beskrivit, utgår från en indelning i produktion, såsom materiella ting, 
individ samt process. Vi anser att det finns likheter med dimensionerna 
process och individ med vårt fokus på kunskaps- och informationsintensiva 
tjänster. Vidare har flertalet tjänster i denna kategori en hög betydelse för det 
köpande företaget. De kunskaps- och informationsintensiva tjänster som vi 
kommer att utgå ifrån kan därmed jämföras med de gråmarkerade fälten i 
figur 3.5, modifierad efter Fitzsimmons et al. (1998) 

Importance of Service

HighLow

 

Employee 
Support 

 

Equipment 
Support 

 
Professional 

 
Facilitator 

 

 

Employee 
Development 

 

Facility Support

 
Property 

Focus 

of 

service 
People 

Process 

Figur 3.5 Kategorisering av tjänster II (Källa: Modifierad efter Fitzsimmons et al., 1998) 
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Vår indelning bygger på tjänstens kunskapshöjd och för att tydliggöra 
skillnaderna mellan tjänstekategorierna har vi valt att beskriva dem med ett 
antal egenskaper som är utmärkande. Dessa egenskaper har behandlats av 
ett flertal olika författare och en av dessa är Axelsson (1998). Genom 
följande beskrivning av dessa utmärkande egenskaper vill vi försöka skapa 
en överskådlig struktur över tjänsterna. 
 

1. Enkla tjänster respektive komplexa tjänster: Denna uppdelning 
bygger på att den enkla tjänsten ofta är en tjänst som inte kräver 
någon omfattande utbildning. Medan de komplexa tjänsterna skapas 
som följd av specifika krav på utförandet eller att tjänsten är 
avancerad och komplex i sig, det vill säga tjänsten kräver hög 
kompetens för att utföras. Exempel på en enkel tjänst är städtjänster 
och medicinska tjänster är exempel på en komplex tjänst. 

 
2. Standardiserade och icke-standardiserade tjänster: Denna 

uppdelning bygger på att vissa tjänster, icke-standardiserade tjänster, 
är mer personliga och individuella och där tjänsten är till största del 
kundanpassad. Medan andra typer av tjänster, standardiserade 
tjänster, kan utföras på rutin eller efter ett visst arbetsschema. 
Exempel på en standardiserade tjänster kan vara en städtjänst, 
bevakning eller receptionist. Däremot är juridiska tjänster ett bra 
exempel på en icke-standardiserad tjänst. 

 
3. Problemlösande kontra icke-problemlösande tjänster: Den tredje 

och sista uppdelningen bygger på att en del tjänster kräver ett 
betydande problemlösande inslag, vilket kan bestå av att tjänsten går 
ut på att lösa ett problem kunden har. Denna tjänst kan ses som del av 
icke-standardiserade tjänster (se föregående egenskap, nr 2). Detta 
innebär att det finns icke-standardiserade tjänster som inte 
nödvändigtvis behöver vara direkt problemlösande. Exempel på 
sådana tjänster kan vara personaladministrativa och ekonomitjänster. 
Däremot är finansiell rådgivning och utvecklingstjänster exempel på 
problemlösande tjänster. Exempel på icke-problemlösande tjänster är 
service- och underhållstjänster, städtjänster och övervakning. 

 
Dessa egenskaper utgör extrempunkter, vilket medför att en tjänst kan ha 
flera av dessa egenskaper, men i varierande utsträckning. I figur 3.6 kan vår 
kategorisering ses. 
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Enkla Standardiserad Icke
problemlösande

Stöd- och
servicetjänster

Komplexa Icke
standardiserad

Problemlösande

Kunskaps- och
informationsintensiva tjänster

Tjänster

Figur 3.6 Tjänstekategorisering 
 
I denna uppsats har vi valt att endast behandla den ena gruppen, kunskaps- 
och informationsintensiva tjänster och därmed inte tjänster som stöd- och 
servicetjänster. Exempel på stöd- och servicetjänster är; service- och 
underhållstjänster, receptionisttjänster, städtjänster, cateringtjänster, 
telefonväxeltjänster, bevakningstjänster, men även tjänster som transport 
och distributionstjänster, datadrift, övervakning, uppgradering. 
 
När det gäller kunskaps- och informationsintensiva tjänster har vi valt att 
dela in dessa tjänster i fem undergrupper. Dessa undergrupper är baserade 
på tidigare studier, där man behandlat tjänster av denna karaktär framför allt 
professionella tjänster, vilket flertalet av de kunskaps- och 
informationsintensiva tjänster kan sägas vara. I figur 3.4 nämner 
Fitzsimmons et al. (1998) förslag på olika typer av tjänster som vi har använt 
oss av när dessa undergrupper har skapats. Nedan i figur 3.7 presenteras 
dessa undergrupper. 
 

Kunskaps- och informationsintensiva tjänster: 
 
          1.  Rådgivande tjänster: 

 Juridiska tjänster 
 Management konsulttjänster 
 Finansiering/ försäkring 

          2. Konsulttjänster: 
 Ekonomitjänster; redovisning, revision 
 Tekniska konsulttjänster; teknik, konstruktion m.m. 
 Datakonsulttjänster; installation, uppgradering, programmering m.m. 
 Logistiska tjänster 
 Reklamtjänster 
 Telekommunikationstjänster 
 Utvecklingskonsulttjänster; produkt-, systems-, funktions- och 

administrationstjänster 
       3. Medicinska tjänster 
       4. Utbildningstjänster 
        

 Figur 3.7 Indelning av kunskaps- och informationsintensiva tjänster.  

 26



KAPITEL IV 

- UPPHANDLINGSPROCESSEN AV TJÄNSTER - 

 

4. Upphandlingsprocessen av tjänster 
I detta kapitel redogör vi för centrala aspekter i upphandlingsprocessen av tjänster som 
kan utgöra svårigheter och påverkar inköpsbesluten. 
 
Enligt föregående kapitel, som behandlar tjänstens karaktär och definition, 
framgick det att tjänster i olika grad är immateriella. Detta påverkar 
upphandlingsprocessen och innebär att processen inte är statisk för alla 
typer av tjänsteköp. (Stock & Zinszer, 1987) Därför ställer sig en del 
författare sig tveksamma till om det överhuvudtaget går att utforma en 
modell över upphandlingsprocessen för tjänster (Fitzsimmon et al., 1998; 
Axelsson, 1998). Fitzsimmons et al. (1998) har dock gjort ett försök att 
utveckla en hanterbar modell över upphandlingsprocessen, vilken tydliggörs 
i figur 4.1. Denna modell liknar i stor utsträckning de traditionella 
inköpsmodeller som utarbetats av andra författare. Det som skiljer dem åt är 
att Fitzsimmons et al. (1998) har utvecklat modellen för att fokusera sig på 
tjänstekomplexiteten och har därtill även fört in andra dimensioner som 
påverkar innehållet i modellens variabler. 
 
En av dessa dimensioner som Fitzsimmons et al. (1998) behandlar i 
samband med denna modell, som de anser bör beaktas i inköpsbeslutet, är 
hur kritisk eller betydelsefull tjänsten är för företaget. Tjänstens betydelse 
kan vara hög eller låg beroende på tjänstens förhållande till företagets 
kärnverksamhet. Fitzsimmons et al. (1998) anser att en tjänst som är av 
större betydelse kommer att engagera chefer på högre nivå i inköpsbeslutet, 
därför att tjänsten måste överensstämma med företagets mål och strategi.  

Need IdentificationNeed Identification
•• Problem Definition
• ’Do-versus Buy’ Analysis
• Involve Interested Parties
• Specification Developement

PerformancePerformance EvaluationEvaluation
• Identifiy Evaluator
• Quality of Work
• Communication

• Meet Deadlines
• Flexibility
• Dependability

Information Information SearchSearch
• References
• Personal Contact
• Recommendation
• Trade Directory

Vendor SelectionVendor Selection
• Experience
• Reputation
• References

• Cost
• Localtion
• Size

 
Figur 4.1 Upphandlingsprocessen (Källa: Fitzsimmons et al.,1998) 
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Upphandlingsprocessen inleds med en behovsindentifieringsfas (Need 
Identification), där problemet belyses och definieras. I denna fas måste ett 
viktigt strategiskt beslut fattas, ska företaget producera tjänsten själva eller 
ska de köpa den från en extern leverantör. När företaget beslutar att de ska 
köpa tjänsten från en extern leverantör blir det sedan en fråga om att finna 
anskaffningskällor. Detta beslut brukar benämnas ”sourcing decision”. 
(Gadde & Håkansson, 1993) Studier har visat att det finns en tydlig tendens 
att företag fattar beslut om att köpa in tjänster i allt högre grad, istället för 
att själva ta sig an dem (Fitzsimmons et al., 1998). 
 
När problemet har identifierats ska en kravspecifikation utformas med hjälp 
av berörda parter. En specifikation ska bland annat innehålla en 
funktionsbeskrivning, en detaljerad teknisk beskrivning, en 
kvalitetsbeskrivning samt en kostnadskalkyl. (Fitzsimmons et al., 1998; van 
Weele, 2000) 
 
Informationssökning (Information Search) utgör nästa fas i 
upphandlingsprocessen. I denna fas har inköpsfunktionen en viktig roll att 
fylla genom att samla in information om marknaden som kan tillhandahålla 
tjänsten, det vill säga göra en förteckning över lämpliga leverantörer. Detta 
kan göras genom personliga kontakter som kan utgöra referenser och 
alternativt ge rekommendationer. Det handlar alltså om att upprätta en 
förteckning över lämpliga leverantörer. 
 
Nästa fas i upphandlingsprocessen syftar till att välja ut vissa leverantörer för 
förhandling om uppdrag, det vill säga leverantörsval (Vendor Selection). Kriterier 
som Fitzsimmons et al. (1998) nämner som viktiga här är leverantörens 
erfarenhet, rykte, referenser, storlek, lokalisering samt kostnad. Dessa 
kriterier får även stöd av en rad andra författare som Axelsson (1998), 
Axelsson & Laage-Hellman (1991) och West (1997). 
 
När det gäller leverantörens geografiska lokalisering kan denna vara en 
avgörande faktor vid köp av vissa typer av tjänster. Vill företaget skapa 
speciella samarbets- och utvecklingsmöjligheter kan det vara viktigt att ha 
leverantören nära eller att leverantören är beläget i ett teknikcentra för att på 
så sätt få tillgång till den utveckling som sker där. (Gadde & Håkansson, 
1993) Andra kriterier som framhävs som viktiga är leverantörens 
kompetensbas, potential för utvecklingssamarbete, organisatorisk och 
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finansiell stabilitet samt certifieringar. (Axelsson, 1998; Axelsson & Laage-
Hellman, 1991) 
 
Sista fasen infinner sig när tjänsten har genomförts, till skillnad från de 
övriga faserna som inträffar ex ante, men som ändå har en stor betydelse för 
upphandlingsprocessen som helhet. Det handlar om utvärdering av tjänsten 
(Performance Evaluation), det vill säga utförda prestationer. En utvärdering av 
en tjänst inbegriper olika avstämningspunkter, där erhållet resultat ställs i 
förhållande till överenskomna mål och krav. Utvärderingen omfattar 
kriterier som prestationens kvalitet, kommunikation/interaktion och tids- 
och kostnadsram. Denna fas är ett sätt att få återkoppling på erhållen tjänst, 
som ska bidra till att stimulera och utveckla den administrativa delen i 
upphandlingsprocessen. (Fitzsimmons, 1998; van Weele, 2000) 
 
Varje steg i upphandlingsprocessen måste vara noggrann och systematisk för 
att förse beställaren av tjänsten med vad denne behöver, det vill säga en 
tjänst som är anpassad för dess syfte, med erfordrad kvalitet och till rimlig 
kostnad. (van Weele, 2000) 
 
I samband med dessa steg i upphandlingsprocessen finns det aspekter som 
måste beaktas vid inköp av tjänster. Dessa aspekter, se figur 4.2, har vi delat 
in i tre faser som kommer att beskrivas i tre avsnitt; identifiera, värdera och 
beslut. 

VVÄÄRRDDEERRAA  
- Leverantör 

- Tjänstens kvalitet

BBEESSLLUUTT  
- Grundval för 

beslutsfattande 

IIDDEENNTTIIFFIIEERRAA  
- Osäkerhetsfaktorer 

- Inköpsstrategier 

UUPPPPHHAANNDDLLIINNGGSSPPRROOCCEESSSSEENN  
AAVV  TTJJÄÄNNSSTTEERR 

 
Figur 4.2 Aspekter i upphandlingsprocessen 

 
Avsnittet Identifiera kommer att visa på ett antal faktorer som har inverkan på 
leverantörsvalet. Några av de faktorer som kommer att behandlas rör 
osäkerhet; som frekvens och informationsasymmetri, men även när det finns 
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behov av att skapa förtroende i relationen mellan köpare och leverantör. 
Dessa diskuteras bland annat av Sako och Williamson. Bland annat ligger 
dessa osäkerhetsfaktorer till grund för den formella inköpsstrategin som det 
köpande företaget bör anamma. 
 
I det andra avsnittet, Värdera, ges en beskrivning av möjliga 
värderingssituationer för att kunna bedöma leverantörsalternativen och 
tjänstens kvalitet. Thompson har konstruerat fyra möjliga 
värderingssituationer utifrån två dimensioner som kommer att redogöras i 
detta avsnitt. Här framförs olika aspekter på kvalitetsbedömning vid köp av 
tjänster samt definition på kvalitetsbegreppet. 
 
Det sista avsnittet om Beslut beskriver några grunder för ett beslutsfattande. 
Här diskuteras bland annat rationalitet i beslutsfattandet, den individuella 
kontra organisatorisk påverkan i beslutssituationen, samt olika dimensioner i 
beslutsfattandet, utifrån främst Simon och Ramström. Avsnittet avslutas 
med en kort redogörelse av beslutfaktorer som förekommer vid köp av 
tjänster. 
 

4.1 Att identifiera leverantör och tjänst 
 
Ett företag som väljer att vända sig till marknaden för att köpa tjänster bör 
identifiera leverantörsmarknaden och den osäkerhet/komplexitet som 
marknaden präglas av. Inför valet om vilken leverantör som ska genomföra 
tjänsten, måste företaget först ta hänsyn till de transaktionskostnader som 
kan uppstå, transaktionskostnader som till exempel sök-, kontrakts-, 
kontroll- och koordineringskostnader. Enligt Williamson (1975) beror 
transaktionskostnaderna på tre kritiska dimensioner; tillgångsspecificitet, 
osäkerhet/komplexitet och frekvens.  Med tillgångsspecificitet avses 
exempelvis den unika kompetensen och den know-how som krävs för 
tjänstens utförande och där frekvensen avser antalet transaktioner och 
hastigheten av dessa, medan osäkerhet/komplexitet är relaterad till hur 
marknaden ser ut. 
 
Williamsons (1975) har till detta transaktionskostnadsresonemang även 
utvecklat fyra antaganden som påverkar transaktionens karaktär. Två av 
dessa antaganden hanterar de mänskliga beteendefaktorerna; (1) att 
människan är begränsad rationell och (2) att människan är opportunistisk. 
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De andra två antagandena grundar sig på miljömässiga faktorer; (1) 
osäkerhet/komplexitet och (2) få aktörer.  Mellan dessa faktorer finns ett 
ömsesidigt beroende, där faktorerna har inverkan på varandra, se figur 4.3. 
 

Human Human FactorsFactors EnvironmentalEnvironmental
factorsfactors

Bounded
rationality

Opportunism

Uncertainty/
complexity

Small
numbers

AtmosphereAtmosphere

 
Figur 4.3 Transaktionskostnadsmodell (Källa: Williamson, 1975) 

 
I antagandet om individens begränsade rationalitet avses att individens kapacitet 
att formulera och lösa komplexa problem är begränsade. Men den 
begränsade rationaliteten är endast ett problem i miljöer, som karaktäriseras 
av en kombination av osäkerhet och komplexitet. 
 
Enligt Williamson (1975) är individen inte enbart begränsat rationell, utan 
kan även ibland agera opportunistiskt. Med opportunism avses bland annat 
ett agerande för egenintressen, det vill säga individen försöker utnyttja 
situationen till sin egen fördel. Ett opportunistiskt beteende leder till att det 
är svårt eller nästan omöjligt att skilja hederliga människor från ohederliga 
innan man ingår avtal.  Ett sådant beteende kan uppstå vid asymmetrisk 
information, det vill säga att ena parten har informationsövertag. För att 
hantera en sådan situation kan individen försäkra sig mot ett opportunistiskt 
beteende som dock ökar nivån på transaktionskostnaderna, framför allt 
kontraktskostnaderna. 
 
När det endast finns ett fåtal aktörer på marknaden, det vill säga när 
handelsparterna är få till antalet, ökar risken för ett opportunistiskt beteende. 
Finns det bara en leverantör på marknaden behöver denne oroa sig mindre 
för sitt rykte då det inte finns något annat alternativ. Men finns det flera 
leverantörer på marknaden är dessa måna om sitt rykte på grund av att ett 
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opportunistiskt beteende skulle skada ryktet och kunderna skulle försvinna. 
Därför blir aldrig opportunism ett problem när det finns många leverantörer 
på marknaden. 
 
Både opportunism och de transaktionskostnader som uppstår kan reduceras 
genom till exempel att förtroende byggs upp inför nya affärer, eller att 
genomföra upprepade transaktioner med samma leverantör. (Williamson, 
1975; Sako, 1992) 
 

4.1.1 Förtroendets betydelse 

Vid förekomsten av ofullständig information, som beror på begränsad 
rationalitet, risker och osäkerhet, är förtroende en viktig komponent för att 
ekonomiska transaktioner ska komma till stånd. När två parter agerar av 
samma motiv och principer, det vill säga då de har ett ömsesidigt beteende, 
kan ett skapat förtroende öka förutsägbarheten. Sako (1992) skiljer mellan 
tre olika typer av förtroende som utgör av contractual trust, competence trust och 
goodwill trust. 
 
Contractual trust innebär att varje part vidhåller sin del av den skriftliga eller 
muntliga överenskommelsen. Competence trust bygger på att den köpande 
parten förlitar sig på att leverantören har kompetens att uppfylla 
avtalsåtagandet. På en marknad är dessa förtroendeformer grundläggande 
för att en transaktion ska komma till stånd. (Sako, 1992; Nooteboom, 2002) 
 
Goodwill trust är mer diffus och refererar till ömsesidiga förväntningar av 
åtaganden som inte ingår i avtalet. Dessa åtaganden kan definieras som viljan 
att göra mer än vad det formellt förväntas av parten. Därmed handlar 
goodwill trust om att det inte finns några uttryckta eller uttalade löften som 
förväntas uppfyllda, som i fallet med contractual trust eller competence 
trust. (Sako, 1992; Nooteboom, 2002) Finns både goodwill trust och 
contractual trust mellan två parter, anser Sako (1992) att det indikerar en 
avsaknad av opportunistiskt beteende. 
 
De tre formerna av förtroende som har presenterats existerar i olika hög 
grad i alla relationer mellan köpare och leverantör. (Sako, 1992) Förtroende 
är en viktig komponent i längre relationer.(Williamson, 1985) Dock tyder 
effekten av en allt mer växande kunskapsintensitet mot en utveckling av en 
större tillförlit på förtroende i relationen mellan olika parter. (Adler, 2001) 
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4.1.2 Inköpsstrategier 

Det är viktigt för köparen att identifiera vilken relation som är lämplig att ha 
till sin leverantör. I vissa situationer är det viktigt att binda leverantören till 
sig för att exempelvis kunna säkra sina leveranser, medan det i andra 
situationer finns det andra viktigare faktorer som styr köparens förhållande 
till leverantören. Genom att köparen väljer att identifiera relationen till sin 
leverantör utgör detta en del av en medveten inköpsstrategi. (Axelsson, 
1998) 
 
Sako (1992) beskriver två former av relationer mellan köpare och leverantör 
som speglar komplexiteten i denna relation. Dessa två utgör varandras 
ytterligheter, det vill säga de beskriver extremvarianter av relationer. Dessa 
ytterligheter har kommit att utgöra två inköpsfilosofier; varav den ena är 
traditionellt inriktad mot transaktions- och konkurrenssynsättet och den 
andra har kommit att representera den moderna inköpssynen med fokus på 
relationer och samarbete. Dessa inriktningar har beskrivits och utvecklats av 
ett flertal andra författare. Idag betraktas dessa som två inköpsstrategier. 
(van Weele, 2000; Axelsson, 1998; Jonsson, 1998; Gadde & Håkansson, 
1993, Axelsson & Laage-Hellman, 1991) 
 
Den traditionella inköpsfilosofin, som av Sako (1992) benämns ACR - 
Arm´s length Contractual Relation, grundar sig på att det köpande företaget 
utnyttjar marknaden och den konkurrens som finns mellan leverantörerna. 
Vid ACR används många alternativa leverantörer och relationen präglas av 
kortsiktighet, därför kommer stort fokus att läggas på priset som påverkar 
val av leverantör. Detta kräver ofta att företaget har tillgång till mycket 
information, att känna till kostnader och framtidsplaner om existerande och 
potentiella köpare eller leverantörer. (Sako, 1992; Axelsson, 1998) 
 
Den moderna inköpsfilosofin handlar om att det köpande företaget endast 
använder sig av ett fåtal, en eller två, alternativa leverantörer och där de 
försöker utnyttja samarbetsmöjligheter med leverantörer. Sako (1992) 
benämner denna filosofi OCR - Obligational Contractual Relation. Genom 
ett långsiktigt samarbete och ömsesidiga åtaganden kan en hög grad av 
förtroende skapas. Fördelarna med att parterna accepterar ömsesidiga 
åtaganden ligger i god kvalitet och service, växande eller stabila ordrar och 
andra icke-prisrelaterade aspekter som har en tendens att växa fram och bli 
underförstådda mellan parterna över tiden. Vid användandet av denna 
inköpsstrategi kommer fokus att sättas på relationens totalkostnad, det vill 
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säga ett samarbete syftar till att reducera kostnader och skapa förbättringar. 
(Sako, 1992; Axelsson, 1998) 
 
ACR och OCR representerar två ytterligheter och däremellan finns det en 
mängd varianter och kombinationer av dessa två som är möjliga i 
affärsrelationer. (Sako, 1992; Axelsson, 1998) 
 
Vid val av inköpsstrategi ska denna innehålla både en leverantörsstrategi och 
en försörjningsstrategi.  Leverantörsstrategin ska fastlägga hur förhållandet 
mellan det köpande företaget och dess leverantörer ska se ut, medan 
försörjningsstrategin behandlar hur de olika inköpen ska organiseras. 
(Persson & Virum, 1998) 
 
Kraljic (ur Axelsson 1998) har tagit fram en modell för leverantörsstrategi 
som utgår med hänsyn från dels köpets betydelse och dels 
leverantörsmarknaden komplexitet, som Axelsson (1998) valt att kalla 
leveransrisk. Dessa variabler kombineras i en matris som skapar fyra olika 
situationer som kan analyseras och avgöra vilken typ av leverantörsstrategi 
företaget ska använda sig av, se figur 4.4. 

”Hävstångs-
produkter”

”Strategiska 
produkter”

”Rutin-
produkter”

”Kritiska 
produkter”

Leveransrisk

Låg

Låg

Hög

Hög

”Köpets” 
(produktens) 
påverkan på det 
finansiella 
resultatet

 
Figur 4.4 Leverantörsstrategi (Källa: Bearbetad av Axelsson, 1998 från Kraljic, 1983) 

 
Ett inköp av en produkt, vara eller tjänst, kan ha en låg eller hög effekt på 
det finansiella resultatet, det vill säga ett köp kan ha i olika grad en strategisk 
betydelse för företagets verksamhet. Detta utgör en av matrisens två 
dimensioner. Den andra dimensionen beskriver den risk produkten kan vara 
förknippad med, såväl en hög risk som en låg risk. En hög risk innebär att 
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problem med leverans, exempelvis försening eller uteblivna leveranser, kan 
orsaka stora problem för det köpande företaget. (Axelsson, 1998) 
 
I de fall produkten påverkar det finansiella resultatet väsentligt, men där 
tjänsten har låg leveransrisk, kan det köpande företaget köpa dessa 
”hävstångsprodukter” med hjälp av anbudsförfarande för att eftersträva lägsta 
pris eller bästa affärsmässiga villkor.  Om det planerade köpet utgörs av en 
”strategisk produkt”, kan företaget försöka skapa en långsiktig relation med 
leverantören för att på så vis kunna minska leveransrisken samt skapa 
utvecklingsmöjligheter. När det gäller ”rutinprodukter” har dessa låg påverkan 
på företagets resultat och det finns många alternativa leverantörer, vilket 
medför att leveransrisken är reducerad och låg. Dessa köp kan emellertid 
bidra till omfattande administrativa kostnader och därför bör företaget 
bygga upp ett effektivt köpsystem. Vid köp av mer ”kritiska produkter” är det 
viktigt för företaget att kunna garantera säkra leveranser, vilket kan göras 
genom till exempel tillgång till backup och god marknadsöversikt. (Axelsson, 
1998; Persson & Virum, 1998) 
 
Beroende på köpets karaktär, det vill säga köpets påverkan på det finansiella 
resultatet och den leveransrisk som är förknippad med köpet, kommer det 
att medföra att val av inköpsstrategi skiftar från situation till situation även 
vid köp av tjänster. (Axelsson, 1998; Persson & Virum, 1998) 
 

4.2 Att värdera leverantör och tjänst 
 

4.2.1 Att värdera leverantören 

Att bedöma leverantörer har alltid varit en central inköpsfråga. De aspekter 
som är särskilt viktiga att beakta varierar från situation till situation. (Gadde 
& Håkansson, 1993) Thompson (1967) har utvecklat tankar kring värdering 
av organisationer, vilka kan sägas påverka värderingssituationer i allmänhet. 
Dessa tankar beskrivs utifrån två dimensioner; önskade preferenser och 
uppfattning om kunskap om orsak och verkan. 
 
I varje värderingssituation måste de önskade preferenserna bedömas mot de 
faktiska eller förmodade resultaten. För att kunna genomföra bedömningen 
krävs att dessa resultat kan fastställas. (Thompson, 1967) 
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Individer utvecklar i regel preferenser som de väljer att handla efter. Dock 
kan det uppstå en värderingskonflikt då individen blir tvungen att välja 
mellan olika preferensdimensioner, till exempel att välja mellan hälsa och 
välstånd. Detta innebär att den rangordning av de önskade resultaten som 
görs är beroende av vilken dimension de uppträder. Ekonomiska mått är ett 
sätt som ofta används som måttstock för att jämföra alla tänkbara resultat. 
Det är emellertid inte ovanligt att val mellan preferenser präglas av 
ambivalens, det vill säga å ena sidan vill man äta kakan, men å andra sidan 
vill man gärna ha den kvar. Dessa val kräver därför extra mycket 
uppmärksamhet och att en medveten genomgång av uppfattningar om 
preferenser genomförs. Därav kan variabeln preferens uppfattas som en 
variation mellan kristallklar till tvetydig/oklar. (Thompson, 1967) 
 
Att fullständigt förstå sambandet mellan orsak och verkan kräver att 
organisationen verkar i ett enkelt slutet system. Det innebär att alla effekter 
av samtliga möjliga handlingar kan bli kända genom experiment och 
beräkningar. (Thompson, 1967) I ett öppet system är detta mer komplicerat, 
då orsaksrelaterade handlingar kan få en mängd olika effekter som varierar 
både i tid och i spridning. Thompson (1967) menar att det är viktigt att det 
finns insikt om att sambandet mellan orsak och verkan kan variera från 
fullständig till ofullständig. Därav blir det ännu viktigare för individen eller 
organisationen som ägnar sig åt värdering att de har insikt om att den 
kunskap och information de besitter endera kan vara fullständig eller 
ofullständig. 
 

4.2.2 Värderingssituationer 

Genom att använda sig av ytterligheterna som beskrivs i de två 
dimensionerna och sedan kombinera dessa har Thompson (1967) skapat 
fyra möjliga värderingssituationer, se figur 4.5. De olika 
värderingsmetoderna, som Thompson (1967) diskuterar kring, kan användas 
i olika bedömningssituationer när en tjänst ska köpas in. Vilken 
värderingsmetod som är lämpligast att använda är beroende på tjänstens 
karaktär och påtaglighet, det vill säga i vilken utsträckning det går att se 
sambandet mellan tjänsten och dess resultat. 
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Figur 4.5 Värderingssituationer (Källa: utarbetad från Thompson, 1967) 

 
I situationer där individen eller organisationen antas ha fullständig kunskap 
om handlingarnas orsak och verkan och där preferenserna är klara menar 
Thompson att en värdering kan ske utifrån maximeringssynsättet. Detta 
innebär att en värdering kan genomföras med hjälp av ett så kallat 
effektivitetstest, vilket avser att visa relationen gentemot det ”perfekta” 
resultatet. Effektivitetstestet syftar till att visa på hur ett givet resultat har 
uppnåtts till minsta möjlig kostnad eller om en viss bestämd resursmängd 
har använts för att nå det bästa resultatet. 
 
Effektivitetstestet kan förlora sin lämplighet i en värderingssituation när 
individen tror att de egna kunskaperna om orsak och verkan är låg men har 
ändå tydliga och klara preferenser. Det finns då inget sätt att mäta och 
värdera de faktiska resultaten av en sådan handling.  Det mest lämpade testet 
för att mäta om ett önskat tillstånd har uppnåtts är att använda sig av det 
instrumentella testet, vilket är mindre strukturerat än effektivitetstestet. I detta 
test blir värderaren tvungen att finna andra tillfredsställande 
värderingsvariabler. 
 
I de situationer där individen eller organisationen finner näraliggande 
empiriskt stöd för sina föreställningar kommer detta att starkt påverka dennes 
val. Saknas däremot empiriskt stöd kommer gruppens sociala tryck få ett 
avsevärt inflytande på individens ståndpunkter, det vill säga organisationer 
använder sig av sociala referensgrupper för att få underlag till sin värdering. 

 37



KAPITEL IV 

- UPPHANDLINGSPROCESSEN AV TJÄNSTER - 

 

Resultatet som uppstår vid användandet av ett effektivitetstest medför att 
detta test inte kan ifrågasättas, då värderingen och testet som utförs görs 
med största möjliga noggrannhet. Det instrumentella testet är däremot det 
test som har en hög risk att det kan finnas alternativa handlingsmöjligheter 
som ger ett bättre resultat. När det gäller de individer som använder sig av 
sociala referensgrupper kan det förekomma att skillnader mellan 
uppfattningar uppträder samt att individen som ska värdera kan ha en 
tendens att ändra sina uppfattningar. 
 
Organisationer har en tendens att framhäva goda resultat enligt 
bedömningsgrunder som är lättast att se som viktiga element i dess 
handlingsmiljö. När det är svårt att få ett bra resultat vid interna 
bedömningar söker organisationen efter externa mått, vilken kan tillämpas 
selektivt. 
 

4.2.3 Att värdera tjänstens kvalitet 

Kvalitetskontroll får ses som en av de större svårigheterna kring styrning av 
tjänster. Materiella varor kan kvalitetstestas genom att mätas visuellt eller 
med hjälp av instrument, men denna möjlighet finns inte när det gäller 
tjänster. Ett service- eller tjänsteföretag kan därmed inte bedöma produktens 
kvalitet förrän tjänsten är levererad och då blir bedömningarna ofta 
dessutom subjektiva. (Anthony & Godvindarajan, 2001) 
 
Grönroos (1990) har beskrivit kvalitet som skillnaden mellan kundens 
förväntningar på tjänstens resultat och den upplevda levererade tjänsten.  
Detta innebär att kvalitet inte handlar om den verkliga kvaliteten, huruvida 
tjänsten är bra eller dålig, utan mer om förhållandet mellan förväntad och 
upplevd levererad tjänst. (Grönroos, 1990) För att det köpande företaget ska 
uppleva tillfredställelse ska den levererade tjänsten ligga i paritet med eller 
överträffa deras förväntningar. En viktig komponent som kan påverka 
förväntningar och upplevd kvalitet är leverantörens förmåga att 
kommunicera med kunden före, under och efter tjänsteproduktionen. 
(Axelsson, 1998) Det är dock svårt att avgöra om den levererade tjänsten har 
motsvarat förväntningarna därför att de inte är subjekt för en nära och 
noggrann undersökning. Det görs ofta ingen inspektion vid leverans som 
man gör när varor köps. (Fitzsimmons et al., 1998) 
 

 38



KAPITEL IV 

- UPPHANDLINGSPROCESSEN AV TJÄNSTER - 

 

Perssons & Virums (1998) kvalitetsbegrepp omfattas av två dimensioner; 
kärnkvalitet och kringkvalitet, och där kärnkvalitet visar på den tekniska nivån 
på den fysiska tjänsten och kringkvaliteten rör den kommersiella kvaliteten 
på de tjänster som tillhandahålls tillsammans med tjänsten. 
 
Parasuraman et al. (1985) anser däremot att det finns flera dimensioner som 
inbegriper tjänstekvalitet. Dessa kan vara tillförlitlighet, mottaglighet, försäkran, 
empati och påtaglighet. 
 
• Tillförlitlighet innebär förmågan att prestera vad som utlovats, både 

pålitligt och noggrant. 
• Mottaglighet handlar om viljan och möjligheten att hjälpa kunden och att 

genast förse tjänsten. 
• Försäkran gäller förmågan hos tjänsteutföraren att skapa förtroende och 

tillit på ett ingivelsefullt sätt. 
• Empati är förmågan att kunna ge kunden individuell uppmärksamhet. 
• Påtagligheten syftar på relationerna och all utrustning, lokaler och 

kommunikationsmaterial. 
 
Tjänstekvalitet är något som kunden själv bedömer under tjänsteutförandet, 
som processkvalitet, och efter utförandet av tjänsten, som outputkvalitet. 
(Parasuraman, 1985) Dessa bedömningar jämförs sedan med 
förväntningarna före köpet för att utvärdera tjänstetillfredsställelsen (Berry 
et al., 1985). Detta kan sammanfattas i figur 4.6 med en övergripande bild av 
processen. 
 

INPUT 
  

TTJJÄÄNNSSTTEEPPRROOCCEESSSS  

Under Före 

OUTPUT 

Efter 

 
Figur 4.6 Kvalitetsbedömning under tjänsteprocessen 

 

 39



KAPITEL IV 

- UPPHANDLINGSPROCESSEN AV TJÄNSTER - 

 

4.2.4 Svårigheter att mäta tjänstens kvalitet 

Den output som är resultat av rena tjänster vilka kräver en hög 
kunskapsnivå, det vill säga så kallade professionella tjänster, kan inte mätas i 
fysisk bemärkelse såsom antal enheter och ton. Däremot är det möjligt att 
mäta de antal timmar som tjänsteutföraren lägger ner på ett uppdrag som är 
en mätning av input. Output är effektiviteten av det arbete som lagts ned 
och detta kan visserligen mäta på lite olika sätt genom till exempel antal 
patienter en läkare hinner träffa under en dag. Men detta är inte detsamma 
som att mäta tjänstens kvalitet som läkaren har levererat. (Anthony & 
Godvindarajan, 2001) 
 
Fitzsimmons et al. (1998) lyfter fram ett antal svårigheter med att utvärdera 
en tjänst. En faktor som påverkar utvärderingen är graden av tjänstens 
påtaglighet, men även den tid som förflutit till dess att tjänstens effekter kan 
fastställas, som i fallet med professionella tjänster. En ytterligare faktor som 
de behandlar, är graden av strukturerade bedömnings- och 
utvärderingskriterier vilka ligger till grund för beslutsfattandet av 
tjänsteinköpet. 
 
I jämförelse mellan massproducerade tjänster och professionella tjänster har 
Silvestro (1999) diskuterat tydliga skillnader med kvalitetskontroll och 
utvärdering. Han har kommit fram till att den köpande organisationen, vid 
utvärderandet av professionella tjänster, förlitar sig i allt högre grad på att 
tjänsteleverantören genomför dels en egen kontroll och dels utvärdering av 
tjänsten, jämfört med massproducerade tjänster. Detta innebär att 
organisationens mer standardiserade kvalitetskontroller och utvärderingar 
ersätts med en extern kvalitetskontroll och utvärdering. De 
utvärderingsformer som blir aktuella baseras i hög utsträckning på mjuka 
variabler såsom intervjuer med kund och ostrukturerade rapporter. Däremot 
baseras utvärderingarna för massproducerade tjänster på en strukturerad 
undersökning och checklistor. 
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4.3 Beslutsfattande 
 
Inom organisationer är beslutsfattandet en oerhörd central och viktig del för 
utvecklandet av organisationen och genomförandet av dess aktiviteter. 
Beslutsfattandet utgör dessutom en av de mest essentiella uppgifter i 
chefsrollen och besluten legitimeras genom de befogenheter som tilldelats 
dem. (Rollinson et al., 1998) 
 
När beslutsprocessen studeras används många gånger orden ”beslut” och 
”val” synonymt. Dessa ord innefattar och förknippas ofta med kännetecken 
som medvetenhet, avsiktlighet, rationellt urval och så vidare. (Simon, 1997) 
 
Sahlin-Andersson (1986) redogör för tre olika sätt att se på ett beslut, 
nämligen beslut som val, beslut som grund för handling eller beslut som 
problemlösning. Det tre olika sättet beskrivs utifrån olika perspektiv som ett 
beslut kan betraktas. Beslut som val innebär att fokus läggs på valet mellan 
olika handlingsalternativ. Det viktiga är inte varifrån och hur dessa alternativ 
har tagits fram, utan hela intresset ligger i beslutet som ses som ett val. Det 
andra sättet att se ett beslut som grund för handling handlar om att det ofta 
kan vara svårt att se kausaliteten mellan det fattade beslutet och beslutets 
konsekvenser. En handling är därmed inte alltid att betrakta som ett resultat 
av ett medvetet val mellan olika handlingsalternativ. Vad det gäller det tredje 
sättet att se på ett beslut, problemlösning, handlar det om identifiering av 
problem och där lösningar sätter igång beslutsprocessen som ämnar till att 
lösa specifika problem. Detta tredje synsätt på beslut beskriver snarare hur 
och inte vad som startar en beslutsprocess. 
 
En upphandlingsprocess vid köp av tjänster utgår ofta från att ett behov 
eller ett problem uppstår, vilket sätter igång beslutsprocessen. (van Weele, 
2000) Detta medför att Sahlin-Anderssons (1986) tredje synsätt på beslut, 
problemlösning, kan tillämpas i detta fall. 
 
I princip kan beslutsprocessen studeras och analyseras på tre nivåer; 
organisations-, grupp- och individnivå. Analyser av organisationsnivå har 
stark koppling till området strategisk styrning, det vill säga att förstå vad som 
gör ett beslut strategiskt effektivt för en organisation. (Rollinson et al., 1998) 
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4.3.1 Individuella kontra organisatoriska beslut 

Ramström (1963) diskuterar förhållanden mellan de individuella kontra 
organisatoriska beslutsfattanden. Han hävdar att organisationens 
beslutmekanism kan studeras på samma sätt som den enskilde individens 
överväganden. I likhet med att individens beslut byggs upp genom 
integration av en mängd grundläggande beståndsdelar, kommer 
organisationens beslut till stånd genom sammansmältning av skilda impulser 
från olika delar av denna. Organisationens beslut kännetecknas av samma 
egenskaper som den individuelle beslutsfattarens, det vill säga den 
begränsade rationaliteten kommer även att påverka organisationens beslut. 
Den fördelning som sker inom organisationen av ansvars- och 
befogenhetsområden begränsar det antal möjliga alternativ som en 
befattningshavare behöver välja mellan i en given situation. Emellertid 
möjliggör detta för beslutsfattaren att koncentrera sig på ett eller ett fåtal 
delmål. 
 
När flera individer ingår i beslutsprocessen ökar komplexiteten av själva 
processen. Detta har att göra med att den enskilde individen måste beakta 
andra individers beslut innan han eller hon kan fatta sitt eget. Det innebär 
att varje individ måste ha kännedom om andra individers handlingar för att 
fastställa konsekvenserna av sina egna handlingar. För att kunna fatta beslut 
kommer det därför att bli nödvändigt med såväl samarbete, där individerna 
strävar mot samma mål, som koordination, för att kunna informera var och 
en om de andras planerade beteende. Samarbets- och koordinations-
mekanismerna är interdependenta, vilket innebär att avsaknad av den ene 
leder till målinkongruens och ineffektivitet. (Simon, 1997) 
 

4.3.2 Rationella beslut 

Många ekonomer har länge betraktat det mänskliga beteendet som rationellt, 
medan psykologer å andra sidan alltid varit upptagna med både irrationella 
och rationella aspekter. Simon (1986) anser att bedömningen huruvida ett 
visst beteende ät ”rationellt” eller ”rimligt” kan endast göras genom att 
studera beteendet i ett sammanhang där ett antal premisser eller 
förutsättningar är givna. Dessa förutsättningar omfattar situationer i vilka 
beteenden framträder, vilka mål som eftersträvas och de medvetna 
tankebanorna kring vilka metoder som ska användas för att målen ska 
uppnås. Detta innebär att i beslutsprocessen väljs de alternativ som betraktas 
som lämpliga medel för att uppnå det önskade målet. Målen i sig själva utgör 
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ofta medel för att uppnå andra högre stående mål. Därför kommer 
rationaliteten till sist att bestå av en sammansättning av medel-mål-kedjor. 
(Simon, 1986; Simon, 1997) 
 
Mot denna beskrivning av det rationella beteendet har det gjorts 
invändningar av medel-målanalysen.(Simon, 1997; March, 1988) Det har 
bland annat handlat om att den tonar ned alternativa mål som skulle kunna 
uppnås om ett annat alternativ vals. 
 
Grundläggande för rationella beslut är att de omfattar två typer av 
antaganden; antaganden gällande framtida konsekvenser av aktuella handlingar och 
antaganden som gäller framtida preferenser av dessa konsekvenser, men March (1988) 
anser att ingendera av dessa antaganden är särskilt lätta att gissa sig till. 
(March, 1988) Simon (1986) tillägger att i fullständigt rationella beslut finns 
det ingen plats för varken ånger, tvivel eller viljesvaghet. 
 
Simon (1997) skiljer mellan ett antal olika dimensioner på rationalitet som 
objektiv och subjektiv rationalitet, medveten och avsiktlig rationalitet respektive 
organisatorisk och personlig rationalitet. 
 
Med objektiv rationalitet avses om beteendet medför en maximering av 
givna värden i en given situation, det vill säga med hänsyn tagen till den för 
beslutsfattaren tillgängliga informationen skulle ge det bästa resultatet. Det 
är däremot frågan om subjektiv rationalitet om beslutsfattaren maximerar 
kunskapen i förhållandet till den faktiska kunskapen om subjektet. Detta 
innebär att ju mer fullständig och korrekt informationen är inför ett beslut, 
desto mindre blir skillnaden mellan dessa varianter av rationalitet. Det är 
medvetet rationellt i den mån att anpassningen av medel för att nå målet är 
en medveten process. Det är avsiktligt rationellt i den utsträckning som 
medlen anpassas till målen genom att ha blivit avsiktligt uppmärksammade 
av organisationen eller av en individ. Ett beslut är organisatoriskt rationellt 
om det är orienterat mot målen och det är personligt rationellt om beslutet 
är orienterat mot individens mål. (Simon, 1997) 
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4.3.3 Begränsad rationalitet 

Den rationella beslutsprocessen kan komma till användning för att 
strukturera beslutsfattandet, men den administrativa människans förmåga att 
fatta beslut präglas, enligt Simon (1997), av begränsad rationalitet. Detta 
medför att endast ett antal handlingsalternativ analyseras och 
konsekvenserna av de identifierade handlingsalternativen kan sällan 
klargöras. Beslutsfattandet innebär därmed snarare satisfiering än 
maximering, det vill säga den administrativa människan godtar ofta ett 
”tillfredsställande alternativ”. Därför avslutas ofta beslutsprocessen innan 
det optimala handlingsalternativet har identifierats. (Simon, 1997) 
 
Enkla tumregler används för att bedöma vilket resultat de olika alternativen 
kommer att ge. Då det saknas möjlighet att med större säkerhet kunna 
uppskatta de olika alternativens inverkan på resultatet, använder man sig av 
kriterier som antas ha ett indirekt samband med de slutgiltiga kriterierna. 
Detta samband kan dock ofta vara mycket svagt och svårt att fastställa. Ett 
antal förklaringar har dock framförts, till exempel tids-, kunskaps- och/eller 
kostnadsrestriktioner. Dessa orsakar mycket stora sökkostnader för att det 
ska löna sig att söka efter fler och bättre alternativ. (Bruzelius & Skärvad, 
2000) 
 
Bruzelius & Skärvad (2000) menar att individer agerar, i praktiken, i hög 
utsträckning icke- rationellt och detta kan förklaras av såväl inre som yttre 
begränsningar. Vidare anser Pheffer (1982) att individer ägnar en allt större 
del av sin tid med att fundera över konsekvenserna av sina handlingar än att 
lägga tid för planering av handlingarna. Detta innebär att det snarare blir 
fråga om handlingsrationalitet än beslutsrationalitet. 
 

4.3.4 Grundval för beslut vid köp av tjänster 

I resonemanget kring beslutsprocessen har Hill & Neeley (1988) 
uppmärksammat att beslutsprocessen påverkas mycket olika beroende på 
om det gäller massproducerande tjänster eller professionella tjänster. 
Professionella tjänster påverkar i större utsträckning beslutsprocessen än den 
andra typen av tjänst, på grund av att den professionella tjänsten medför en 
betydligt högre uppfattad risk för kunden. (Hill & Neeley, 1988) West (1997) 
förklarar den högre risken med att tjänster är immateriella, i olika 
utsträckning. Abstraktheten i tjänsten gör det ibland omöjligt att mäta olika 
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variabler som tjänsten omfattas av, både före inköpet och ibland till och 
med efter levererad tjänst. För att kompensera den högre uppfattade risken 
som professionella tjänster medför söker de köpande i företag ofta efter 
stöd för beslutet genom ett gruppgodkännande och genom ett positivt 
renommé. (West, 1997) Dessa två medel, anser både West (1997) och 
Silvestro (1999) har en stor betydelse för att reducera risk i samband med 
inköp. 
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5. Empiri 
I detta kapitel kommer vi först att ge en kortare presentation de fallföretag och respondenter 
som vi valt att ingå i vår undersökning. Vidare kommer vi att beskriva bakgrunden till 
tjänsteupphandlingar såsom vilka tjänsteupphandlingar som främst görs i fallföretagen. Detta 
följs sedan av en komparativ sammanställning av intervjuerna med respondenterna från 
respektive fallföretag. Kapitlet avslutas med ett sammanfattande avsnitt som belyser 
svårigheter kring tjänsteupphandling som vi tydligast uppmärksammat hos fallföretagen. 
 

5.1 Empirins disposition 
 
Empirikapitlet är strukturerat i fyra större avsnitt, som i de inledande avsnitten 
har en mer beskrivande karaktär som sedan övergår till att bli mer förklarande 
med vissa beskrivande inslag. 
 
I det första avsnittet ges en koncis presentation av respondenterna, vilka har 
grupperats in efter vilken sektor deras verksamhet ingår i, privat eller offentligt. 
Det andra avsnittet beskriver bakgrunden tjänsteupphandlingar såsom vilka 
tjänsteupphandlingar som främst görs i de olika fallföretagen. I avsnittet 
därefter diskuteras i vilken grad fallföretagen blir styrda eller påverkade i sitt 
upphandlingsförfarande, det vill säga till exempel i vilken utsträckning det finns 
styrdokument, allmänna bestämmelser och avtal som reglerar 
upphandlingsprocessen. I de avslutande avsnittet belyses svårigheter vid 
upphandling av kunskaps- och informationsintensiva tjänster och hur dessa 
hanteras praktiskt. 
 
De organisationer som vi har haft kontakt med, har valts ut med hjälp av en 
mindre förundersökning, vilken behandlas i metodavsnittet, 2.4. Det 
intervjuunderlag vi använt oss av presenteras i bilaga 3. För övergripande fakta 
om de olika fallföretagen finns en sammanställning tillgänglig i bilaga 4 där 
fakta redovisas, bland annat branschtillhörighet, organisationsstorlek och 
inköpsandel av omsättning, i den mån som respondenterna kunde uppge. 
 
För att undersöka vårt problemområde, svårigheter kring tjänsteupphandling 
med ett särskilt intresse av köp av kunskaps- och informationsintensiva tjänster, 
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har vi tagit del av material och vissa uppgifter som kan vara känsliga av 
strategiska skäl för fallföretagen. Detta har medfört att vi har valt att 
anonymisera våra fallföretag, såväl privata som offentliga organisationer. Detta 
trots att de offentliga organisationerna lyder under offentlighetsprincipen, vilket 
innebär att information och material från dessa ska vara offentligt tillgängliga 
för allmänheten. Vi har emellertid bedömt att samtliga respondenter skall få 
vara anonyma, dels då det varit lättare att anonymisera deras identiteter än 
organisationernas och dels därför att vi anser att verksamhetstillhörighet, 
storlek och inköpsvärde, som presenteras i bilaga 4, har betydelse för vår 
analys.  Däremot har vi valt att ange respondenternas position/titel i 
verksamheterna för att öka reliabiliteten och validiteten i vår undersökning.  Vi 
har valt att ta med ett antal citat för att på så sätt återspegla de olika 
respondenternas uppfattningar inom området. Därför har vi valt i en del citat, 
där vi ansett det vara nödvändigt, att förtydliga genom kommentar som satts 
inom hakparenteser [ ] 
 
När det gäller de offentliga verksamheterna har dessa en skyldighet att följa 
lagen om offentlig upphandling, som i fortsättningen kommer att benämnas 
LOU (1992:1528). Denna lag finns även beskriven i avsnitt 3.1.2. 
 

5.2 Presentation av respondenterna 
 
Studien baseras på 10 fallföretag, där vi fick möjlighet att intervjua 14 
respondenter, för att se hur dessa fördelar sig över organisationerna se bilaga 4. 
Respondenternas bakgrund och arbetsuppgifter kommer här att kort beskrivas, 
då vi anser att inköpsarbetet påverkas av de enskilda individernas kompetens 
och erfarenhet. Vi kommer först att presentera respondenterna från de 
offentliga verksamheterna och därefter de privata företagen. En förutsättning 
vid val av respondenter var att de bland annat på något sätt deltog i 
upphandling av kunskaps- och informationsintensiva tjänster 
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5.2.1 Offentliga verksamheter 

 
Offentligt företag 
Respondenten arbetar på ett offentligt företag som är kommunägt. I början av 
respondentens tid i företaget ingick respondenten i säljsidan, där respondenten 
sålde olika typer av tjänster och entreprenader. För drygt tio år sedan blev 
respondenten ansvarig för koncernens inköp av material, fordon och liknande. 
För några år sedan insåg de på företaget att deras hantering vid upphandlingar 
inte riktigt uppfyllde de krav som lagen om offentlig upphandling ställde, samt 
att de inte heller hade den bästa möjliga affärsöverensstämmelsen. Detta ledde 
till en omorganisering, där de internt sökte efter den som hade störst erfarenhet 
av upphandlingar, vilket resulterade i att respondenten blev ansvarig inköpschef. 
 
I respondentens arbetsuppgifter ingår att sköta och delta i större och 
komplicerade upphandlingar, samt att se till att de som arbetar med inköp ute i 
organisationen har de rätta förutsättningarna. På så sätt har respondenten även 
en rådgivande funktion. När det gäller upphandling av de kunskaps- och 
informationsintensiva tjänsterna är respondenten oftast inblandad på något sätt. 
 
Kommun X 
Respondenten arbetar idag på upphandlingsenheten som svarar för 
inköpssamverkan mellan sex kommuner i länet, motsvarande en 
kommunstorlek på 95 000 invånare. Upphandlingsenheten har till uppgift att 
upphandla varor och tjänster åt dessa kommuner, samt att utforma ramavtal 
som inköpare i de olika kommunerna kan använda sig av. De på 
upphandlingsenheten sköter både större och komplicerade upphandlingar, 
därav även kunskaps- och informationsintensiva tjänster. 
 
Respondenten har arbetat med upphandlingsfrågor sedan 1972 och på 
nuvarande arbetsplats har respondenten arbetat sedan 1988. Respondenten kan 
titulera sig som upphandlingschef/inköpssamordnare. Vid intervjutillfället fanns även 
en medrespondent med, som även denne arbetade på upphandlingsenheten 
som inköpare. Medrespondenten och upphandlingschefen/inköpssamordnaren 
utgör två av de tre som arbetar på upphandlingsenheten. 
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Landsting X 
Vi har genomfört intervjuer med två respondenter som representerar två delar 
av organisationen där båda arbetar med upphandling av tjänster. Dessa 
respondenter återfinns i stödenheterna inköp och kompetenscentrum. 
 
Den förste respondenten har länge arbetat inom Landsting X, där 
respondenten började som transportchef. Under sina år inom Landstinget X 
har respondenten innehavt flera olika chefbefattningar och har sedan 1997 
arbetat på inköpsenheten som inköpare/utredare. Respondenten arbetar inom 
produktområdet tjänster, men deltar även i andra upphandlingar. Inom 
inköpsenheten arbetar 17 inköpare och inköpsassistenter, med inriktning mot 
fyra produktområden. Inköpsenheten utformar ramavtal för hela Landsting X. 
 
Den andra respondenten har arbetat inom Landsting X sedan 1970 och under 
denna tid har respondenten haft flera ledande befattningar. Respondenten har 
en bakgrund som sjuksköterska och har vidareutbildat sig både inom 
ledarskapsutbildningar och också sjukhusadministration. I dagsläget innehar 
respondenten positionen som personalchef för enheten och ansvarar för de 
upphandlingar som görs i enheten. Dock utformar respondenten inte några 
ramavtal, utan de utformas på inköpsenheten. Kompetenscentrum fungerar 
både som utförare och upphandlare av utbildningstjänster. I denna verksamhet 
arbetar 13 personer med olika kompetenser som kompletterar varandra. 
 
Myndighet A 
Respondenten arbetar inom en myndighet som är inriktad mot forskning och 
utveckling inom transportområdet. Respondenten arbetar som både 
administrativ chef och ekonomichef och har arbetat på Myndighet A sedan 1974, där 
respondenten har deltagit i olika slags upphandlingar. Många 
tjänsteupphandlingar sker tillsammans med ansvarig projektledare och 
forskningschef, där respondenten ofta har en mer rådgivande roll. Många inköp 
sköts decentraliserat, men alla investeringar och inköp över vissa 
beloppsgränser går via respondenten. 
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Myndighet B 
Vi har genomfört intervjuer med två respondenter som representerar två delar 
av organisationen, där båda arbetar med upphandling av tjänster. Dessa 
respondenter återfinns i stödenheterna; resurs- och utvecklingsenheterna. 
 
Inom Resursenheten finns funktioner som hanterar löner, ekonomi, personal, 
statistik och upphandling. Upphandlingen sköts för närvarande av två personer 
med expertkunnande som fungerar rådgivande till enheterna på 
Huvudkontoret. Dessa två utformar även ramavtal med leverantörer i den mån 
det finns behov. Respondenten har arbetat inom myndigheten sedan 1986 med 
bland annat upphandlingsfrågor. Från 2001 ägnar respondenten sig enbart åt 
upphandling av diverse slag och innehar därför positionen som 
upphandlingsexpert. 
 
Utvecklingsenheten arbetar med strategisk utveckling, kompetensutveckling 
och IT-utveckling. Kompetensutveckling ansvarar för utbildning av de 
anställda som till exempel utbildning i intervjumetodik för utredare i 
regionerna. Denna respondent har arbetat i statsförvaltningen i hela sitt 
yrkesverksamma liv, dock inom olika verk och myndigheter. Det har främst 
handlat om utvecklingsarbete. Idag sitter respondenten som utbildningsansvarig 
inom kompetensutveckling på utvecklingsenheten. När respondenten ska 
upphandla tar ofta respondenten kontakt med någon av de två 
upphandlingsexperterna för rådgivning. 
 
Myndighet C 
Vi har genomfört intervjuer med två respondenter som representerar två delar 
av organisationen, vilka båda arbetar med upphandling av tjänster. Dessa 
respondenter återfinns i enheterna; Teknikenheten och Dataenheten. 
 
Inom verksamheten Teknik finns inköpsenheten, där tio personer arbetar. 
Denna enhet utgör en intern konsultverksamhet, det vill säga de åtar sig interna 
uppdrag som sedan debiteras internt. Enheten har inget beslutandeansvar, utan 
har endast en rådgivande roll. Detta medför att allt ansvar vilar på den interna 
kunden/uppdragsgivaren. 
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Respondenten har en bakgrund som civilingenjör och har gått industriell 
ekonomi på Linköpings universitet med inriktning mot logistik. Innan 
respondenten började på myndigheten arbetade respondenten i 
verkstadsindustrin. När respondenten började på myndigheten bestod 
arbetsuppgifterna av systemutveckling, men dessa kom senare att övergå till 
mer materialadministrativa arbetsuppgifter. Respondenten arbetar idag med 
inköpsfrågor och innehar tjänsten som inköpschef. 
 
Den andra respondenten började på upphandlingssidan. Vidare har 
respondenten gått ett antal olika interna utvecklingsprogramkurser, vilket 
bidragit till att respondenten idag arbetar på Dataenheten som IT-ansvarig, med 
arbetsuppgifter som både omfattar upphandlings- och säljfrågor. Dataenheten 
är en ny enhet sedan årsskiftet 2002/2003 och ersätter de tidigare enskilda 
dataenheterna som var spridda ute i divisionerna De levererar IT-stöd till alla 
verksamheter inom myndigheten. Här upphandlas externa IT-konsulttjänster. 
 

5.2.2 Privata företag 

 
Företag A 
Företag A är verksamt i service- och distributionsbranschen. De har varit 
verksamma sedan 1994 och har successivt vuxit sig större. Respondenten har 
befunnit sig i företag A sedan starten 1994, där respondenten har arbetat med 
personalfrågor fram till slutet av förra året. Numera är respondenten 
utbildningsansvarig. Som utbildningsansvarig utgör respondenten en av 
stabspersonerna som återfinns direkt under regiondirektören. Respondenten 
sitter även med i regionsledningen, där respondenten arbetar med olika projekt. 
 
I respondentens uppgifter ingår att upphandla allt som rör utbildningstjänster, 
såsom datautbildning och ledarutbildning. Respondenten har nyligen (2001) 
upphandlat en ledarskapsutbildning åt företaget som sträcker sig till halvåret 
2004. 
 
Företag B 
Företag B är ett tillverkande företag inom skogs- och processindustrin. 
Inköpsavdelningen inom företag B sköter samtliga upphandlingar såväl 
strategiska som mindre upphandlingar, för både varor och tjänster.  
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Respondenten har arbetat med inköpsfrågor av allehanda slag sedan 1976, men 
har även sedan länge arbetat med frågor som behandlar kapitalbindningar. På 
företag B började respondenten som inköpschef 1994, en position som 
respondenten även innehar idag. Av rent strategiska skäl ligger inköp numera 
direkt under ledningsgruppen, vilket har inneburit att respondenten, i egenskap 
av inköpschef, även sitter i ledningsgruppen. Som inköpschef ansvarar och 
genomför respondenten alla större varu-, tjänste-, och projektupphandlingar. 
 
Företag C 
Företag C ingår i en koncern som är verksamma inom tillverkningsindustrin. 
Respondenten har arbetat sedan 1988 inom koncernen. I början arbetade 
respondenten med inköpssamordning mellan de olika bolagen, eftersom 
samordning saknades. Respondenten har även innehaft tjänsten som VD på ett 
mindre bolag. 
 
När dagens koncern bildades, arbetade respondenten tillsammans med 
koncernens varu- och inköpsdirektör, i ett projekt där de utformade 
organisationen för inköp - hur den skulle se ut, vilka kompetenser som skulle 
ingå och liknande. I företag C innehar respondenten idag befattningen som 
Global Project Manager, samt att respondenten är ansvarig chef för inköp av 
professionella tjänster. Dock uppgår denna tjänstebefattning till endast 25%. 
 
Företag D 
Företag D ingår i en global koncern som är verksamma inom den mekaniska 
tillverkningsindustrin. Inom företaget finns det flera inköpsavdelningar med 
specialisering på sitt område. De olika inköpen samordnas inom varje division 
av inköpschefen. Respondenten har arbetat i organisationen sedan 1974 och 
började som inköpare 1979. Idag har respondenten hållit på med 
tjänsteupphandlingar i närmare tio år. För närvarande så arbetar respondenten 
enbart med konsultupphandlingar. I företaget finns det tre olika nivåer för 
inköpare, som baseras på erfarenhet och akademiska meriter, där respondenten 
närmar sig den tredje och högsta nivån. Respondenten kan dock titulera sig 
som Supply Manager. 
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5.3 Bakgrund till upphandling av tjänster 
 
Organisationer köper tjänster av olika anledningar och genom vår studie har vi 
uppmärksammat att anledningen till att de undersökta organisationerna väljer 
att köpa tjänster utifrån av en extern leverantör är bland annat att de vill uppnå 
effektiviseringseffekter, specialisering, och flexibilitet. Särskilt i tillverkande 
företag, som får ses som mycket konjunkturkänsliga, finns det stora fördelar 
med att kunna ta in extra personer när det behövs, men även att kunna 
frånkoppla dem när orderingången blir lägre.  
 
I ett av företagen, Företag D, hade man utarbetat en konsultpolicy, där 
målsättningen var att få in fler resurskonsulter och mindre kunskapskonsulter, 
åtminstone ville de komma ifrån att ha kunskapskonsulter anlitade under längre 
perioder. Detta innebar att företaget helst köpte in tjänster av enklare och mer 
standardiserade karaktär och mindre av de tjänster som kräver högre grad av 
specialistkompetens, vilket bland annat omfattar tjänster med stort inslag av 
problemlösande arbetsuppgifter. Samtidigt ansåg de att det är bra att ha en 
leverantör som man kan skriva längre avtal med för att på så sätt få in konsulter 
som känner till verksamheten sedan tidigare och som kan komma in vid behov 
och sätta igång och arbeta direkt. 
 
Det visade sig även vara så att flera organisationer hade svårt att exakt, om ens 
uppskattningsvis, uttala sig om hur mycket pengar som lades på att köpa in 
tjänster av mer kunskaps- och informationsintensiv karaktär. Ett skäl som 
uppgavs varför man inte kände till dessa summor var att de i förhållande till 
övriga inköp utgjorde så liten andel. I de fall man fastiskt kunde ange 
inköpskvantiteten för tjänster var de ofta sammanslagna i en klumpsumma, 
vilket innebar dels att en redovisning fördelat på olika tjänstegrupper saknades 
och dels att man saknade uppgifter på budgeterade kostnader av dessa 
tjänsteinköp. 
 
I de flesta av de undersökta organisationerna utgjorde inte andelen av inköpta 
tjänster den största delen av det totala inköpsvärdet, men av de faktiska 
kostnaderna framkom det att organisationerna ändå köper relativt mycket 
tjänster. För att få en uppfattning om tjänsteinköpens storlek i förhållande till 
både totala inköpsvärdet och den totala omsättningen hänvisar vi till bilaga 4. 
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Ser vi till ett av företagen, Företag D, uppgick tjänsteinköpen till omkring 160-
170 mkr, som kan ställas mot företagets totala inköpsvärde som uppgick till   
2 600 mkr. När det gäller rena konsultköp utgjorde de omkring 80-90 mkr, 
vilket motsvarar drygt hälften av det totala inköpsvärdet på tjänster. 
 
För de tjänsteinköp som görs av det slag som vi valt att inrikta oss på, 
kunskaps- och informationsintensiva tjänster, visade det sig att samtliga 
organisationer köper flera typer av dessa tjänster, men det skiljer sig mellan hur 
mycket och hur ofta. Det framkom av både vår förundersökning och fallstudie 
att tjänsteinköpen bestod främst av konsulttjänster av olika slag, medan 
rådgivande inte användes i samma omfattning. Skulle beslut tas om inköp av 
mer strategiska tjänster lyftes detta beslut upp i organisationen till chefs- eller 
ledningsnivå. 
 
Vid upphandling av tjänster använde sig organisationerna av olika metoder, 
såsom funktionsupphandling, anbudsförfarande, samarbete genom nätverk och 
användning av upphandlingskonsult. Vilken metod de använde sig av är 
beroende av vad som ska upphandlas och vilken betydelse tjänsten hade för 
organisationen. 
 

5.4 Faktorer som påverkar upphandlingen 
 
I detta avsnitt kommer vi att behandla faktorer som påverkar 
upphandlingsprocessen av tjänster och hur dessa faktorer upplevs av 
respondenterna. En av faktorerna som kommer att presenteras är de strategiska 
dokument och den inverkan de har på respondenternas arbete. Andra faktorer 
är hur organisationerna arbetar med att integrera berörda parter samt vilka 
leverantörskriterier som anses viktiga ur respondentens synvinkel. Istället för 
att redogöra för varje enskilt fallföretag har vi valt att skilja offentliga 
verksamheter från privata företag, då det finns tydligast samband mellan dessa i 
detta specifika fall. 
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5.4.1 Styrdokument, allmänna bestämmelser och avtal 

 
Offentliga verksamheter 
Samtliga av de offentliga verksamheter som vi hade kontakt med saknade en 
egen fullständig framarbetad och strukturerad processbeskrivning med lämpliga 
och användbara styrverktyg för köp av tjänster; som till exempel leverantörs-
bedömningsmodell, kvalitetsutvärderingsunderlag och andra beslutsunderlag. 
En anledning som angavs var att man ansåg att det var väldigt svårt att ta fram 
en generell struktur som var lämpad för alla slags tjänster, då det skiljer sig 
mycket mellan olika tjänster. En annan förklaring som framfördes var att 
lagstiftningen, LOU (1992:1528), gav tydliga instruktioner över hur dessa inköp 
skulle hanteras, vilket därför blev de styrverktyg som de använde sig av. 
 
Det var vanligt att verksamheterna använde sig av olika typer av malldatabaser, 
såsom frågeunderlag- och avtalsdatabaser. Flertalet av de offentliga 
verksamheterna hade befintliga mallar utarbetade för hantering vid köp av 
tjänster, men som anpassades efter varje specifik upphandling. Dock hade 
många av verksamheterna en bristfällig hantering och dokumentation kring 
leverantörsutvärdering och utvärdering av tjänsten. Vad det gällde utvärdering 
av tjänsten ansågs detta ansvar ligga på beställaren i organisationen, vilket 
gjorde att man inte ansåg sig behöva hantera detta. 
 
Det fanns dock en medvetenhet hos respondenterna att det vid vissa tillfällen 
saknades användbara modeller. En av respondenterna ansåg att de modeller 
som idag tillämpades var bristfälliga, främst innehållsmässigt då verksamheten 
har genomgått en strukturell förändring som inneburit att verksamheten 
decentraliserats. Om verksamhetens inköpshandbok uttalade sig inköpschefen 
följande: 

 

” Den gäller för alla upphandlingar och vi har tagit fram den själva. Däremot 
håller vi på att utveckla den. Den blir ju aldrig färdig… tyvärr, utan man 
kommer hela tiden på tillägg. Det vore konstigt om det vore statiskt, men det är 
det ju inte som tur är. Inköpsarbetet utvecklas hela tiden och organisationen 
förändras. Det som kanske är perfekt vid ett visst tillfälle, är inte perfekt efter ett 
tag.” 

(Inköpschef, Offentligt företag) 
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Det framkom vid intervjuerna att det fanns få skriftliga bestämmelser/policies 
kring hantering av konsulter. Det visade sig dock att det var vanligt med andra 
interna riktlinjer kring miljö- och kvalitetscertifieringar. 
 
En av frågorna som ställdes till respondenterna handlade om vad de ansåg om 
LOU (1992:1528), det vill säga huruvida lagen underlättade eller kändes 
betungande vid upphandlingsförfarandet. De svar som gavs var skiftande, men 
de flesta respondenterna ansåg sig vara lite kluvna i denna fråga. Den generella 
uppfattningen var dock att LOU (1992:1528) gav en struktur, men att den även 
kunde fördröja och komplicera upphandlingsprocessen. 
 

”Det gagnar inte affären, om man säger som så. Sen förstår jag lagen och 
intentionerna i lagen, men det gagnar inte parterna.” 

(Inköpare/Utredare, Landsting X) 
 

”När det gäller LOU… gör det att man många gånger kanske får lite pirr i 
magen.” 

(Inköpssamordnare, Kommun X) 
 

”Det är klart att arbetet blir tyngre, det är klart, det kräver mycket mera och 
framförallt så skulle det kunna gå lite fortare om man inte hade lagen om 
offentlig upphandling…//… Å andra sidan så ger lagen strukturerade rutiner 
och värderar alla leverantörer och verktyg på ganska lika sätt.” 

(Inköpschef, Offentligt företag) 
 

”Jag hoppas att de ute i regionerna också får ett så bra stöd [som jag har tillgång 
till, via upphandlingsexperterna], därför att det här med offentlig upphandling, 
det är ju ett snårigt kineseri utan dess like.” 

(Utbildningsansvarig, Myndighet B) 
 
Angående de avtal som ingicks hade verksamheterna generellt en avtalslängd på 
två till tre år. Däremot hos Myndighet A var avtalslängden beroende på 
projektets tidsram. Vid ramavtal förband sig verksamheterna inte att köpa för 
en viss summa, utan de angav endast uppskattningsvis hur stor volym avtalet 
omfattas av. Det fanns visserligen de som medgav att de ibland förband sig till 
att köpa för en viss andel. 
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Den juridiska utformningen av avtalen skedde av respondenterna själva och 
deras kollegor, men det fanns även tillgång till juridiskt stöd vid mer komplexa 
tjänsteupphandlingar. 
 
Privata företag 
De privata företagen hade i högre utsträckning tillgång till processbeskrivningar 
än de offentliga hade. Dock var det endast ett av företagen, Företag C, som 
kunde uppvisa att de hade en egen framtagen fullständig processmodell för 
inköp av olika slags tjänster. Detta företag hade med hjälp av en konsultfirma 
tagit en lämplig metodik att arbeta efter. Skälet till att företaget hade 
framarbetat en sådan modell var en total omstrukturering av organisationen 
och att man ansåg att deras kompetens var bristfällig när det gällde 
tjänsteupphandlingar. 
 

”Det var en insikt om att vi inte var tillräckligt proffsiga…//…När det gäller 
tjänsteupphandlingar, så har vi inte jobbat systematiskt på samma sätt förut. Så 
vi behövde därför bli proffsiga och få bra verktyg för att kunna bedöma olika 
leverantörer och då är det inte alltid pris som gäller, utan det är andra delar 
också.” 

(Global Project Manager, Företag C) 
 
Det var i varierande utsträckning som företagen använde sig av de tillgängliga 
modellerna, men det var bara ett företag som i stort inte använde sig av någon 
modell. De övriga använde sig av olika modeller som stöd. Ett företag, Företag 
D, höll i dagsläget på att sammanställa information om tjänsteinköp för att få 
bra processbeskrivningar och denna respondent hade tagit fram en egen 
arbetsmodell för leverantörsbedömning, specifikt för tjänster. Denna var dock 
under bearbetning i inköpsenheten. 
 
Vi såg att förekomsten av konsultpolicy var varierande hos företagen. Däremot 
hade dessa i likhet med de offentliga verksamheterna även miljö- och 
kvalitetspolicies, där företagen ställde krav på sina leverantörer att vara 
certifierade. 
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Respondenterna fick även frågan om hur de uppfattade företagets strategiska 
styrdokument, det vill säga huruvida de underlättade eller kändes betungande 
vid upphandlingsförfarandet. Samtliga respondenter ansåg att de fyllde en viktig 
funktion, då det bland annat innebar att kunskap och struktur inte blir 
individberoende. 
 

”Generellt ser jag strategi och policy som ett stöd för upphandlingsprocessen. 
Strukturen bidrar till att skapa rutiner. Det är så himla lätt att det rinner 
iväg.” 

(Utbildningsansvarig, Företag A) 
 

” När man formulerar policies så är det bara att acceptera, så här är det och då 
måste man ta hänsyn till denna…//… Det är inte betungande, bara lite 
besvärligt.” 

 (Global Project Manager, Företag C) 
 
Angående diskussion om avtalsutformning och andra avtalsfrågor visade det sig 
att de flesta av respondenterna utförde detta själva och/eller av deras kollegor, 
och ibland även med stöd från jurister. Längden på avtalen varierade i hög grad 
beroende på tjänstens karaktär. Inköparen i Företag D angav att de slöt ettåriga 
avtal via ramavtal, både för löpande räkning och fast pris. Även i Företag B 
slöts i regel avtal på ett år, men vid köp av mer strategiska tjänster såg de gärna 
att avtalen sträckte sig minst över tre, ibland upp till fem år. Detta 
förhållningssätt delades av ett antal företag. 
 

5.4.2 Leverantörskriterier 

Vi kunde konstatera att majoriteten av de medverkande verksamheterna i 
förundersökningen ansåg att kriterierna; kravspecifikation och leverantörens 
kompetensbas var de mest relevanta kriterierna vid val av tjänsteleverantör. 
Många av verksamheterna angav även att pris/kostnad var relevanta, men var i 
det fallet en totalkostnad av de samlade kriterierna. 
 
Ett återkommande svar på frågan om prisets inverkan vid val av 
tjänsteleverantör var att priset inte ansågs vara relevant i bemärkelse som ett 
enskilt timpris. Däremot ansågs priset vara ytterst relevant för att få en totalbild 
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av de sammanlagda kostnaderna. Respondenterna ansåg att en konsult med 
högre timpris inte alltid innebar en högre totalkostnad, då denna konsult kunde 
vara mer effektiv än en med lägre timpris. 
 
Offentliga verksamheter 
En grundläggande princip i LOU (1992:1528) som de offentliga 
verksamheterna måste beakta vid all upphandling är affärsmässigheten. Detta 
innebar för flertalet verksamheter bland annat att de även skall sträva efter det 
mest fördelaktiga priset. Om verksamheten frångår detta ska detta tydligt finnas 
angivet i anbudsunderlaget med en motivering. 
 
När det gäller köp av tjänster med högre kunskapsnivå, som de tjänster som vi 
benämner som kunskaps- och informationsintensiva tjänster, har 
kravspecifikationen och leverantörens kompetensbas en hög prioritering hos de 
offentliga verksamheterna. Dock angav Kommun X att priset ofta är det 
avgörande vid val av leverantör. 
 

”Lägger du ribban [nivå på kraven] tillräckligt, så ska det vara priset som ska 
vara avgörande. Och då skulle man i princip kunna ha lägsta pris i nästan 
varenda upphandling.”   

(Upphandlingschef/Inköpssamordnare, Kommun X) 
 
Trots att det har framkommit att andra kriterier väger tyngre än priset, har det 
tydligt framgått att respondenterna upplevde att priset var en komplex variabel, 
eftersom priset kan vara svår att väga mot de andra centrala kriterierna. Det 
visade sig dessutom att de flesta ansåg att priset ändå får en betydelse, men 
först vid det slutgiltiga valet av leverantör och då som en totalkostnad. 
 
Privata företag 
När det gäller privata företag så finns det ingen lagstiftning som reglerar 
företagens upphandlingsprocess på samma vis som det finns för offentliga 
verksamheter. Däremot hade företagets egen struktur och strategi stor 
påverkan för processen. 
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I de undersökta företagen fanns en kombination mellan tre kriterier som fick 
större betydelse vid val av leverantör än andra kriterier. De kriterier som angavs 
var kvalitet, kravspecifikation och totalkostnad. Två av företagen, Företag B 
och C, angav att de först försökte bedöma tjänsteleverantören och den tekniska 
lösningen innan de uppmärksammar priset. Allmänna åsikter som framfördes 
var: 
 

”Kvaliteten är prioritet ett och måste vara så, annars kan du inte jobba med 
sådana saker. Du kan inte köpa halvdana saker, då kan du lägga ner 
projektet.” 

(Utbildningsansvarig, Företag A) 
 

”Pris är ett bra kriterium för val av tjänsteleverantör, och det är det i alla 
situationer, men det är inte alltid så att lägsta pris är bäst.” 

(Global Project Manager, Företag C) 

5.4.3 Processmedvetenhet 

Av de undersökta organisationerna visade det sig att de hade tydlig inriktning 
mot processer, då processen ansågs vara en central del av kärnverksamheten. 
Därav blev vi intresserade att se hur de arbetade med processtänkande och 
vilken förståelse det fanns i övriga organisationen kring upphandlingsprocessen 
vid tjänsteinköp. Vid intervjutillfällena diskuterades även i vilken utsträckning 
som respondenterna fick återkoppling till själva upphandlingsförfarandet. 
 
Offentliga verksamheter 
Hos de offentliga verksamheterna uppmärksammade vi att svårigheten med att 
skriva kravspecifikationen ofta var ett resultat av att organisationen inte var 
medveten om vikten av en välgrundad kravspecifikation. Flertalet av 
respondenterna ansåg att det fanns låg eller ingen förståelse för 
upphandlingsprocessen. Några av respondenterna beskrev att den generella 
uppfattningen ute i organisationen, om inköparna, var att dessa enbart var till 
besvär vid upphandlingen. Detta var på grund av att beställarna oftast ville ha 
en snabb leverans av tjänst eller vara. 
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Beställaren kunde även bli påverkad under tjänsteprocessens gång, av den 
kontrakterade konsulten, vilket kunde leda till att beställaren ville ha ut mer av 
tjänsten än det som redan var upphandlat. 
 

"Vi köper in en Folkvagn, men sen vill konsulten sälja en Rolls Royce, och 
kunden [beställaren] kanske ser under projektets gång att det är bättre att vi tar 
en BMW. Istället för att vi var överens om en Folkvagn så har påverkan av 
omvärlden, utvecklingen i det här projektet, så har man kommit fram till att vi 
ska ha en BMW i stället." 

(Inköpare/Utredare, Landsting X) 
 
Visserligen fanns det de som ansåg att beställarna hade börjat vänja sig vid att 
upphandlingsförfarandet tar tid, samt att seminarier hölls runt lagen om 
offentlig upphandling, och på det vis minskat pressen på att inköparna ska göra 
snabba upphandlingar. 
 

"Den börjar bli bättre, förståelsen för att sådant här måste ta tid och att vi har 
svårt att hinna med brandkårsutryckningar. Jag tror att förståelsen börjar bli 
bättre och bättre att det tar tid, att de inte kan komma dagen innan och ska ha 
tjänsten" 

(Upphandlingschef/Inköpssamordnare, Kommun X) 
 
"Alla de som påverkar det behovet ska då delta i det här seminariet. Så att man 
redan ute i organisationen kan förstå att den här biten måste bli bättre. Det 
behövs, det blir ofta så att de där på inköp bara sitter i vägen, utan istället borde 
de se det som en större hjälp…//… långt över alla förstår - 'Vad i hela friden 
ska vi ha en offentlig upphandling nu igen? Vad är tröskelvärdet för att det ska 
bli en offentlig upphandling?' och så vidare. Det förstår man inte riktigt att det 
är en offentlig upphandling även om det är en direktupphandling." 

(Inköpschef, Offentligt företag) 
 
Privata företag 
Hos de privata företagen fann vi att processtänkandet främst var för själva 
producerandet av den egna produkten eller servicen. Oftast fanns åsikten hos 
beställaren i organisationen att upphandlingen skulle genomföras snabbt, då 
behovet ansågs vara akut. 
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”När det gäller vissa projekt som ska komma igång rätt snabbt, så man har 
inte tid att göra det man vill och borde göra. Det är svårt. Att starta ett projekt 
och utforma projektbeskrivning är oerhört viktigt och komplicerat och det ska 
man lägga tid på.” 

(Utbildningsansvarig, Företag A) 
 

”Varje ’enhet’ har sitt lokala kontrakt och det svåra då är när man gör ett 
centralt avtal. Du tar ifrån makten ifrån ’enheten’ att göra avtalet, men ändå 
måste man få dem att själva agera och se till att de ”köper” det. Sen är det så att 
vi vill ha likartade standardiserade villkor för alla som jobbar inom ’koncernen’. 
De ska ha möjlighet till samma utbud, och sen ligger det på lokal nivå att se till 
att man får likartade priser, likartad fakturering, likartad statistik… //… 
det är inte alltid så lätt att förklara att man måste ställa upp på helheten; totalt 
sett så tjänar ’Företag C:s koncern’ så här mycket pengar på att vi gör så här.” 

(Global Project Manager, Företag C) 
 
En av respondenterna uppgav att de försökte ge de anställda en övergripande 
utbildning om förfarandet så att de skulle ha en större förståelse för processen 
som de på inköpsavdelningen var involverade i. Samma respondent var även 
medveten om att ju tidigare denne involverades i processen (tidsmässigt), desto 
högre chans var att respondenten även kunde påverka kostnaden, detta 
resonemang hade denne även utvecklat genom en förklarande figur, se nedan. 

Figur 5.1 Illustration kring sambandet mellan tid och kostnad (Källa: Inköpschef, Företag B) 
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Samtliga respondenter, förutom en, ansåg att tjänsteupphandling i företaget inte 
hade lika hög prioritering som de upphandlingar som rörde material. Den 
respondent som inte delade åsikten om en lägre prioritering för tjänster, 
arbetade i Företag C där stor vikt lades vid att ha struktur för både tjänste- och 
varuinköp samt att det fanns rutiner för hur kunskaps- och 
informationsintensiva tjänster skulle behandlas. Den generella uppfattningen 
var dock att tjänsteupphandling var svårare än upphandling. 
 

”Det är betydligt svårare att upphandla tjänster än en maskin för fyra miljarder, 
för det finns så många svarta hål i tjänsteupphandlingar, då man inte vet så 
mycket. Men vi försöker att göra mycket seriösa förstudier inför ett kommande 
projekt där vi har fått all information som vi behöver, det är A och O…//… I 
ett projekt lade vi ner nästan lika mycket tid på detta [förstudien] som 
genomförarandefasen och resten tar totalt, i ett annat projekt lade vi ner ett och 
ett halvt år och över fyra miljoner kronor. Nu har vi vänt på alla stenar och nu 
vet vi.” 

(Inköpschef, Företag B) 
 
Flertalet av respondenterna ansåg att möjligheterna att få återkoppling från en 
gjord upphandling var låg, det framkom dock att de hade möjligheter till att 
själv uppsöka beställaren och dess verksamhet, men då på eget initiativ. 
 

5.4.4 Integreringsprocess 

Vid köp av en tjänst berörs främst tre parter inom den köpande verksamheten; 
beställaren, upphandlare och slutanvändaren. Beställaren kan även kallas för 
uppdragsgivare eller intern kund och befinner sig vanligtvis i organisationen. 
Slutanvändare är den eller de individer som tjänsten är avsedd för, och 
beställare och slutanvändare kan utgöras av samma individer. Upphandlaren, 
även kallad inköparen, engageras för själva upphandlingsprocessen. Denna 
ansvarar ofta för leverantörsurvalet, samt avtalsutformningen. 
 
Andra centrala parter i upphandlingsprocessen är tjänsteleverantören som 
lämnar anbud/offert och förhandlar med kunden samt den som utför tjänsten. 
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Offentliga verksamheter 
De offentliga verksamheterna försökte så tidigt som möjligt att integrera 
slutanvändaren, men de flesta hävdade att det egentligen var uppdragsgivarens 
ansvar att integrera användaren i processen. Integrationen skedde dock i olika 
utsträckning. I det offentliga företaget angavs det att slutanvändaren ofta deltog 
i utformningen av den tekniska tjänstebeskrivningen, i en annan verksamhet 
sammanfördes utföraren med beställaren i den mån beställaren ansåg att detta 
var värdefullt. 
 
Integrerades beställaren tidigt för att göra en beskrivning av problemet kunde 
ny information framkomma som gjorde att en upphandling av det slag som 
efterfrågats inte var nödvändig för att kompetensen var tillgänglig inom 
organisationen. Därmed vidgades respondentens uppgifter till att även omfattas 
av rollen som samordnare. 
 

”Min roll är att ge alla de rätta förutsättningarna och att delta i de större och 
komplicerade upphandlingarna… //…Vi samordnar i den utsträckning vi 
kan och utnyttjar varandras kompetenser och resurser.” 

(Inköpschef, Offentligt företag) 
 
Myndighet A var projektorganiserad, vilket innebar att integreringsprocessen 
mellan de olika parterna blev en naturlig del i upphandlingsprocessen. Ofta var 
parterna kända för varandra då det endast fanns ett fåtal verksamma som kunde 
anlitas inom det specifika området. 
 
I två fall framkom det att det inte skedde någon gemensam sammanföring 
mellan extern och intern part. Skäl som angavs var att det var svårhanterligt i 
organisationen och att den interna parten, beställaren, inte ingick i deras 
upphandlingsprocess. 
 
Privata företag 
I samtliga privata företag involverades beställaren genom att delta och ta fram 
en funktionsbeskrivning av tjänsten. Respondenterna ansåg att det var viktigt 
att de berörda parterna integrerades tidigt i processen, men däremot var det i 
varierande utsträckning som företagen agerade enligt den premissen. De 
företag, med erfarenhet av en högre grad av komplexitet i upphandlingen som 
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skedde frekvent, hade utvecklat en medveten metodik över hur 
integreringsprocessen skulle ske. Två av företagen, Företag B och C, arbetade 
projektorienterat vid större och strategiska upphandlingar där centrala parter 
deltar. 
 

5.5 Svårigheter vid tjänsteupphandlingar och hur dessa 
hanteras 

 
Vi har särskiljt vissa svårigheter som respondenterna benämnt utifrån de 
faktorer som tidigare har behandlats. Reflektioner kring vilka svårigheter som 
upplevdes i samband med upphandling av tjänster diskuterades med 
respondenterna, då detta berör en av uppsatsens centrala frågeställningar. De 
problemområden som vi dels utifrån den teoretiska referensramen och dels 
utifrån respondenterna kunde uppmärksamma utgörs av avtal, kravspecifikation, 
leverantörsval och leverantörsvärdering, kompetens- och informationsasymmetri samt frekvens, 
personliga bindningar samt subjektiva val. 
 

5.5.1 Avtal 

Idag sker i stort sett inga köp mellan företag utan ett skriftligt avtal som reglerar 
och specificerar såväl åtaganden som innehåll av köpet. Avtalets betydelse vid 
köp av en tjänst måste anses som stor, då tjänsten inte existerar vid detta 
tillfälle. Därför är avtalet ett viktigt verktyg för att förtydliga och sammanställa 
alla de krav och förväntningar beställaren ställer på tjänsten. Det framkom att 
samtliga organisationer ofta utgick från standardavtal som sedan anpassades 
efter den specifika tjänsten. 
 
De privata företagen som verkade på en internationell marknad ansåg att det 
kunde finnas en del svårigheter då hänsyn måste tas till andra länders 
lagstiftning. Dessutom bidrog detta till att avtalen ofta blev mer omfattande, 
vilket innebar att det därför krävdes en ökad administration, samt hjälp från 
jurister med kompetens inom internationell rätt. 
 
Men i överlag ansåg respondenterna inte att det rent juridiska innehållet i 
avtalet utgjorde något större problem för själva upphandlingen av tjänster, 
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oavsett om de var av enklare slag eller mer komplexa. Detta då de i hög grad 
kunde använda sig av standardavtal, men även för att deras kunskap var relativt 
hög. Det verksamheterna istället ansåg utgöra en svårighet var utformningen av 
en tydlig kravspecifikation. 
 

5.5.2 Kravspecifikation 

Vid intervjutillfällena med samtliga respondenter, oavsett om dessa befann sig i 
en offentlig eller privat organisation, framgick det att det var 
kravspecifikationen som vållade mest bekymmer. Detta gällde särskilt vid 
upphandling av kunskaps- och informationsintensiva tjänster. Svårigheten med 
kravspecifikation var att beställaren hade svårt att uttrycka och precisera 
behovet tydligt, vilket till stor del berodde på att individerna i organisationen 
ofta hade bristfälliga kunskaper om kravspecifikationens betydelse för 
slutresultatet på tjänsten. Flera respondenter, framför allt bland de offentliga 
verksamheterna, framförde att förståelsen för hur upphandlingsprocessen 
fungerar, rent generellt, var liten. 
 

”Det svåraste är att folk (anställda ute i organisationen) inte vet hur ”det här” 
fungerar. Att ställa rätt krav, att hitta rätt utvärderingskriterier. Det är väl det 
framför allt.” 

(Upphandlingschef/inköpssamordnare, Kommun X) 
 

”Det är ju väldigt komplext...//…jag kan ju inte de här detaljbeskrivningarna 
och jag ska försöka mjölka ut av de som ska ha tjänsten, ofta är det så att vill 
man ha någonting så tar man för givet att  - köper man en bil så tar man för 
givet att det går att köra bilen.  
 
Det är mycket som inte finns beskrivet, och är det mycket komplext så är det 
mycket som ska kopplas ihop i det här, då kan det lätt bli luckor och det är väl 
det som är det svåraste att få folk att förstå att de ska uttrycka allting.” 

(Inköpschef, offentligt företag) 
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I de offentliga verksamheterna blir en tydlig kravspecifikation oerhört viktig för 
hela upphandlingsprocessen, på grund av lagen om offentlig upphandling. En 
kravspecifikation som inte har genomarbetats ordentligt riskerar att medföra att 
hela upphandlingsprocessen måste avbrytas och i vissa fall innebär det att den 
måste helt börja om. 

 
”Det bökigaste och svåraste är den här kravspecifikationen, och är det en öppen 
upphandling, där vi inte har den förhandlingsmöjligheten sen när anbuden har 
kommit in. Då är det oerhört noga hela upphandlingsunderlaget. I en förenklad 
så är det naturligtvis oerhört viktigt med kravspecifikationen, men där kan vi 
prata med anbudsgivaren på ett helt annat sätt, där tycker inte jag att det är 
några stora problem, det kan ta lite tid, men…” 

(Inköpare/utredare, Landsting) 
 
I de flesta av offentliga verksamheterna hanterade man kravspecifikations-
problematiken främst genom att se till att det fanns en god dialog mellan 
beställaren och upphandlaren. Det ansågs viktigt att låta diskussioner föra dem 
fram till en klar och tydlig kravspecifikation för den tjänst de vill ha. Några av 
respondenterna ansågs sig heller inte vara ovana vid tanken att låta använda sig 
av en extern upphandlingskonsult som bland annat kunde hjälpa dem att skriva 
kravspecifikationen för tjänsten. Detta gällde då främst i de situationer de själva 
ansåg sig ha en alltför bristfällig kunskap om det tekniska innehållet i tjänsten 
och där leverantörsmarknaden var alltför komplex. 
 

”Men det har ju hänt att vi har gjort så att man har anlitat en konsult för att 
hjälpa till att skriva kravspecifikationen, men då är ju den borta från 
upphandlingen.” 

(Utbildningsansvarig, Myndighet B) 
 
I de privata företagen hade man blivit medvetna om problematiken kring 
kravspecifikations av erfarenheter, där de sett ett samband mellan tid och nivå 
på kravspecifikation. För lite tid och uppmärksamhet som ägnats åt 
kravspecifikationen ansåg vara orsaken till bristfälliga kravspecifikationer. 
Därför ansågs det numera vara viktigt att undvika detta, eftersom det till 
exempel vid större och viktigare tjänsteinköp kunde bli mycket kostsamt för 
företaget om misstag gjordes i samband med upphandling av tjänst. Detta kan 
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förklara de privata företagens medvetenhet och strukturerade arbete kring 
kravspecifikationens utformning. Den information vi tog del av visade att 
företagen i stor utsträckning använde sig av samma eller liknande metoder för 
att specificera kraven. 
 
En av respondenterna, från Företag A, använde sig av sina kollegor för att höra 
deras uppfattningar och få stöd. Vidare berättade respondenten att denne hade 
inför ett större utvecklingsprojekt även tagit kontakt med en utomstående 
person, som hade kunskap inom området, för att få utveckla förslag till 
kravspecifikationen. 
 

”Jag hade tillsammans med några kollegor funderat på vad vi ville ha och sökte 
kontakt med en person som vi kunde använda som bollplank och som jobbar 
med ledarutveckling, men i första hand använda som bollplank för att hjälpa oss 
själva att ta fram ett underlag för vad vi ville ha, vad vi ville uppnå med vår 
ledarutbildning.” 

(Utbildningsansvarig, Företag A) 
 
Respondenten, från Företag C, berättade att de hade arbetat fram en egen 
strategi och metodik, med hjälp av ett konsultföretag, för att hantera 
kravspecifikationsproblematiken. En viktig del i denna metodik var att använda 
sig av en projektgrupp under upphandlingsprocessen. Projektgruppens 
arbetsuppgifter bestod i att arbeta fram beslutsunderlag, såsom 
kravspecifikation och leverantörsalternativ för tjänsteinköpet. I projektgruppen 
arbetades det systematiskt med ett antal parametrar av olika slag som viktades 
och sammanställdes till ett beslutsunderlag. 
 
Användning av projektgrupper tycktes vara en metod som flera av 
respondenterna användes sig av för att arbeta fram kravspecifikationen, framför 
allt när det gällde större och strategiska upphandlingar. Däremot när det gällde 
tjänsteupphandlingar av enklare slag använde sig de flesta av företagen av 
anbudsförfarande, det vill säga de tog in offerter från leverantörer med förslag 
på lösningar på deras problem. En av respondenterna, från Företag B, beskrev 
att denne brukade låta företagets egna tekniskt kunniga inom området 
utvärdera dessa lösningar. Utifrån dessa lösningar framarbetades 
kravspecifikationen för den specifika tjänsten. 
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5.5.3 Leverantörsval  

Vid ett leverantörsval måste organisationen ta ställning till vilket förhållande de 
önskar ha till sina leverantörer, vilket innebär att ett beslut måste tas om hur 
många och hur stora leverantörerna ska vara. Detta är en del i en inköpsstrategi, 
även om det är omedvetet val eller ej. 
 
Flertalet av de offentliga verksamheterna funderade över balansen på 
leverantörernas storlek, men det var inte någon av dessa som hade en formell 
strategi. De privata företagen ansåg däremot inte att det var viktigt att ha en 
balans mellan olika leverantörer, utan menade att leverantörens stabilitet och att 
de var ungefärligt lika stora som det köpande företaget, var mer relevant. Vissa 
organisationer avvägde från fall till fall, och beroende på projektets tidslängd 
valdes leverantör. En av dessa respondenter förklarade det som följande: 
 

”Tänk på att det här företaget ska sysselsätta x antal hundra personer och då 
behövs en organisation som klarar av det.” 

(Inköpare/Utredare, Landsting X) 
 
De flesta respondenter ansåg dock att det fanns tillfällen då mindre leverantörer 
fördelaktigt kunde kontrakteras. En sådan situation kunde vara när en specifik 
kunskap var efterfrågad, men en annan fördel kunde vara att de fick större 
uppmärksamhet av leverantören och att det därför blev lättare att uppnå målen. 
 

”Det går ju inte att generalisera men det finns en styrka med att ha en liten 
leverantör för där har man lättare att uppnå målen. Man blir viktigare som 
kund, helt enkelt. Samtidigt så måste man i stora projekt tänka på 
överlevnadsförmåga vad det gäller resurstillgångar.  

(Inköpschef, Företag B) 
 

”Det är väl så att om man är större så måste man väl vända sig till leverantörer 
som är lite större för att kunna de ska kunna leverera det man vill ha. …//… 
Vi ligger i den nivån, där vi kan ta de små och medelstora leverantörerna. Jag 
ser en fördel av att ha mindre leverantörer när det gäller sådana här köp (ett 
strategiskt köp av en kunskaps- och informationsintensiv tjänst). Det handlar 
mycket om att ha en bra kontakt.” 

(Utbildningsansvarig, Företag A) 
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Respondenten i ett företag gjorde en jämförelse mellan ett tjänsteinköp och 
varuinköp: 
 

”Ska man köpa material så är det väldigt viktigt att göra en 
leverantörsbedömning och titta på kedjan, processen och se hur de jobbar med 
kvalitet och så vidare och vi tittar även på ekonomibiten, att de är ett solitt 
företag så att de inte går i konkurs för det kan ju drabba oss väldigt hårt. 
 
Går en konsultfirma i konkurs så drabbar det inte oss så hårt för oftast kan vi 
hitta en ny konsult under en kort varsel. I en stor firma har de lättare att hitta 
en ny, en enmansfirma och småfirmor är svårare.” 

(Supply Manager, Företag D) 
 

5.5.4 Personliga bindningar 

Konsulter och liknande tjänsteutförare knyter ofta kontakter i organisationer, 
vilket ofta leder till att en relation byggs upp. Denna relation kan även påverka 
beslutsfattandet vid val av leverantör, vilket kan vara till gagn för 
organisationen genom att den får en unik kunskap knuten till sig. Denna 
relation kan även vara en svag länk om den specifika 
konsulten/tjänsteutföraren skulle försvinna och därmed skulle den unika 
kunskapen försvinna. Att personliga bindningar påverkade 
upphandlingsprocessen framkom spontant vid varje intervjutillfälle. Problemet 
med personliga bindningar var att de riskerade att inte få den efterfrågade 
kompetensen till den specifika tjänsten. 
 
För de offentliga verksamheterna var personliga bindningar en negativ faktor, 
på grund av kraven som ställs på affärsmässighet i LOU (1992:1528). 
Problemet låg i att beställarna, tidigt i upphandlingsprocessen, bestämt sig för 
vilken leverantör som skulle anlitas. Däremot sågs personliga bindningar som 
mer naturligt hos merparten av de privata företagen. Även här fanns det 
beställare med önskemål om leverantör, vilket den inköpsansvarige försökte 
tillgodose om möjligt. Vid situationer där konsulten/tjänsteutföraren växlade 
konsultfirma var det vanligt att inköpare och beställare ville byta firma, vilket 
även kunde regleras i avtalet. Företag C ansåg däremot att personliga 
bindningar bidrog till att leverantörsurvalet begränsas och att kvaliteten på 
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tjänsten riskerades bli sämre då inga kvalitetsutvärderingar eller uppföljningar 
gjordes. 
 

”Väldigt många tjänsteupphandlingar har gått på ’kompisstadiet’. Det ligger 
ofta högt upp i organisationen. Många gånger är det chefer som är inblandade 
”Aja baja!”. Det är väldigt mycket personliga relationer på hög nivå. Det blir 
subjektiva val och besluten blir slentrian. Man har ofta valt samma leverantörer. 
Man har aldrig en ordentlig upphandling. Man har aldrig gjort ordentliga 
kvalitetsutvärderingar, inga uppföljningar, dåligt specificerade fakturor – man vet 
inte vad man har fått för pengarna, som ofta slagits ihop i en klumpsumma. Det 
är bara så.” 

(Global Project Manager, Företag C) 
 
Att de offentliga verksamheterna ansåg detta som mer problematiskt än de 
privata hade, som tidigare nämnts, med att göra med LOU (1992:1528), där det 
krävs att en objektiv upphandling ska genomföras. I bland annat Landsting X 
hade inköpsenheten gemensamt kommit överens om att vid de fall beställare 
från början hade önskemål om leverantör skulle inköpsenheten inte åta sig 
detta uppdrag. Att försöka sammanföra beställarens önskan med LOU 
(1992:1528) var inte förenligt enligt många och en av respondenterna uttryckte 
sig följande: 
 

”Det är en av de jobbiga bitarna att de kommer och säger att 'Jag vill ha Kalle 
Karlsson, för han kan det perfekt'. För det första så kommer vi i konflikt med 
våra… jag kan ju inte handla upp Kalle Karlsson, jag kan bara handla upp det 
som Kalle Karlsson kan.” 

(Inköpschef, Offentligt företag) 
 

5.5.5 Kompetens- och informationsasymmetri 

Kompetens- och informationsasymmetri uppstår när leverantören och den 
köpande organisationen inte har samma nivå när det gäller kunskap och 
information. Detta kan bli ett problem när en organisation ska upphandla en 
konsult inom ett område där kunskap saknas i organisationen. Detta problem 
kan hanteras på olika sätt, vilket har framkommit i intervjuerna med 
respondenterna. 
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Flertalet av respondenterna i organisationerna ansåg att kompetens- och 
informationsasymmetri inte var ett större problem, men vissa bekymmer fanns 
ändå med detta. Respondenterna i Landstinget X och Myndighet A 
kommenterade detta med följande kommentar. 
 

”Visst är det ett problem i vissa stycken. Det kan vara till sin fördel att vara i 
andra läget också, beställaren måste ju veta sådant som inte ens de har tänkt på. 
Problemet för oss, som jag känner, det är att vi ska veta om väldigt mycket, 
mycket olika områden, som vi inte riktigt kan kanske, men lik väl så ska vi 
upphandla en projektledare.” 

(Inköpare/Utredare, Landsting X) 
 

”På forskningssidan bedömer jag inte det särskilt problematiskt. Däremot kan 
det vara problematiskt när det gäller organisationskonsulter och 
ekonomikonsulter. Det är bekymmersamt när man ska göra en upphandling och 
utvärdera det här, för jag tror att det kräver rätt mycket resurser egentligen för att 
få det gjort på ett bra sätt så att man inte tappar nåt på vägen.” 

(Ekonomichef, Myndighet A) 
 
Att detta inte ansågs vara ett större problem kunde förklaras av att 
organisationerna hade tillgång till olika nätverk och kontaktnät. 
Respondenterna i de offentliga verksamheterna ingick i ett eller flera nätverk 
med andra offentliga verksamheter. De privata använde sig även de av nätverk, 
både interna och externa, där de externa nätverken var i form av kontaktnät. I 
ett par av de privata företagen fanns det även tillgång till referensbibliotek av 
olika slag. Några av respondenterna, både från den privata och offentliga sidan, 
kunde dessutom tänka sig att, i vissa fall, ta in en oberoende konsult för att 
hjälpa till, alternativt ha som ett stöd, vid upphandlingen. I en av 
myndigheterna, Myndighet C, fungerade dock inköpsfunktionen som rådgivare 
för andra enheter inom organisationen. 
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Vid mer strategiska inköp, vilka skulle sträcka sig över en längre tid, ansåg de 
privata företagen att en relation med leverantören var nödvändig, där 
förtroende var en viktig grundsten. 
 

”Förtroende är viktigt, att vi får det vi vill ha. Att vi själva har provat på och 
ser att det fungerar. Sen är det andra saker som är mer utbytbara. Det jag gör 
med sådana lägen är att jag får in någon ytterligare, en eller ett par kollegor, och 
gärna de som har olika syn på det och på så sätt stämma av. Sen kan man 
’hoppa i galen tunna ändå’.” 

(Utbildningsansvarig, Företag A) 
 

5.5.6 Kvalitet 

När det gäller en varas kvalitet så kan den oftast mätas i faktiska termer, men en 
värdering av en tjänsts kvalitet är mer komplicerat. Detta har medfört att vi har 
ett intresse av att undersöka hur organisationer hanterar denna svårighet, i såväl 
kvalitetsbedömning (ex ante) som kvalitetsutvärdering (ex post) av tjänsten. 
 
Bedömning av tjänstekvalitet visade sig prioriteras olika högt i de olika 
organisationerna, men det fanns en särskilt tydlig skillnad mellan de olika 
offentliga verksamheterna. Vi kunde notera att hos myndigheterna och det 
offentliga företaget hade kvalitetsbedömningen en högre prioritet än hos 
Kommun X. Att kvalitet inte fick samma prioritet i Kommun X förklarades av 
att varken resurser eller tid fanns tillgängliga i organisationen och därmed 
kunde de inte utforma rutiner och strukturerade värderings- och 
utvärderingsmodeller för kvalitet. 
 

”Uppföljningen, överhuvudtaget ramavtal, det är väldigt svårt, nästan omöjligt. 
Vi har inga möjligheter, vi har inga resurser att göra det. Så är det för alla 
upphandlingar vi gör, att uppföljning av kvalitet kommer i skymundan. Så är 
det lite i överlag, Vi skulle behöva ha en ytterligare tjänst för det som tar alla 
uppföljningar.” 

(Upphandlingschef/Inköpssamordnare, Kommun X) 
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Generellt i alla offentliga verksamheter hade respondenterna svårt att definiera 
kvalitetsbegreppet. Vid frågeställningen framkom endast mindre 
genomtänkta/reflekterade förklaringar om vad tjänstekvalitet innebar.  I många 
fall beskrevs kvalitet som de kriterier som användes för 
leverantörsbedömningen, men ingen kunde ge en fullständig beskrivning av 
kvalitetsbegreppet. De privata företagen var å andra sidan väl insatta och 
medvetna om kvalitetens betydelse rent generellt, och ett av dessa företag hade 
till och med arbetat fram en specifik modell för att värdera kvalitet, såväl innan 
som efter levererad tjänst, för kunskaps- och informationsintensiva tjänster. 
 

”Kvalitet är jättesvårt, att få 'rätt' kvalitet, alla konsulter har ju en CV-
meritförteckning där all deras utbildning och erfarenhet står, sedan har vi ofta en 
kravspecifikation vad 'konsulten' ska utföra här… ” 

(Supply Manager, Företag D) 
 
Bland både offentliga och nästan alla privata organisationer, bedömdes 
kvaliteten efter kriterier som referenser och kompetens på tjänsteutföraren. 
Denna bedömning grundade sig i många fall på en subjektiv uppfattning av den 
eller de som utvärderade. Subjektivitet ansågs vara svårt att undvika och vissa 
ansåg även att en subjektiv bedömning var naturlig och behövde inte 
nödvändigtvis vara något negativt. 
 

”Vi försöker värdera kvalitet och det blir ju subjektivt i stor utsträckning. Man 
kan se att de (leverantörerna) uppfyller grundkraven men därutöver så försöker vi 
bedöma vad det är för egna kvalifikationer...”         

(Utbildningsansvarig, Myndighet B) 
 

”…då vet väl, tror jag, de flesta som har jobbat ett tag att personen A är bra, 
personen B kan vara bra, så där har man en sorts värdering som i och för sig 
kan vara väldigt subjektiv, men projektledarna har ju ansvar för att driva sitt 
projekt och har ganska stort intresse av att det här lyckas.” 

(Ekonomichef, Myndighet A) 
 
Företag C strävade dock efter objektivitet, vilket tog sig uttryck genom att olika 
kvalitetsparametrar viktades för den specifika tjänsten. Tillsammans utgjorde de 
den totala kvaliteten. Parametrarna bestämdes från fall till fall, beroende på vad 
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det var som skulle upphandlas. Detta gjordes för att undvika subjektiva 
bedömningar i så hög utsträckning som möjligt. I ett fall som respondenten 
nämnde utgjorde kvalitetsparametrarna; kompetens/kvalitet, leveranssäkerhet, 
leverantör och IT-stöd. Dessa parametrar är i sin tur indelade i ett antal 
undergrupper som även de viktas. Pris utgör sedan en egen parameter. 
 
En annan uppfattning angående kvalitetsvärdering som framfördes var att i de 
situationer som de i organisationen hade bristfällig kunskap om tjänstens 
omfattning och resultat, kan detta innebära att utvärderingen inte blir 
fullständig. En av respondenterna i Myndighet C nämnde att de gärna såg att 
leverantörerna använde sig av ett eget kontroll- och kvalitetssystem för att 
säkerställa sina arbetsrutiner. Flertalet av alla organisationer hade dock 
regelbundna avstämningsmöten med tjänsteutföraren. Denna kontroll och 
uppföljning ansågs förbättra det slutgiltiga resultatet. Vi fick uppfattningen om 
att flertalet av de privata företagens leverantörsbedömningar utgjorde en 
sammanvägd summa av företagets förhållningssätt till kvalitetsbegreppet. 
 

5.5.7 Subjektiva val 

Frågan är om man kan göra objektiva bedömningar eller fatta objektiva beslut 
när det rör upphandling av kunskaps- och informationsintensiva tjänster. Vi har 
tidigare berört detta i föregående avsnitt, men då subjektiva kontra objektiva val 
återkom under intervjutillfällena inom flera områden ansåg vi det vara 
nödvändigt att behandla detta i ett eget avsnitt. 
 
Samtliga respondenter, med undantag från en, ansåg att tjänsteinköpen 
präglades av subjektivitet. Denna subjektivitet uppstod i olika utsträckning 
beroende på tjänstens omfattning och karaktär. Hos Företag C hade det 
arbetats hårt med att ta fram mätbara mått för att främja en mer objektiv 
värdering. 
 

”Vi viktar, vi sätter olika poäng, och vi suttit flera stycken nu här samtidigt, 
och man värderar lite olika, det gör man. Men faktum är att vi oftast kommer 
fram till precis samma rangordning, när det gäller urval. Så det blir väldigt ofta 
en objektiv bedömning. Det finns inget subjektivt i det här alls.” 

(Global Project Manager, Företag C) 
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Vid utvärderingsfasen var subjektivitet en faktor som hade stor inverkan på 
resultatet av utvärderingen, vilket återspeglade beställarnas inställning vid ett 
eventuellt återköp och framtida tjänsteinköp. Offentliga verksamheter har LOU 
(1992:1528) att följa, vilket innebär att verksamheterna ska sträva efter att göra 
en objektiv bedömning, men respondenterna ansåg att det var en stor svårighet 
att nå denna objektivitet vid tjänsteinköp. De offentliga verksamheterna ansåg 
att beroende på vem som gör utvärderingen kommer även leverantörsvalet att 
bli olika, då en sorteringsprocedur ska genomföras och olika preferenser 
kommer att prägla valet. 
 

”Får man många ansökningar så måste man ändå på nåt sätt sortera. Och det 
här är lite personberoende, kan jag tänka tyvärr, beroende på vem som gör det 
kan man få olika resultat. Om man väljer två personer att göra samma 
utvärdering, vilket tyder på att det inte är så glasklart alla gånger hur det är, att 
det här blir objektivt.  
 
Det här med objektivt är det ganska vida gränser på, ambitionen kan ju vara 
att man ska vara objektiv. Det tror jag är utgångspunkten i och för sig, jag tror 
ju också att man tänker sig att man har gjort en objektiv upphandling. Men 
skulle någon granska den utifrån skulle den nog inte tycka att den var objektiv 
och är den inte väldigt objektiv så kan det komma in överklaganden om det 
skulle vara så. Och då får man svart på vitt att man inte har varit så objektiv.” 

(Ekonomichef, Myndighet A) 
 

”Då sa jag till uppdragsgivaren att ta nu de här juristerna (som skulle väljas vid 
en upphandling), så äter du lunch med dem och känn på dem, trivs du med dem 
innan du bestämmer dig och då är det lite subjektivt på slutet, men du måste 
faktiskt trivas med ihop dem annars så går det inte. Och just jurister, har du 
inte den riktiga personliga, att vi har nåt att prata om, då funkar det inte. Det 
blir ju subjektivt på slutet, men säg att det var objektivt så långt.” 

(Inköpschef, Myndighet C) 
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Inköpschefen vid Myndighet C citerade en teknisk konsult som tidigare 
medverkat i en upphandling och där denne hade uttalat sig om resultatet. 
Konsulten sade att alla i projektgruppen framförde sina subjektiva 
uppfattningar och tillsammans utgjorde dessa subjektiva uppfattningar 
myndighetens uppfattning. 
 
En av respondenterna ansåg att det subjektiva i en bedömning av en tjänst är 
något som borde uppmuntras istället för att undvikas. 
 

”Det vore bra om man kunde hitta några bra subjektiva mätningar och att dessa 
subjektiva val kunde accepteras. Vi är ju jättebra på att mäta när det kommer 
till maskiner och dylikt och sådana investeringar, men när det kommer till andra 
investeringar… Problemet ligger i att effekterna av att ”tjänstens effekter” 
uppträder långt senare. De kan inte hänföras till samma kostnadsställe. Det du 
glömmer att göra i ett skede får konsekvenser långt senare.” 

(Utbildningsansvarig, Företag A) 
 
Den generella uppfattningen hos organisationerna var att subjektiva 
bedömningar återkom i olika skeden av upphandlingsprocessen, dock i olika 
utsträckning. Den enda organisation som hävdade en objektiv grund i denna 
process var Företag C, som även använde sig av en tidigare nämnd struktur vid 
upphandlingsförfarandet. 
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5.6 Sammanfattning av resultatet från intervjuerna 
 
I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta resultatet av empirimaterialet som vi 
tidigare redogjort för i detta kapitel för att underlätta övergången till det 
kommande analyskapitlet. Denna sammanfattning har vi sammanställt i en 
tabell som presenteras nedan i figur 5.2. 
 

Sammanställning Offentliga verksamheter Privata företag 

Användande av en 
strukturerad modell 

Generellt svar nej, men de hade 
tillgång till malldatabaser. (Saknade 

dock ofta leverantörs-
bedömningsmodeller och kvalitets-

utvärderingar) 

Ja, dock i varierande grad. 

      
Styrdokument  LOU, miljö- och kvalitetspolicy Miljö- och kvalitetspolicy, samt 

ett fåtal hade en konsultpolicy 

      
Processmedvetenhet/ 

Integrering 
Relativt låg generellt, låg förståelse 

för upphandlingsprocessen. Genom 
utbildning i form av seminarier 

ansåg de att de kunde öka 
förståelsen. 

Medel till hög, vilket 
åstadkommit genom utbildning, 

interaktion, samt att 
processmedvetenheten för 

produkt och service redan var 
mycket hög i flertalet av 

företagen. 
  Tjänsteupphandling hade låg 

prioritering generellt i flertalet av  
de offentliga verksamheterna. 

Tjänsteupphandling hade låg 
prioritering generellt i flertalet av 

de privata företagen. 
      

Leverantörsbedömnings-
kriterier 

Kravspecifiktion, i form av att 
leverantören kan uppfylla och nå 

funktionskraven. 

Kvalitet, kravspecifikation och 
totalkostnad. 

      
Återkoppling till 
inköpsfunktionen 

Låg. Låg. 
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Svårigheter:     

Avtal Standardavtal, malldatabaser. Standardavtal. 
      

Kravspecifikation Oerhörd viktig för 
upphandlingsprocessen. Svår att 

göra, då förståelsen är låg. 

Kan bli kostsamt om fel tjänster 
upphandlas. 

      
Hantering: Diskussion, interaktion, 

upphandlingskonsult. 
Kollegor, projektgrupper. 

      
Leverantörsval Balansen på leverantörernas storlek, 

dock ej formell strategi. 
Leverantörsstabilitet och att 
leverantörerna är av samma 

storlek som fallföretaget, 
projekttidslängd styr val av 

leverantör. Fördelaktigt med 
både små/stora leverantörer. 

      
Personliga bindningar Oundvikligt, problem att beställaren 

bestämt sig för en leverantör tidigt i 
upphandlingsprocessen. Även 

problem, då LOU ställer krav på 
objektiv upphandling. 

Naturligt inslag. Problem med att 
leverantörsurvalet blir begränsat 
och kvaliteten på tjänsten kan bli 

sämre, eftersom inga 
kvalitetsutvärderingar och 

uppföljningar görs. 
      

Kompetens- och informations-
asymmetri 

Ansåg inte detta utgöra ett större 
problem. 

Ansåg inte detta utgöra ett större 
problem. 

Hantering: Nätverk/kontaktnät, rådgivare, 
upphandlingskonsult. 

Nätverk/kontaktnät, rådgivare, 
referensbibliotek, skapa relation 

med leverantören. 
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Kvalitet Kvalitetsbedömning är svår att göra 
utan bedömning före, vilket leder 
till att även kvalitetsutvärderingen 
blir svår. Problem, då tjänsteinköp 

har låg prioritet. Detta leder till 
bristfälliga resurser och rutiner samt 
att modeller inte finns tillgängliga.

Kvalitetsbedömning är svår att 
göra utan bedömning före, vilket 

leder till att även 
kvalitetsutvärderingen blir svår. 

Problem, då tjänsteinköp ofta har 
låg prioritet. Detta leder framför 
allt till bristfälliga rutiner samt att 

modeller inte har utvecklats. 

Kvalitetsbegreppet Referenser och kompetens. Referenser och kompetens. 
Hantering: Ställa krav på leverantören att denne 

har ett kontroll- och kvalitetssystem.
Ta fram kvalitetsparametrar för 

varje specifik upphandling. Dessa 
kan bestå av kompetens, 

leverantör, leverantörssäkerhet, 
pris etc. 

      
Subjektiva val Problemet med subjektivitet är att 

detta påverkar bedömningar och 
utvärderingar av leverantör som 

tjänst. Därför kommer arbetssättet 
att variera från gång till gång, vilket 
gör det omöjligt att få en objektiv 

värdering. 

Problemet med subjektivitet är 
att detta påverkar bedömningar 
och utvärderingar av leverantör 

som tjänst. Därför kommer 
arbetssättet att variera från gång 
till gång, vilket gör det omöjligt 

att få en objektiv värdering. 
Hantering: Oundvikligt, men struktur reducerar 

individuella inslag. 
Oundvikligt, men struktur 

reducerar individuella inslag. 
 

Figur: 5.2 Sammanställning av empiriskt resultat.
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6. Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera de svårigheter som framkom i empirikapitlet och 
analysera dessa utifrån de teorier som presenterades i referensramen. Vår fokus kommer att 
ligga på kunskaps- och informationsintensiva tjänster, men det finns även generella aspekter 
att ta hänsyn till. Hänsyn kommer även att tas till de skillnader som tänkas finnas mellan 
privata och offentliga organisationer såsom skillnader mellan större och mindre organisationer. 
 
Vi har undersökt olika typer av organisationer inom både privat och offentlig 
sektor. Inom respektive sektor har vi undersökt både större och mindre 
organisationer med olika verksamhetstillhörigheter. Dessa organisationer har 
därmed olika förutsättningar som påverkar upphandlingsprocessen, vilka även 
har inverkan på dels hur organisationen upplever vissa svårigheter och dels hur 
de kan hantera dessa. De förutsättningar som uppmärksammats i denna 
uppsats är bland annat inverkan från interna och externa faktorer, i form av 
styrdokument, tillgängliga resurser, såsom organisationens egen kompetens och 
leverantörens kapacitet, nätverk/kontaktnät samt processmedvetenhet. 
 
Precis som i tidigare studier, tyder även vår studie på att andelen tjänsteinköp 
har ökat i betydelse. Den ökade andelen tjänsteinköp har medfört att 
inköpskompetensen i organisationerna har fått en ökad betydelse. Trots detta 
får vi uppfattningen att upphandling av tjänster i hög utsträckning är 
underprioriterad i många organisationer. Denna uppfattning grundar sig på att 
tjänsteinköp ofta hanteras av andra specialister, som ekonomi-, utbildnings- och 
personalansvariga, än inköpsspecialister. Problemet ligger i att de ansvariga kan 
ha kompetens för den specifika tjänsten som ska köpas in, men ofta saknas en 
inköpskompetens för att sköta upphandlingsprocessen på ett professionellt sätt. 
 
Om däremot tjänsten har stor betydelse för organisationen är besluten ofta väl 
grundade och förankrade hos högre beslutsfattare i organisationen. Detta gör 
att tjänsteinköpet ges en högre prioritet. Vi noterade att dessa upphandlingar 
fick mer fokus och gavs mer tid åt förberedande aktiviteter, men samtidigt blev 
dessa organisatoriskt fattade inköpsbeslut inte alltid objektiva. Istället visade det 
sig att de organisatoriska besluten ofta bestod av få individers subjektiva 
uppfattningar, vilket kan förklaras av Simons (1997) resonemang kring 
individers begränsade rationalitet. 
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Vissa av de undersökta organisationerna försökte begränsa de subjektiva 
inslagen genom att använda sig av ett strukturerat beslutsunderlag. Detta 
bestod av olika former av styrverktyg för att kunna hantera 
tjänsteupphandlingsprocessen. De styrverktyg som åsyftas är olika former av 
bedömnings- och utvärderingsmodeller som används för leverantörer och 
tjänst. Dock anser vi att de styrverktyg som användes ofta var både bristfälliga 
och få. 
 
Vi har delat in upphandlingsprocessen i fyra faser (se figur 6.1), vilka baserats 
på teorier kring upphandlingsprocessen med olika aspekter för tjänsteinköp. Vi 
har kompletterat denna processmodell med det empiriska materialet. 
Förfarandet var generellt lika i alla organisationer. Detta kapitel kommer att 
utgå från aspekter kring svårigheter i processens olika faser och avslutas ett 
avsnitt som behandlar upphandlingsprocessen som helhet. 
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Projektgrupp

Bedömning
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Figur: 6.1 Processmodell för upphandling. 
 

6.1 Utformning av kravspecifikation 
 
Att kunna göra en kravspecifikation som leder till ett tillfredsställande 
tjänsteresultat beror till stor del av den förståelse och kunskap som finns i 
organisationen, men framför allt hos beställaren. För att skriva en utförlig 
kravspecifikation krävs att man kan utveckla innehållet i tjänsten. I de 
undersökta organisationerna låg detta ansvar generellt främst på beställaren, 
medan själva upphandlingen sköttes av inköpsfunktionen. Anledningen till 
denna uppgiftsfördelning var att inköpsansvariga inte ansåg sig ha tillräcklig 
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kompetens för att ensam beställa tjänsten och därför gjordes detta oftast i 
dialog med beställaren. 
 
Hos offentliga verksamheter är det mycket viktigt att ha en tydlig 
kravspecifikation. Genom LOU (1992:1528) har nämligen kravspecifikationen 
en stark inverkan på hela upphandlingsprocessen. Även de privata som inte 
omfattas av denna reglering är idag medvetna om att den tid som läggs ned på 
en tydlig kravspecifikation kommer att återbetala sig när tjänsten är utförd. 
Denna insikt i organisationerna har vuxit fram genom erfarenhet om dess 
konsekvenser. 
 
Ett vanligt problem med kravspecifikationen som ofta uppstår är att beställaren 
inte kan specificera tjänsten utförligt och detaljerat. Detta bidrar till att 
upphandlingen av tjänsten försvåras, särskilt vid köp av tjänster där det är svårt 
att se sambandet mellan tjänsten och effekten av tjänsten. Sådana tjänster kan 
vara kunskaps- och informationsintensiva tjänster som till exempel 
reklamtjänster, utvecklings- eller managementkonsulttjänster. Thompson (1967) 
har dragit slutsatsen om att situationer som präglas svårigheten att se 
sambandet mellan orsak och verkan bör hanteras genom att använda sig av 
olika typer av referensgrupper. Det visade sig att flertalet av organisationerna 
arbetade med kravspecifikationen i projektgrupper, men främst användes denna 
metod vid större och strategiska tjänsteinköp. 
 
För att motivera personer att engagera sig i ett längre förarbete krävs att det på 
något sätt kan lyftas fram ett samband mellan nedlagd tid och det färdiga 
resultatet av tjänsten. Ju tidigare inköpsfunktionen kommer in i 
upphandlingsprocessen, redan vid behovsidentifieringsfasen, desto större 
möjligheter finns det att påverka kostnaderna. 
 
Kravspecifikationsproblematiken vid de tjänster denna studie fokuserat sig på, 
kunskaps- och informationsintensiva tjänster, kommer sannolikt att kvarstå vid 
alla nya upphandlingstillfällen. Detta gäller då speciellt tjänster med fokus på 
processer, som reklamtjänster, affärssystem och organisationstjänster, eftersom 
det kan vara svårt att se och mäta samband mellan tjänst och effekten av denna. 
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Problematiken kommer sannolikt att kvarstå, men organisationerna kan lära sig 
att hantera denna problematik. Flertalet organisationer ansåg att detta problem 
kunde hanteras genom att de förberedande aktiviteterna i 
upphandlingsprocessen gavs tillräckligt med tid. Tidsfaktorn ansågs bidra till att 
en tydlig kravspecifikation fick möjlighet att mogna fram. Det är även viktigt 
för organisationen att arbeta med kunskapen om denna process för att skapa 
förståelse. 
 

6.2 Identifiering av marknaden 
 
Marknaden för tjänster har visat sig vara mycket komplex. En viktig uppgift för 
det köpande företaget består därför i att identifiera potentiella leverantörer efter 
den specifika tjänstens karaktär. För vissa tjänstetyper är leverantörsmarknaden 
relativt stor, medan utbuden för andra tjänstetyper är idag mycket begränsat. 
Detta medför svårigheter att anamma samma inköpsstrategi för alla tjänsteköp. 
 
Det var vanligt bland de undersökta organisationerna att försöka reducera 
antalet leverantörer för samtliga inköp. Två anledningar som framfördes var 
sjunkande orderingång och höga administrativa kostnader i samband med 
många leverantörer. Med få leverantörer vill man skapa en relation som kan 
bidra till att reducera transaktionskostnaderna som vid mellan två parter som 
handlar med varandra. Framför allt kan färre leverantörer leda till reducerade 
koordinations- och kontrollkostnader, enligt Williamsons (1975) resonemang. 
 
Tjänstens betydelse för organisationen, både ekonomiskt och organisatoriskt, 
visade sig ha stor påverkan för vilken inköpsstrategi som valdes. Vid jämförelse 
med Axelssons (1998) utveckling av Kraljics leverantörsstrategier visar vår 
studie att flertalet av kunskaps- och informationsintensiva tjänster hade i många 
organisationer en strategisk betydelse. Vid köp av dessa tjänster skulle det bäst 
lämpa sig, enligt deras resonemang, att välja en leverantörsstrategi som bygger 
på att det köpande företaget ska skapa en långsiktig relation till leverantören. 
 
I de studerade organisationerna framkom det att antalet leverantörer inte hade 
lika stor betydelse som leverantörens stabilitet och resurstillgångar. Det handlar 
om att resurstillgångarna ska vara väl balanserad till den efterfrågade tjänsten.   

 86



KAPITEL VI 

- ANALYS - 

 

I en långsiktig relation är det viktigt att det finns ett förtroende mellan parterna, 
vilket Sako (1992) har behandlat. I de tre typer av förtroende som Sako (1992) 
behandlar är förutsättningen för en transaktion att det existerar både 
contractual och competence trust. Däremot skapas den tredje typen av 
förtroende, goodwill trust, i långsiktiga relationer och vi noterade att bland de 
mindre organisationerna var detta ett viktigt inslag och kriterium vid 
leverantörsval. I en tjänsteprocess är en av de mest centrala delarna att det finns 
en interaktion mellan kunden och leverantören, men detta är ofta inte en del av 
den tjänst som man köper. Ett exempel där goodwill trust tydligt visade sig var i 
företag A:s upphandling av ledarskapsutbildning, där en nära och öppen dialog 
fördes med leverantören. 
 
Det finns mycket som talar för att organisationer som ofta köper kunskaps- 
och informationsintensiva tjänster, främst tjänster med en hög strategisk 
betydelse, borde anta en inköpsstrategi som bygger på Sakos (1992) OCR-
tänkande. Det tänkandet bygger på att det köpande företaget använder sig av 
ett fåtal leverantörer och med fokus på ett långsiktigt samarbete med dessa. Vi 
har uppmärksammat ett samband mellan tjänstens betydelse och antal 
leverantörer som leder till en viss inriktning av inköpsstrategi, vilket vi har 
utvecklat i figuren nedan. 

 
 

 

Hög Låg

Tjänstens betydelse 

Många

 
ACR 

 
OCR Få 

Antal 

leverantörer 

 
Figur 6.2 Val av inköpsstrategi 

 
Inköpsstrategins, OCR, tillämplighet i praktiken finner vi möjligt i privata 
företag. I de offentliga organisationerna kan det finnas en viss problematik, då 
dessa organisationer styrs av bland annat LOU (1992:1528) som begränsar 
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möjligheten att utveckla ett långsiktigt samarbete med leverantören. Vi såg dock 
här att det fanns en ambition att nyttja färre leverantörer och till dessa försökte 
de bygga upp en relation genom skapandet av ramavtal. Ramavtalets 
huvudsakliga syfte är emellertid att skapa bra villkor för de olika offentliga 
verksamheterna genom att samordna och underlätta deras inköp av såväl varor 
som tjänster. Detta innebär att affärsmässigheten kan komma att åsidosättas när 
ramavtalen används som relationsfrämjande. 
 

6.3 Bedömning av leverantör och tjänst 
 
Hur organisationerna hanterar bedömningen av leverantörerna och tjänsten har 
stor inverkan på utfallet av tjänsteinköpet. Att välja lämplig leverantör är en 
viktig del i upphandlingsprocessen, likaså att bedöma vad som krävs för 
tjänsten och att avgöra tjänstens betydelse. Därmed blir det viktigt att bedöma 
såväl tjänstens kvalitet som leverantören. Detta har påpekats i flera studier, 
bland annat av Fitzsimmons et al. (1998). 
  
Att bedöma kvaliteten på en produkt kan vara svårt i sig, men med hjälp av 
klara kriterier på vad kvaliteten ska innefatta kan organisationen bilda sig en 
uppfattning om produkten uppfyller kvalitetskraven. Det är oftast enklare att 
formulera kvalitetskriterier för en vara än en tjänst och det har att göra med 
tjänstens beskaffenhet i form av ”påtaglighet”. En vara kan oftast inspekteras 
före köp och definitivt alltid efter leverans, vilket kan vara mycket svårt eller 
rent av omöjligt vid köp av tjänst. Det som följaktligen blir avgörande är 
tjänstens grad av påtaglighet, vilket har diskuterats i tidigare studier av författare 
som Fitzsimmons et al. (1998) och Anthony & Godvindarajan (2001). Ju 
enklare och standardiserad tjänsten är, desto lättare blir det att inspektera 
tjänsten efter leverans. De tjänster vi valt att fokusera oss på karaktäriseras av 
en hög kunskapsnivå med en lägre "påtaglighet". Där blir det svårt att 
inspektera tjänsten efter leverans, då organisationen ofta inte kan se effekten av 
tjänsten direkt utan först efter några år. 
 
Frågan man kan ställa sig är hur man bedömer en tjänst vars resultat och effekt 
inte går att urskilja direkt efteråt. Vid köp av tjänster i allmänhet vill köparen 
bedöma output, vilket kan göras genom att se tidigare liknande 
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tjänsteprodukter. Men vid köp av kunskaps- och informationsintensiva tjänster 
anser vi att det oftast inte finns en påtaglig tjänst att jämföra med. Vad vi 
uppmärksammade hos våra fallföretag var att dessa försökte värdera input och 
tjänsteprocessen med hjälp av de referenser, kompetenser och erfarenheter som 
tjänsteutföraren tog med sig in i projektet/processen (se figur 6.3). Vid output 
bedöms resultatet med hjälp av olika mätinstrument, vilka inte är tillämpbara 
för kunskaps- och informationsintensiva tjänster, då man inte kan se sambandet 
mellan tjänsten och dess effekter och att det därför inte finns något mätbart. 
Tjänsteprocessen bedöms genom att undersöka leverantörens tidigare 
referenser och det som bedöms vid input är leverantörens kompetens, 
erfarenhet jämfört med de krav som ställs på den specifika tjänsten. 
 

INPUT 
  

TTJJÄÄNNSSTTEEPPRROOCCEESSSS  

- Referenser- Leverantörens 
kompetens 

- Kravspecifikation 

OUTPUT 

- Mätning av 
resultat 

Figur 6.3 Bedömningsgrunder i olika steg. 
 
I många fall gjordes bedömning av både tjänst och leverantör utifrån subjektiva 
grunder, vilket både ansågs kunna vara till nackdel och till fördel. LOU 
(1992:1528) kräver visserligen en objektiv bedömning, men vi har kunnat utläsa 
att i många offentliga organisationer ligger ofta en subjektiv bedömning till 
grund för det slutgiltiga beslutet. Även i flertalet privata företag fattades beslut 
på subjektiva grunder. Dock fanns det hos några organisationer en vilja att 
försöka att sträva mot en mer objektiv bedömning, då de önskade förbättra 
upphandlingsarbetet. 
 
Kvalitet är en sammanvägd parameter med flera mjuka variabler grundat på en 
subjektiv bedömning. Att bedöma kvaliteten på en tjänst utifrån fullständigt 
objektiva grunder kräver att tillförlitliga mätbara ”hårda” variabler. Detta är 
svårt, men i vår studie hade ett av fallföretagen utvecklat mätmetoder för mjuka 
variabler för att på så sätt reducera subjektiviteten i upphandlingsprocessen. 
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Organisationerna skulle därmed kunna sammanställa de krav som finns för den 
specifika tjänsten i en kriterielista för att därefter vikta samman dessa olika 
kriterier. Fördelen med en sådan metod är att denna beaktar kvalitet ur ett 
mångdimensionellt perspektiv vid tjänsteinköpet. Denna viktning bör dock inte 
göras av några få individer, utan av insatta personer såsom beställare, 
inköpsansvarig och slutanvändare för att minska individuella inslag såsom 
subjektivitet. Subjektiviteten kommer att inverka på alla beslut som individen 
fattar, så länge som det inte finns mätmetoder som kan kvantifiera direkta 
samband mellan input och output i form av volym, tid och mängd.  Enligt 
Simons (1997) syn på individen beror detta till stor del på att individen är 
begränsat rationell. Han menar att beslutsfattandet innebär snarare att försöka 
uppnå satisfiering snarare än maximering, vilket innebär att individen tenderar 
att acceptera och godta alternativ innan det optimala handlingsalternativet har 
identifieras. Påverkan och intryck som individen utsätts för uttrycks genom 
dennes tolkningar och subjektiva uppfattningar. Detta kommer sannolikt att 
återspeglas i dennes bedömningar och beslut kring frågor som rör till exempel 
uppfattningen av kvalitet på en tjänst, där det är svårt att se sambandet mellan 
tjänsten och dess resultat. Som Thompson (1967) framfört är användning av en 
referensgrupp i sådana värderings- och bedömningssituationer ett bättre 
bedömningsinstrument än att fatta beslutet själv. Projektgruppen utgör här ett 
bra alternativ som referensgrupp, med respresentation från olika delar av 
organisationen. 
 
Många av de undersökta organisationerna hade krav på sina leverantörer att 
vara miljö- och kvalitetscertifierade. Dessutom överlåter allt fler organisationer 
till leverantören att själva utvärdera tjänstens kvalitet under tjänsteprocessens 
gång, då de ansåg att det var svårt att värdera och utvärdera tjänsten. På så sätt 
ställs det krav på att tjänsteleverantören har utvecklat ett eget kontrollsystem. 
Främst gäller detta vid hantering av kunskaps- och informationsintensiva 
tjänster som kan vara svåra att utvärdera efter leverans. Detta verifieras i 
Silvestros (1999) studie, där han diskuterar detta speciellt i samband med 
professionella tjänster. 
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6.4 Relationers påverkan på inköpsbeslutet 
 
Som vi tidigare har kunnat visa på är att en inköpsstrategi som bygger på ett 
OCR-tänkande är lämplig för många av de kunskaps- och 
informationsintensiva tjänsterna, då detta kan generera långsiktiga fördelar för 
båda parter. Dock finns det svårigheter och risker kring en sådan strategi. 
Svårigheten ligger i hanteringen av de personliga bindningar som skapas, främst 
i att kunna förena starka personliga bindningar med en affärsmässighet. Det 
finns då risk för att inköpsbesluten fattas på slentrianmässiga och subjektiva 
grunder, vilket kan leda till att den köpande organisationen frånser andra 
potentiella leverantörer, då de fokuserar på en tidigare leverantör. Förutom att 
organisationen bortser från potentiella leverantörer vid en subjektiv bedömning 
kan organisationen även riskera en fortsatt god relation om leverantören inte 
kan prestera det som krävs för tjänsten. 
 
Risken att samarbetet i en långsiktig relation till leverantören kan stagnera 
måste vägas mot de fördelar som kan skapas genom relationen eller så blir det 
viktigt för organisationen att lära sig att hantera denna risk. Ett sätt att hantera 
risken för stagnation är att den köpande organisationen försöker värdera 
leverantörerna mindre subjektivt. Detta kan uppnås genom att använda sig av 
olika kriterier för att värdera en helhetsbild av leverantörens kapacitet och 
stabilitet. Med leverantörens kapacitet avses variabler såsom tillgängliga 
personalresurser, ekonomiska resurser, tidigare erfarenheter och dess syn på 
den tjänst som ska genomföras. Liknande värdering hade tidigare beskrivits i 
samband med kvalitetsbedömning. 
 
När man binder upp sig mot en specifik konsult hos leverantören, är det lätt att 
tjänsten blir individberoende istället för kompetensberoende. Visserligen kan 
detta minska osäkerheten och öka förtroendet mellan beställare och 
tjänsteutförare, men om individen av någon anledning försvinner från den 
valda leverantören kan leverantören få svårt att uppfylla det som krävs för 
tjänsten. Hos de offentliga verksamheterna ansågs detta vara ett stort problem 
och de ansvariga försökte undvika att få upphandlingen riktad mot en specifik 
leverantör. Flertalet verksamheter undvek detta genom att vara öppna mot sina 
beställare och avsade sig i många fall upphandlingen. Att ha denna attityd i 
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organisationerna anser vi stärka upphandlingen bland annat genom att 
agerandet minskar det subjektiva inslaget i upphandlingsprocessen. Som det 
framgår av vår studie ansåg sig ett av de privata företagen ha en objektiv 
beslutsprocess, då de viktade olika parametrar och kriterier. Denna viktning var 
ett centralt arbete för den projektgrupp som sattes samman för att specificera 
och upphandla den specifika tjänsten som skulle köpas in. 
 
Diskussioner har förts kring olika bedömningsgrunder för hela 
upphandlingsprocessen vid köp av kunskaps- och informationsintensiva 
tjänster, där resonemanget har lyft fram svårigheten i att värdera tjänsten. En 
objektiv värdering bygger på att den köpande organisationen har fullständig 
och korrekt information/kunskap om samtliga möjliga handlingsalternativ och 
konsekvenserna av dessa. Vi har tidigare konstaterat att kunskaps- och 
informationsintensiva tjänster är svåra att mäta och värdera, vilket borde 
innebära att det är svårt att göra en objektiv värdering av dessa. 
 
Svårigheten i att mäta och värdera kunskaps- och informationsintensiva tjänster 
beror, som tidigare diskuterats, på att det kan vara svårt att se samband mellan 
orsak och verkan. Detta bidrar även till att osäkerheten och komplexiteten ökar 
i samband med tjänsteinköp och som i sin tur kan orsaka kunskaps- och 
informationsasymmetri mellan parterna, särskilt i de situationer där unik 
kunskap och kompetens handlas med en viss obalans mellan parterna. Enligt 
Williamson (1975) finns det då risk för att den part som har ett kunskaps- och 
informationsövertag agerar opportunistiskt. Därmed skapas en svårighet vid 
köp av kunskaps- och informationsintensiva tjänster, vilket den köpande 
organisationen måste hantera på något sätt. Generellt ansåg samtliga 
organisationer inte detta utgöra något större problem, då de omedvetet eller 
medvetet hanterade denna risk. Till exempel i Företag D hanterade man det 
genom sin konsultpolicy som innebar att kunskapskonsulter främst skulle 
användas vid större viktigare projekt och antalet kunskapskonsulter skulle 
reduceras. Istället skulle man använda sig mer av så kallade resurskonsulter, där 
tjänsterna var av enklare karaktär, då de innebar en minskad risk för företaget. 
Till skillnad från kunskapskonsulter finns det fler leverantörer på marknaden att 
välja bland, vilket gör att beroendet till en specifik leverantör reduceras och att 
risken för opportunism minskar. 
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Att ha tillgång till, och använda sig av olika nätverk kan vara ett annat sätt att 
hantera olika osäkerhetsfaktorer. Organisationerna använde sig alla av någon 
form av nätverk. De offentliga verksamheterna hade dock i större utsträckning 
tillgång till formella externa nätverk, som involverade olika typer av offentliga 
verksamheter. Även i de privata företagen hade de ansvariga kontakter utanför 
organisationen som ofta var individberoende, det vill säga att de kontakter som 
fanns utanför organisationen var skapade av den enskilde inköpsansvarige. 
 

6.5 Processtänkande 
 
I de undersökta organisationerna fanns det en bristfällig kunskap och förståelse 
för upphandlingsprocessen och vi uppmärksammade att man försökte öka 
kunskapen och förståelsen för denna process. Ett sätt att öka förståelse för 
upphandlingsprocessen kan vara att integrera de berörda parterna tidigt i denna 
process, exempelvis genom att låta dessa ingå i en projektgrupp vid utformning 
av kravspecifikationen. De organisationer som tidigt integrerade berörda parter, 
såsom beställare och slutanvändare, hade erfarit att detta bidrog till att resultatet 
på tjänsten förbättrades. Framför allt ansågs detta bero på att beställaren fick en 
ökad möjlighet att påverka den inköpta tjänsten, vilket indirekt medförde att 
gapet mellan tjänsteutförare och användare kunde minskas. 
 
Vi har uppmärksammat att det är sällan som inköpsansvarig är delaktig i 
tjänsteprocessen och får därmed inte den återkoppling som skulle vara 
användbar vid nästa upphandling. En återkoppling skulle bidra till att 
upphandlingsprocessen förbättras för kommande upphandlingar av tjänster. 
Resultatet på en tjänst som innan köp varit svår att värdera skulle det finnas ett 
större värde med återkoppling efter levererad tjänst, då inköpsfunktionens 
preferenser blir tydligare. På så sätt kan inköpsfunktionen finna 
värderingsvariabler som är jämförbara. Enligt Thompsons (1967) 
värderingssituationer skulle detta innebära att vid nästa bedömningstillfälle vid 
köp av tjänst kan man utveckla metoder som överensstämmer med det 
instrumentella testet (se figur 6.4). 
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Figur 6.4 Utveckling från oklara preferenser till klara (Källa: Modifierad efter Thompson, 1967) 
 
Vi har uppmärksammat att det kan finnas en problematik med att definiera 
processägandet. I avtalen klargörs ofta äganderätten till resultatet av tjänsten, 
som tillhör den köpande organisationen samt att det tydligt framgår vilka 
åtaganden leverantören har. Däremot fanns det i vår studie få som hade 
reflekterat kring äganderätten till tjänsteprocessen. Till exempel var det endast 
ett fåtal som specificerade i avtalen parternas ömsesidiga åtaganden. Detta 
innebär att det saknas förståelse för sambandet mellan den köpande 
organisationens delaktighet i processen och resultatet av denna process. 
 
Ett problem som ofta uppstår i en organisation är att processen inte ges den tid 
som krävs för att nå det önskade resultatet. Detta problem uppstår då 
organisationer måste agera snabbt och effektivt, vilket innebär att behoven 
måste täckas snabbare som leder i sin tur till att upphandlingsprocessen måste 
påskyndas. Vid sådana tillfällen hinner inköpsansvariga inte få övriga personer i 
organisationen att förstå helhetsprocessen. Tiden som läggs på förarbetet kan 
ge en minskad totalkostnad i form av tid och färre komplikationer under 
tjänsteprocessen. Vi har sett att framförallt i privata företag som ska köpa in 
kunskaps- och informationsintensiva tjänster är ledningen ofta involverad samt 
att de förberedande aktiviteterna får ta tid. Detta tror vi kan grunda sig på 
tidigare kostsamma misstag. 
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7. Slutdiskussion 
Här kommer vi att föra en diskussion kring studiens resultat och dess generaliserbarhet. 
Detta kapitel kommer att avslutas med en rekommendation för vidare forskning. 
 
Syftet med denna studie var att studera upphandlingsprocessen av kunskaps- 
och informationsintensiva tjänster, samt belysa vilka svårigheter det finns 
kring denna process och hur dessa svårigheter kan hanteras. I detta kapitel 
diskuterar vi de resultat vi kommit fram till i en avslutande diskussion. 
 
Vi har genom denna studie uppmärksammat att genom samordning och 
strukturering av organisationens inköp finns det stora vinster att göra för alla 
organisationer, oavsett om de är privata - offentliga, små - stora eller mogna 
- unga. Ett noggrant förarbete visar sig vara av mycket stor betydelse för 
tjänstens resultat, men även för att det ger bättre möjligheter för 
organisationen att kunna reducera tjänsteinköpets totalkostnader. 
 
Kunskaps- och informationsintensiva tjänster är i regel svåra att mäta och 
värdera, vilket gör att det finns tveksamheter huruvida en objektiv värdering 
kan göras eller inte. Tjänsteupphandlingar i flertalet av de undersökta 
organisationerna grundade sig på ibland både godtyckliga och subjektiva 
bedömningar. Subjektiviteten har vi uppfattat vara den svåraste variabeln att 
hantera vid köp av kunskaps- och informationsintensiva tjänster, eftersom 
det kan vara svårt att se sambandet mellan tjänsteprocessen och dess 
resultat. En strävan mot objektiva bedömningar har medfört att priset tycks 
ha fått betydelsen av att vara en objektiv variabel. Att organisationer anser 
att priset är ett bra kriterium vid val av leverantör som därmed inbegriper 
indirekt även tjänstens kvalitet, kan bero på att pris är kopplat till en mätbar 
och därmed jämförbar variabel. Dessutom är priset en variabel som lätt kan 
argumenteras för vid leverantörsval. I offentliga organisationer är detta mer 
påtagligt på grund av de diskussioner som förs angående offentliga 
verksamheters användning av ekonomiska medel. I de privata företagen är 
priset en viktig variabel i den totala kostnaden, vilken ligger till grund för 
den investeringskalkyl som görs i samband med alla större och viktiga inköp. 
 
Detta har gjort att vi ställt oss undrande till om det verkligen inte finns 
bättre metoder för bedömning och beslutsfattande. Metoder där besluten 
inte behöver präglas av enskilda individers subjektiva uppfattningar eller att 
priset blir den slutgiltiga styrande variabeln vid köp av kunskaps- och 
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informationsintensiva tjänster. Vi anser att eftersom individens 
uppfattningar baseras på dennes tidigare preferenser och av påverkan från 
kontaktnät och andra personliga bindningar, finns det en risk att individens 
bedömningar och beslut inte fattas i organisationens bästa intresse utan för 
individens bästa. I de organisationer där kompetensen är bristfällig är det 
mer sannolikt att påverkan från omgivningen får större inverkan på såväl 
bedömning som beslut.  En bristfällig kompetens kan därför medföra att 
arbetssättet inte alltid är det mest lämpliga. 
 
Saknas en fullständig inköpskompetens finns möjligheter att vidareutveckla 
den befintliga kompetensen, om ledningen uppmärksammar och ger detta 
en högre prioritet. De organisationer som har uppmärksammat och 
prioriterat detta har även varit medvetna om den ekonomiska påverkan som 
inköpsfunktionen har. 
 
Styrdokumenten fungerar i hög utsträckning som ett stöd för ett strukturerat 
förfarande. Dessa dokument är mer eller mindre tvingande i 
upphandlingsarbetet. De offentliga verksamheterna har en skyldighet att 
följa lagstiftningen som i hög grad reglerar hur verksamheterna ska hantera 
upphandlingsförfarandet. Leverantören ska bedömas utifrån en affärsmässig 
grund och detta innebär att de offentliga verksamheterna måste ta fram 
relevanta kriterier som viktas och sammanställs vid bedömning av 
leverantörerna. Dessa kriterier som idag finns är anpassade efter varor, vilket 
gör att det blir problematiskt vid bedömning av en mjuk produkt som en 
tjänst är. Lagstiftningen reglerar även längden på upphandlingsprocessen 
genom dels kraven på tydliga kravspecifikationer och dels 
annonseringsplikten. De styrdokument som vissa privata företag har tagit 
fram för tjänsteinköp är ofta av strategisk karaktär. 
 
Den tidigare diskuterade kravspecifikationsproblematiken vid köp av 
kunskaps- och informationsintensiva tjänster kommer sannolikt alltid att 
existera vid alla nya upphandlingstillfällen, men organisationen kommer att 
försöka lära sig att hantera denna problematik. 
 
Hur hanterar då dessa organisationer ett sådant problem? Här har vi 
uppmärksammat att användandet av projektgrupper verkar vara en lämplig 
metod att arbeta fram såväl kravspecifikation som kvalitetsparametrar. Vid 
användande av projektgrupper för att hantera svårigheter i 
upphandlingsprocessen är det viktigt att reflektera över vilka individer i 
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organisationen som ska ingå för att få en relevant referensgrupp. Med hjälp 
av återkoppling kan projektgruppens arbete och styrverktyg förbättras så att 
det skulle kunna vara möjligt att utveckla bra bedömningsmetoder som 
beaktar kvalitetens mångdimensionella karaktär. 
 
När det finns en bristfällig kompetens inom tjänsteområdet kan detta 
kompenseras med hjälp av nätverk, så att den som upphandlar tjänsten ska 
kunna göra ändamålsenliga inköp. Långsiktiga relationer, som bygger på 
förtroende och samarbete, mellan den köpande organisationen och 
leverantören har vid köp av kunskaps- och informationsintensiva tjänster 
stor betydelse, då dessa köp präglas av en högre grad av osäkerhet och 
komplexitet. Skillnader uppstår här mellan de privata företagen och de 
offentliga verksamheterna genom att de privata har möjligheten att kunna 
välja fritt vilken relation de önskar ha till tjänsteleverantören. Offentliga 
verksamheter har restriktioner som begränsar en sådan valmöjlighet. 
 
Vi har i denna uppsats diskuterat oss fram kring upphandlingsprocessens 
centrala funktioner och de svårigheter som finns i dessa. Detta har vi försökt 
åskådliggöra genom att lyfta fram grundläggande beståndsdelar som vi 
funnit i de undersökta organisationerna, vilka kan ses i figur 7.1. 
 

Upphandlingsprocessen 

 

Arbetssätt: 
 
- Samordning 
- Struktur/modell 
- Kort/långsiktighet

Resultat: 

- Inköpsstrategi: 
- Pris kontra kvalitet 
- Leverantörsrelation 
- Tjänst/Kravspecifikation
- Totalkostnad 

Förutsättningar: 

- Resurser 
- Styrdokument 
- Leverantörsmarknad 
- Nätverk/kontaktnät 
- Processmedvetenhet 

Figur 7.1 Upphandlingsprocessens centrala delar 
 
Dessa beståndsdelar bygger på dels det empiriska resultatet och dels resultat 
från andra studier som tidigare diskuterats. Upphandlingsprocessen av 
tjänster är i hög grad beroende av den miljö som organisationen verkar i, det 
vill säga det är miljön som skapar förutsättningar för organisationen. Vi har 
noterat att upphandlingsförfarandet skiljer sig åt mellan stora och små 
organisationer, i olika branscher och huruvida organisationen verkar i den 
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privata eller offentliga sektorn. Det skiljer sig i förutsättningarna mellan 
organisationer, bland annat att organisationerna har olika tillgång till 
resurser, exempelvis tidsmässiga, ekonomiska, kunskapsmässiga och så 
vidare. Ytterligare skillnader kan vara reglering genom olika styrdokument, 
de osäkerhetsfaktorer som kan uppstå på leverantörsmarknaden. Dessa 
förutsättningar kan sägas vara mer eller mindre påverkbara för den enskilde 
upphandlaren och organisationen. Genom att bygga upp kontaktnät och 
nätverk samt skapa en ökad processmedvetenhet bland organisationens 
anställda kan man påverka och underlätta hanteringen av förutsättningarna. 
Utifrån dessa förutsättningar måste upphandlingsfunktionen/ 
inköpsfunktionen anpassa arbetssättet för att kunna göra de ändamålsenliga 
inköpen. Vi kan konstatera att faktorer som samordning och struktur är 
stödverktyg för att finna de bästa leverantörerna och erhålla bästa möjliga 
kvalitet för tjänsten. Vi har funnit att ju större och strategiska inköpen är, 
såsom flertalet av de kunskaps- och informationsintensiva tjänsterna ofta är, 
krävs långsiktighet och där blir den förberedande projektgruppen en viktig 
del i upphandlingsprocessen. 
 
Kunskaps- och informationsintensiva tjänster behöver inte alltid vara ett 
stort och/eller strategiskt köp,. Vi har fått kännedom om att sådana tjänster 
sällan köps in och tjänsten som köps in utgör oftast av ett mindre oansenligt 
belopp. Detta kan bero på att tjänsten som ska köpas in är alltför känslig att 
lägga ut på entreprenad och organisationen försöker då hålla kompetensen i 
egen regi. Ett kortsiktigt perspektiv kan alltså vara fördelaktigt vid 
engångsköp, alternativt när tjänsten inte har en större strategisk betydelse för 
organisationen. Detta medför att den köpande organisationen inte behöver 
eftersträva ett samarbete med leverantören. 
 
De förutsättningarna som finns och det arbetssätt som organisationen 
anammat blir grunden till vilken inköpsstrategi som bör väljas av den 
köpande organisationen. På grund av att organisationen har begränsad 
kunskap om vilka förutsättningar som organisationen omges av, samt 
organisationens avsaknad av struktur och andra styrverktyg är risken stor att 
organisationen väljer "fel" inköpsstrategi. Ökade strukturella rutiner 
tillsammans med att det finns en medvetenhet kring upphandlingsprocessen 
kan leda till att en korrekt inköpsstrategi medvetet kommer att väljas. 
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Vad det gäller svårigheter i samband med tjänsteupphandling av kunskaps- 
och informationsintensiva tjänster och hur organisationerna hanterar dessa 
har vår studie visat att det finns åtskilliga likheter mellan de olika 
organisationerna oavsett verksamhetstillhörighet, men däremot har få 
skillnader framkommit. Detta resultat anser vi tyder på att det är möjligt att 
generalisera över verksamhetstillhörighet. Däremot ser vi svårigheter att 
kunna generalisera tjänster inom samma tjänstekategori, vilket medför att 
det är svårt att utveckla en upphandlingsmodell för alla typer av tjänster då 
organisationer har olika interna och externa förutsättningar. 
 

7.1 Rekommendationer till fortsatt forskning 
Eftersom få studier hade genomförts när vi skulle ta oss an detta område har 
fokus kommit att ligga på att kartlägga de huvudsakliga svårigheterna vid 
tjänsteupphandling och hur organisationer hanterar dessa. Resultatet av vår 
studie visar att flertalet av organisationerna saknar tydliga strukturer för hur 
upphandlingsprocessen av tjänster skall hanteras. Dock har vi bedömt, där 
vi funnit klara likheter och tendenser bland fallföretagen, att det finns 
verktyg för att hantera svårigheterna i upphandlingsprocessen vid köp av 
specifikt kunskaps- och informationsintensiva tjänster. Dessa har vi 
redogjort för och analyserat i denna uppsats, vilket får anses som en central 
del av vårt kunskapsbidrag.  
 
Vi har funnit ett stort intresse för tjänsteupphandling bland dem som vi har 
studerat och intervjuat. För vidare forskning vore det därför intressant att se 
huruvida det går att sammanställa utförliga och hanterbara modeller för 
olika typer av tjänster som är tillämpliga för olika typer av organisationer.  
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Undersökning av inköpsstrategier vid inköp av tjänster 
 
Läs följande instruktioner för enkätundersökningen: 
 
Denna enkätundersökning kommer att genomföras via e-post, vilket medför att särskilda 
instruktioner underlättar för Er att så smidigt som möjligt besvara enkätens sju frågor. Alla 
medverkande i denna undersökning kommer att vara anonyma. Endast sammanställningar, inga 
enskilda företag eller svar kommer att redovisas.  
 
Vårt intresse är att få en översiktlig bild av företags inköpsbeteende av tjänster. Följande frågor 
ligger därför till grund för en kommande ingruppering av olika inköpsstrategier vid upphandling 
av tjänster.  
 
Fyll i enkäten genom att markera genom att sätta ett [X] ett eller fler alternativ som stämmer in i 
era fall. Att besvara denna enkät tar cirka 5 minuter.  
 
Inlämning av svar: 
Vi är tacksamma för alla svar som inkommer så snabbt som möjligt. 
 
 
1. Vilken typ av verksamhet vill Ni klassificera ert företag till? 
  
        Tillverkande industri:   

        Mekanisk industri 
        Kemisk industri 
        Elektronisk industri 
        Fordonsindustri  
        Datorindustri 
        Byggnadsindustri 
        Varvsindustri 
        Skogsindustri 
        Pappersindustri 
        Processindustri 
        Träindustri 
        Livsmedelsindustri 
        Energiproduktion/energidistribution 
        Annan: 

  
          Tjänsteverksamhet: inom området: 
 
          Serviceverksamhet: inom området: 
 
          Offentlig förvaltning: 

                       Kommun: inom området: 
                       Landsting: inom området: 

Myndighet: inom området: 
 

          Annan: 
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2. Hur stor omsättning i miljoner kronor har ert företag? (företag = resultatenhet, 
dotterbolag, division eller motsvarande) 
 
Cirka                             miljoner SEK      
 
 
3. Ungefär hur mycket köper Ni in varor och tjänster för per år?  
    (inköpsvärdet i antal miljoner) 
 
Cirka                             miljoner SEK   
 
 
4. Vilka typer av kunskaps- och informationsintensiva tjänster köper Ni? 

Tjänster som stöd- och servicetjänster (standardiserade tjänster) kommer inte att 
behandlas. Exempel på sådana tjänster är;  
 Service- och underhållstjänster; receptionister, lokalvård, catering, telefon, 

bevakning m.m. 
 Transport/distributionstjänster     
 Datadrift; drift, övervakning, uppgradering m.m. 

 

5. Kunskaps- och informationsintensiva tjänster: 
 
            Rådgivande tjänster: 

         Juridiska tjänster 
         Management konsulttjänster 
         Finansiering/försäkring 

            Konsulttjänster: 
         Ekonomiska tjänster; redovisning, revision 
         Tekniska konsulttjänster; teknik, konstruktion m.m.  
         Datakonsulttjänster; installation, uppgradering, programmering     
         Logistiska tjänster 
         Reklamtjänster 
         Telekommunikationstjänster 
         Utvecklingskonsulttjänster; produkt-, systems, funktions,   
         administrativa tjänster                

         Utbildningstjänster;  
         Medicinska tjänster;   
         Annat: 
          

5. Hur upphandlas tjänster av denna karaktär? 
 
            Funktionsupphandling (Funktionskrav styr ex. leverantörsval och avtal) 

   Överlåter upphandling till inköpsspecialister (Saknar egen kompetens) 
   Samarbete genom nätverk (Går samman med andra köpare och upphandlar)  
   Anbudsförfarande (Tar in flera anbud och jämför leverantörernas olika lösningar) 
   Annat: 
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6. Vad påverkar ert beslut vid val av tjänsteleverantör? Vilka kriterier anser Ni 
mest relevanta? Rangordna valfritt antal alternativ, där nr. 1 är viktigast. 
 

         Prisnivå/kostnad 
         Kravspecifikation på tjänstens funktion 
         Kvalitetscertifiering 
         Referenser från leverantörens tidigare kunder 
         Leveranstid 
         Leverantörens finansiella ställning 
         Leverantörens markandsandelar 
         Leverantörens organisatoriska struktur 
         Leverantörens kompetensbas/erfarenhet 
         Geografisk närhet 
         Utvecklingssamarbete 
         Kontakter/relationer 
         Rykte  
         Företagets strategi 
         Annat: 
         Annat: 
         Annat: 

 
 
 
7. Använder Ni er av en leverantörsbedömningsmodell? 
 
            Ja, alltid         Ja, ibland                    Nej, därför att   
 
 
 
Övriga kommentarer: 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tack för Er medverkan! 
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Sammanställning av enkätfrågorna från bilaga 1

1 Tillverkande Företag 16
Tjänsteverksamhet 4
Serviceverksamhet 8
Offentlig verksamhet 12
Annan verksamhet: 1

2 <500 mkr 12
500-1 000 mkr 7
1 000-1 500 mkr 9
1 500-2 000 mkr 5
2 000-3 000 mkr 2
 >3 000 mkr 6

3 <250 mkr 10
250-500 mkr 6
500-750 mkr 4
750-1 000 mkr 6
1 000-1 500 mkr 3
1 500- 2 000 mkr 2
> 2 000 mkr 6
Bortfall: 4

4 Rådgivande: 28
Juridiska tjänster 20
Management tjänster 7
Finansering/försäkring 13
Konsulttjänster: 36
Ekonomiska tjänster 26
Personaladministrativa 12
Tekniska konsulttjänster 17
Datakonsulttjänster 15
Logistiska tjänster 5
Reklamtjänster 11
Telekommunikationstjänster 9
Utvecklingskonsulttjänster 18
Utbildningstjänster: 35
Medicinska tjänster: 19
Andra tjänster: 3
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5 Funktionsupphandling 29
Upphandlingskonsult 7
Samarbete genom nätverk 11
Anbudsförfarande 36
Annat 6 (reglerat via LOU)

6 Rangordning av de tre mest relevanta kriterierna
1 2 3

Pris/kostnad 9 5 7
Kravspecifikation 17 13 2
Kvalitetssäkring 1 2 5
Referenser 2 4 6
Leveranstid 2 3
Leverantörens finansiella ställning 1
Leverantörens marknadsandelar
Leverantörens organisatoriska struktur
Kompetens/erfarenhet 13 12
Geografisk närhet
Utvecklingssamarbete 4 4
Kontakter/relationer 4
Rykte 2
Företagets strategi 1 1
Annat: 4 1

7 Ja, alltid 15
Ja, ibland 15
Nej 11

Gällande fråga 4, 5 och 6 hade de medverkande möjlighet att 
kryssa i mer än ett alternativ.
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Frågeunderlag till intervju 
 
[ Bakgrundsinformation – Respondenten får beskriva kort om sig själv och 
organisationen] 
 
 Tjänsteställning: 

 
 Yrkeserfarenhet: 

- varav anställningstid på nuvarande företag/verksamhet: 
 
• Beskriv ditt företags/din verksamhets organisationsstruktur: 
 
 
[Upphandling av kunskaps- och informationsintensiva tjänster] 
 
• Inköpsvärde av tjänster i förhållande till organisationens totala inköp. 
 
Beskrivning av upphandlingsprocessen: 
 
1. [Upphandlingsprocess – behov] 
  
• Hur uppmärksammas behovet av tjänsten?  
 
• Vem är det som tar initiativet till inköpet? 
 
 
2. [Upphandlingsprocess – beslutsunderlag och urvalsprocess] 
 
• Beskriv urvalsprocessen:  
• Vilken inköpsstrategi använder ni och varför? 
• Kan ni motivera leverantörsbedömningskriterierna? 

- Hur finner Ni lämpliga leverantörer? 
- Vilka kriterier bestämmer val av leverantör? 
- Hur hanteras valet mellan stor respektive liten leverantör?  
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3. [Upphandlingsprocess – förhandlingsprocess] 
 
• Vem/vilka fattar besluten?  
 
• Vem/vilka upphandlar?  

- Hur många deltar i förhandlingsprocessen?  
 
• Hur integreras slutanvändaren av tjänsten i processen? 
 
 
Problem vid upphandling av tjänster – Hur hanteras dessa problem 
praktiskt? 

  
• Vilka problem/svårigheter är mest påtagliga vid upphandling av tjänster? 
 
• Hur hanteras dessa svårigheter? 
 
[Osäkerhetsfaktorer – frekvens, kompetens- & informationsasymmetri, pris, tid, 
samt kvalitet på tjänstens slutresultat] 
 
[Frekvens] 
• Hur ofta upphandlar Ni kunskaps- och informationsintensiva tjänster?  
 
• Över hur lång tid kontrakteras en tjänsteleverantör av detta slag? 
 

-    I vilken utsträckning förlängs avtalen med en och samma tjänsteleverantör? 
 
[Kompetens- och informationsasymmetri] 
• Hur uppfattar Ni kompetens- och informationsasymmetri2 vid upphandling? Är detta 

ett problem? 
 
• Hur kompenserar Ni er egen kompetens- och kunskapsbrist på området? 
 
• Vilken är er uppfattning om såväl er egen kompetensnivå som företagets 

kompetensnivå om upphandlingsprocessen? 
 
• Hur utformas avtalsåtagande, kravspecifikationer mellan parterna? (Exempelvis: tid, 

kostnad och kvalitet)  

                                           
2 Med informationsasymmetri avses det informationsövertag ena parten har över den andra, samt risken att 

denne utnyttjar detta till sin fördel. 
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[Pris, tid och kvalitet på tjänstens slutresultat] 
• Vid köp av varor  kan priset vara avgörande för val av leverantör: 
 

- Är detta ett bra kriterium även för att välja tjänsteleverantör? Är det möjligt 
att relatera priset på tjänsten med tjänstens kvalitet/slutresultat? I så fall i 
vilka situationer? 

- Hur värderas en tjänst? Finns det en större priselasticitet vid köp tjänster än 
varor?  

 
• Hur går Ni tillväga i upphandlingssituationer för att bedöma tjänstens kvalitet?  
  
• Hur hanteras eventuella misslyckade tjänstegenomföranden?  

 
- Vad anser Ni kan vara förklaring till att tjänstens slutresultat inte blir 

tillfredsställande?  
 
• Hur resoneras det vid överväganden att byta leverantör? Finns svårigheter med detta? 
 
 
[Övriga risker med köp av kunskaps- och informationsintensiva tjänster] 
 

• Hur hanteras risken att känslig information kan läcka ut? Hur ser Ni på det 
faktum att konsulter får/kan ta del av, medvetet eller omedvetet, känslig 
information? 

 
• Finns det andra risker utöver de som har nämnts? 

 
[Påverkan på upphandlingsprocessen]  
 

• Påverkar företagets/verksamhetens strategi, policy eller lagstiftning 
upphandlingsprocessen av kunskaps- och informationsintensiva tjänster?  

 
-     På vilket sätt påverkar detta? 

  
- Anser Ni att detta underlättar eller försvårar upphandlingsprocessen  

 
 
 
 

 



 B
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            Fallföretagsinform

ation 

 
 
 
 
Organisationer  Verksamhetstyp Omsättning Totalt inköpsvärde varav tjänster Antal anställda Respondenternas befattning 

Offentliga verksamheter             
Offentligt Företag  Energibolag 2 000 mkr 800 mkr  825 Inköpschef 
Kommun X  Kommun 1 800 mkr 488 mkr 298 mkr 4 200 Upphandlingschef & Inköpare 
Landsting X  Hälso- och sjukvård 6 000 mkr 1 200 mkr 15% 12 070 Inköpare/Utredare & Personalchef 
Myndighet A  Forskning och utveckling 158 mkr 50 mkr 30-35 mkr 185 Ekonomichef 
Myndighet B  Handläggning av migrationsfrågor 3 460 mkr   2 800 Upphandlingsexpert & Utbildningsansvarig 
Myndighet C  Tillsyns- och inspektion 5 000 mkr 2 000 mkr  3 800 Inköpschef & IT-ansvarig 
          
Privata företag         
Företag A  Livsmedelsgrossist 1 300 mkr   280 (900) Utbildningsansvarig 
Företag B  Skogs- och Processindustri 900 mkr 550 mkr 50 mkr 330 (4 000) Inköpschef 
Företag C  Livsmedelsindustrin 40 000 mdkk 12 000 mdkk  17 000 Global Project Manager  
Företag D  Mekanisk industri 4 000 mkr 2 600 mkr 160-170 mkr 2 800 (45 000) Supply Manager 
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