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1. Inledning 
 

 

Uppsatsens inledande kapitel syftar till att introducera läsaren i vårt ämnesval. I bakgrunden 

återfinns en presentation av problemområdet. Därefter följer problemdiskussionen, i vilken 

problemområdet specificeras. Problemdiskussionen utmynnar sedan i uppsatsens 

forskningsfrågor och syfte. 

  

 
1.1. Problembakgrund 

 

”Lagstiftaren har insett att man måste tillåta någon typ av dialog mellan parterna, men man 

vill ändå inte låta parterna förhandla helt fritt. (…) Med viss rätt, kanske, för det finns och 

har funnits risk för korruption, det är ju ändå människor som är inblandade.” 

 

(Ordföranden i Sveriges Offentliga Inköpare) 

 

Varje år köper den offentliga sektorn varor och tjänster för mellan 300 och 400 miljarder 

kronor. Det innebär att de offentliga inköpen omsätter omkring 20 procent av Sveriges BNP.1 

Med tanke på att dessa omfattande inköp finansieras med hjälp av skattemedel, krävs extra 

stor affärsmässighet och varsamhet med budgeten. Det kan också sägas vara ett rimligt krav 

att alla företag skall kunna göra affärer med offentliga verksamheter på lika villkor.2 Därför 

finns bland annat konkurrenslagstiftningen och upphandlingslagstiftningen, vilken reglerar 

den offentliga sektorns inköpsprocess. Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att 

samarbeta så att konkurrensen märkbart begränsas. Det är heller inte tillåtet för stora företag 

att missbruka sin marknadsmakt. Upphandlingsreglerna fungerar som ett komplement till 

konkurrenslagstiftningen. Skillnaden mellan dessa två är att konkurrenslagen syftar till att 

skapa konkurrens, medan upphandlingsreglerna syftar till att inköparna hos offentliga 

organisationer skall uppsöka och utnyttja den konkurrens som redan finns på marknaden.3 

 

                                                 
1 www.konkurrensverket.se (060224) 
2 www.kommerskollegium.se (060304) 
3 www.konkurrensverket.se (060224) 
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En effektiv förvaltning av skattemedel beror naturligtvis i hög grad av hur den offentliga 

inköpsprocessen ser ut. Inköp inom ramen för offentlig regi har därför fått ett eget regelverk i 

Lagen om offentlig upphandling (LOU), vilken trädde i kraft den 1 januari 1994.4 Regler för 

hur offentliga verksamheter bör sköta sina inköp kan spåras ända tillbaka till 1800-talet, då 

det inom det militära fanns bestämmelser för hur inköp skulle gå till. Ett regelverk för 

offentliga inköp fick sitt definitiva genombrott i samband med 1920 års 

upphandlingsförordning, och i början av 1950-talet kom upphandlingskungörelsen, vilken till 

innehållet hade stora likheter med dagens lagstiftning. Med undantag för vissa nödvändiga 

justeringar fungerade upphandlingskungörelsen som bestämmande regelverk fram till LOU:s 

tillkomst 1994.5 

 

LOU innehåller bland annat regler som innebär att offentliga organisationer inte får välja 

leverantör godtyckligt, utan vid en upphandling måste organisationen välja den leverantör 

som erbjuder lägst pris, eller den mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen. Dessutom kräver 

LOU att en ny upphandling sker så snart kontraktstiden löpt ut. Dessa regler får givetvis 

konsekvenser för de relationer som uppstår mellan offentliga organisationer och dess 

leverantörer.6 I det följande kommer vi att föra en diskussion om hur leverantörsrelationerna 

inom det privata näringslivet har utvecklats under de senaste åren, samt om den eventuella 

nytta som den offentliga sektorn skulle kunna ha av att följa samma utveckling.  

 

1.2. Problemdiskussion 

 

”I kunglig nåd har jag låtit tillsäga Eder att utslå tusen harneskplåtar och tiotusen pilspetsar. 

Detta mitt påbud haven I ej efterkommit! Vid fara att till förnöjelse för Stockholms 

borgerskap någon lämplig helgafton låta edra huvuden falla för yxan å Stortorget, tillsäger 

jag Eder ånyo att rätta Eder efter mina önskningar.” 

 

Ovanstående rader skrevs på 1500-talet av den svenske kungen Gustav Vasa till kronobruket 

Kungshammaren vid Nora. Det är det äldsta kända svenska exemplet på hur en 

leverantörsrelation kunde te sig.7 

                                                 
4 www.konkurrensverket.se (060224) 
5 www.kommerskollegium.se (060304) 
6 Elg & Sylvén (2005) s. 12 f 
7 Gadde & Håkansson (1998) s. 7 
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1.2.1. Utvecklingen av leverantörsrelationer inom det privata näringslivet 
 

Sedan Gustav Vasa framförde sina hårda krav har det skett en avsevärd utveckling av 

relationerna mellan kund och leverantör. Under de senaste 30 åren har företag inom det 

privata näringslivet alltmer fokuserat på att skapa en nära relation till sina leverantörer.8 

Utvecklingen av nära leverantörsrelationer är en följd av att företagen i större utsträckning än 

tidigare fokuserar på sin kärnverksamhet. Den ökade inriktningen mot att köpa i stället för att 

tillverka beror bland annat på att det blivit allt viktigare att anpassa sig till 

omvärldsförändringar och nya konkurrenssituationer, inte minst vad gäller tjänster. 

Specialisering har blivit en betydande konkurrenskraft och företagen går allt mer mot att 

inrikta den egna resursbasen på kärnverksamheten. Fokuseringen leder till att företaget kan 

maximera avkastningen av de interna resurserna genom att koncentrera investeringar och 

ansträngningar till det område man bäst behärskar. En annan strategisk fördel är att en 

utveckling av den interna förmågan fungerar som en barriär mot konkurrerade företags försök 

att bryta sig in på området.9  

 

Ett förhållningssätt, som har vuxit fram på senare år, är alltså att arbeta på rätt sätt med 

befintliga leverantörer. Då krävs bland annat att en anpassning sker till den enskilda 

leverantören, vilket bidrar till att det skapas ett beroende till motparten. Anpassningar för i sin 

tur med sig att förbindelsen blir fördjupad och att relationen etableras mer ur ett långsiktigt 

perspektiv.  10 

 

Då det handlar om svårbedömda produkter eller tjänster, eller då det på förhand är 

komplicerat att beskriva vad samarbetet ska mynna ut i, är en nära relation särskilt 

betydelsefull. Parterna kan gemensamt arbeta fram de bästa lösningarna och ta tillvara på 

bådas expertkunskaper. I en nära relation kan öppenheten även leda till att samarbetet 

innehåller en utvecklande del. En gemensam investering kanske är nödvändig för att anpassa 

sig till framtidens efterfrågan.11 

 

De japanska biltillverkarna Toyota och Nissan lyfts ofta fram som lyckade exempel på företag 

som har lyckats utveckla ett mycket väl fungerande samarbete med sina underleverantörer. 

                                                 
8 Hargeskog (060208) 
9 Gadde & Håkansson (1998) s. 38 ff 
10 Ibid 
11 Ibid 
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Genom att ge leverantörerna ett allt större ansvar för förädlingsvärdet, kan biltillverkarna 

istället koncentrera sin kärnverksamhet till övergripande designfrågor, sammansättning och 

marknadsföring.12 Samarbetet med underleverantörerna har i många fall resulterat i högre 

produktkvalitet och pressade priser.13  

 

1.2.2. Den offentliga sektorns relation till sina leverantörer 
 

I motsats till utvecklingen inom det privata näringslivet, har utvecklingen inom offentliga 

verksamheter alltmer kommit att präglas av att inköpen skall konkurrensutsättas. Syftet med 

LOU är ju bland annat att öka konkurrensen mellan olika anbudsgivare, vilket i sin tur skall 

leda till fördelaktigare avtal för det offentliga.14  

 

Emellanåt väcks frågan om inte den offentliga sektorn inom vissa områden skulle ha mycket 

att vinna på en nära relation till sina leverantörer. Inom offentlig sektor läggs ofta en del av 

kärnverksamheten, såsom barn- och äldreomsorg, ut på externa leverantörer. Eftersom dessa 

verksamheter är så pass betydelsefulla funktioner i samhället, är det särskilt viktigt att de 

fungerar på ett tillfredsställande sätt. Som anhörig är det till exempel viktigt att ens äldre 

släktingar trivs bra på ålderdomshemmet, samtidigt som det för kommunen kan vara svårt att 

genom en kravspecifikation förklara hur ett äldreboende bör drivas. En god relation mellan 

beställare och utförare torde vara en bra utgångspunkt för att underlätta denna osäkerhet och 

förenkla processen.  

 

Att den offentliga sektorn många gånger köper in just tjänster talar också för att nära 

relationer med leverantören skulle vara att föredra. Karaktäristiskt för tjänster är att de ofta är 

besvärliga att specificera; det kan till exempel vara svårt att veta exakt hur en tjänst bör vara 

utformad för att fylla ett visst behov på bästa sätt.15 Det kan även vara svårt att i förväg veta 

vilken leverantör som kommer att utföra en tjänst på bästa sätt, eftersom tjänsten inte kan 

upplevas i förväg.16 Tjänsters speciella karaktär kan göra det extra viktigt att stärka 

relationerna mellan köpare och leverantör.  

 

                                                 
12 Nilsson et al (2005) s. 10 
13 Nilsson et al (2005) s. 10, Carr & Ng (1995) s. 347 
14 Hedlund & Olsson (1998) s. 12 
15 Gadde & Håkansson, 1998 s. 91 ff 
16 Kotler (2001) s. 537 
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När denna diskussion förs är det dock viktigt att uppmärksamma att det finns betydande 

skillnader mellan privata och offentliga organisationer. En stor sådan skillnad är att den 

offentliga sektorn drivs med hjälp av skattemedel. Dessa måste självklart förvaltas väl, och 

användningen av skattemedlen kan i vissa fall vara känslig.17 Den affärsmässighet och 

varsamhet med budgeten som skattemedlen kräver, är en av anledningarna till att LOU 

finns.18 Lagen försvårar dock för offentliga organisationer att skapa varaktiga kontakter med 

sina leverantörer, liknande de som finns inom det privata näringslivet. Visserligen leder en 

ökad konkurrens till att leverantörerna strävar efter att leverera så kostnadseffektiva lösningar 

som möjligt, men det finns kanske ännu mer att vinna på en nära relation med leverantörerna, 

där båda parter känner varandra och varandras behov väl. I en sådan relation med en hög grad 

av tillit mellan parterna skulle det exempelvis kanske inte vara nödvändigt att reglera hela 

relationen genom kontrakt och incitamentsystem, vilket skulle kunna leda till såväl tids- som 

kostnadsbesparingar.19 

 

1.3. Forskningsfrågor 

 

Ovanstående diskussion har syftat till att ringa in vissa frågor som vi avser att forska kring i 

detta uppsatsarbete. Följande forskningsfrågor kommer vi att lyfta upp i vårt arbete och söka 

besvara.  

 

• Hur ser leverantörsrelationerna mellan offentlig och privat sektor ut idag, jämfört med 

leverantörsrelationerna inom den privata sektorn? 

 

• Vilka effekter har LOU på leverantörsrelationerna mellan offentlig och privat sektor? 

 

• Skulle den offentliga sektorn kunna dra nytta av närmare leverantörsrelationer när det gäller 

inköp av tjänster, och i så fall på vilket sätt? 

 

• I vilken utsträckning tillåter LOU ett nära samarbete mellan den offentliga sektorn och dess 

leverantörer i det privata näringslivet?  

 

                                                 
17 www.konkurrensverket.se (060224) 
18 Hedlund & Olsson (1998) s. 14 
19 Birnberg (1998) s. 424, Gadde & Snehota (2000) s. 306 f 
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1.4. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att klarlägga huruvida den offentliga sektorn skulle kunna dra 

nytta av närmare leverantörsrelationer när det gäller inköp av tjänster inom vissa områden20. 

Vi avser även att utreda i vilken utsträckning LOU tillåter ett nära samarbete mellan den 

offentliga sektorn och dess privata leverantörer.  

 

1.5. Avgränsningar   
 

Geografiskt sett har vi valt att begränsa oss till Linköpings kommun. Denna avgränsning har 

vi gjort på grund av tids- och kostnadsskäl. Undersökningen skulle ha blivit alltför omfattande 

om vi valt att studera relationen mellan offentliga organisationer och dess leverantörer i hela 

Sverige. Vi anser dock att resultatet av undersökningen bör kunna generaliseras till en 

nationell nivå, eftersom LOU gäller för alla offentliga organisationer i Sverige, och därmed 

blir också alla deras leverantörer berörda av lagen på samma sätt21. 

 

Ytterligare en avgränsning är att vi endast har låtit undersökningen omfatta upphandling av 

tjänster. Anledningen till att vi har gjort denna avgränsning, är att vi tror att upphandlingen av 

tjänster många gånger innebär en mer komplex leverantörsrelation. Det torde exempelvis vara 

viktigare med en god kontakt med leverantören vid upphandling av äldrevård, än vid 

upphandling av kontorsmateriel. Således har vi, vid genomförandet av de kvalitativa 

intervjuerna, koncentrerat oss på upphandling av tjänster. Enkätundersökningen har, av 

samma anledning, enbart riktat sig till företag som levererar tjänster till Linköpings kommun.  

 

Slutligen har vi avgränsat studien till att endast innefatta upphandling av en viss typ av 

tjänster. De tjänsteområden som vi har låtit ingå i studien är vård och omsorg om äldre och 

funktionshindrade, gymnasieskola och övrig utbildning, särskild kollektivtrafik såsom 

färdtjänst och skolbuss, kultur- och fritidsaktiviteter samt teknik- och samhällsbyggnad. 

Skälet till att vi har gjort denna avgränsning är att vi tror att värdet av en god relation inom 

dessa tjänsteområden är större än inom andra, eftersom det handlar om så pass viktiga 

samhällsfunktioner.  

 

                                                 
20 De områden vi har undersökt är utbildning och arbetsmarknadsinsatser, kollektivtrafik, färdtjänst och 
skolbuss, kultur- och fritidaktiviteter, vård och omsorg samt teknik- och samhällsbyggnad.  
21 En utförligare diskussion om generaliserbarheten följer under avsnittet 2.5.3. ”Generaliserbarhet.” 
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Från början hade vi tänkt att studien även skulle omfatta barnomsorg, grundskola och 

kollektivtrafik. Det visade sig emellertid att vi inte kunde låta dessa tjänsteområden ingå, 

eftersom Linköpings kommun inte sköter upphandlingen av dem i vanlig mening. När det 

gäller barnomsorg och grundskola, ger kommunen bidrag till de verksamheter som inte drivs i 

kommunal regi, till exempel friskolor och dagiskooperativ. Dessa verksamheter drivs således 

helt i privat regi, och ingen kommunal upphandling sker. Den allmänna kollektivtrafiken 

upphandlas av AB Östgötatrafiken på uppdrag av kommunen, vilket innebär att 

leverantörerna av allmän kollektivtrafik inte har någon egentlig relation till kommunen.22 Vad 

gäller de kvalitativa intervjuer som inte är kopplade till fallstudien, har dessa omfattat 

diskussioner om fler tjänster än de som behandlas i fallstudien.  

                                                 
22 Kollektivtrafiken i Linköpings kommun är uppdelad i allmän och särskild kollektivtrafik. Den allmänna 
kollektivtrafiken består av exempelvis innerstadsbussar, medan den särskilda kollektivtrafiken innefattar 
färdtjänst och skolskjuts. Den särskilda kollektivtrafiken upphandlas av Linköpings kommun.  
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2. Metod 

 

 

I detta kapitel förklarar och kritiserar vi den metod vi har valt att arbeta med. Inledningsvis 

redogörs för studiens ansats och de avgränsningar vi har valt att göra. Därefter följer en 

beskrivning av hur vi praktiskt har gått tillväga för att insamla, sammanställa och analysera det 

material som ligger till grund för uppsatsen. Avslutningsvis följer en diskussion om det insamlade 

materialets kvalitet.  

 

 

2.1. Ansats 
 
2.1.1. Val och genomförande av ansats 
 

För att genomföra denna undersökning har vi valt att använda oss av en ansats i form av en 

fallstudie. En fallstudie innebär att ett enskilt undersökningsobjekt studeras på djupet23. I vårt 

fall har det handlat om att studera Linköpings kommuns relation till sina leverantörer. 

Avsikten med fallstudien har varit att resultatet skall kunna användas i ett vidare perspektiv, 

för att vi på så vis skall kunna besvara våra forskningsfrågor om leverantörsrelationer mellan 

offentlig och privat sektor.  

 

Vid genomförandet av fallstudien har vi använt oss av både en kvalitativ och en kvantitativ 

metod. En kvalitativ metod innebär att data som inte kan kvantifieras, samlas in och 

analyseras i verbal form, det vill säga inte med hjälp av räknande analysmetoder. Vid en 

kvantitativ metod däremot, ”översätts” det insamlade materialet till sifferform, och analyseras 

sedan med hjälp av statistiska beräkningsmetoder.24 Fördelen med kvalitativa metoder är att 

de ger en djupare inblick och en större förståelse för något, utan att i förväg begränsa genom 

urval.25 Kvantitativa metoder förutsätter en standardiserad form av undersökningsteknik, men 

tillåter å andra sidan undersökning av ett stort antal objekt och en lättare generalisering av 

resultatet.26 

 

                                                 
23 Lekvall & Wahlbin (2001) s. 209 
24 Lekvall & Wahlbin (2001) s. 209-210 
25 Saunders et al (2002) s. 279 
26 Saunders et al (2002) s. 88 
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Den kvalitativa delen av fallstudien har genomförts genom personliga intervjuer med 

upphandlingschefen, en upphandlare av omsorg samt en jurist, med upphandling som 

specialitet, vid Linköpings kommun. Den kvantitativa delen av studien består av en 

enkätundersökning riktad till kommunens leverantörer. I syfte att få ytterligare information 

om problemområdet, har vi även genomfört kvalitativa intervjuer med ordföranden för 

Sveriges offentliga inköpare (SOI), en upphandlingsexpert vid Almega, chefsjuristen vid 

Nämnden för offentlig upphandling (NOU), en upphandlare vid Norrköpings kommun samt 

försäljningschefen för offentlig sektor vid ISS Facility Services.  

 

2.1.2. Motivering av metod 
 

Anledningen till att vi har valt att använda oss av två metoder är relationens tvåsidiga 

karaktär. Kommunen har inte så många inköpare, men leverantörerna till kommunen är desto 

fler. Den kvantitativa metoden gav oss möjlighet att undersöka ett stort antal av dessa 

leverantörer, medan det låga antalet inköpare hos kommunen inbjöd till en kvalitativ metod 

med mer djupgående intervjuer. De båda metodernas för- och nackdelar kompletterar 

varandra, vilket ökar studiens tillförlitlighet27.  

 

2.2 Primär- och sekundärdata 
 
 
Vid datainsamling skiljer man på två typer av data, nämligen primär- och sekundärdata. 

Primärdata är data som utredaren själv samlar in genom exempelvis intervjuer, observationer 

och enkäter. Sekundärdata är befintlig data som inte har samlats in för den aktuella 

undersökningen. Sekundärdata kan användas för att komplettera, berika samt validera 

primärdata.28 

 

Uppsatsens primärdata baseras dels på de genomförda intervjuerna, dels på 

enkätundersökningen. Sekundärdatan består av en mängd litteratur i form av böcker, artiklar 

samt internetsidor. Syftet med insamlandet av sekundärdatan har främst varit att få en 

teoretisk grund att utgå ifrån i vår analys. 

 

                                                 
27 Saunders et al (2002) s. 98 f 
28 Saunders et al (2000) s. 190, 243 
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2.2.1. Källkritik 
 

Den litteratur och de teorier vi använt oss av i rapporten är noggrant utvalda i syfte att 

säkerställa studiens trovärdighet. Dock anser vi att det finns kritik att rikta mot de aktuella 

referenserna. Vi vill uppmärksamma läsaren på att det material och de teorier vi valt att 

tillämpa kanske inte är skrivna i samma syfte som vår studie. Området vi valt att studera är 

inte särskilt utforskat, varför det inte finns så många andra studier att ta del av och jämföra 

med. Det har varit särskilt svårt att finna litteratur som behandlar relationen mellan offentlig 

sektor och dess leverantörer, varför vi har använt oss av teorier om relationer ur ett mer 

generellt perspektiv. Vi har inte heller alltid använt oss av hela teorier, utan har ibland endast 

plockat ut de delar av teorierna som vi har funnit intressanta för undersökningens syfte.  

 

2.3. Urval 
 

 

”Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.”  

(Albert Einstein) 

 

 

Vid en undersökning är det många gånger praktiskt eller ekonomiskt omöjligt att inkludera 

alla enheter som man vill kunna dra slutsatser om. Istället görs ett urval av enheter, som skall 

kunna representera hela gruppen. 

 

2.3.1. De kvalitativa intervjuerna  
 

Vårt urval av intervjupersoner har tagit sig formen av dels ett kriterieurval, dels ett så kallat 

snöbollsurval. Båda dessa typer av urval sker på subjektiva grunder29. Vid ett kriterieurval 

utses på förhand kriterier för att välja ut undersökningsobjekt som bäst antas kunna beskriva 

det man avser att undersöka. Våra kriterier för intervjupersonerna var att de skulle ha 

erfarenhet av offentliga inköp. Upphandlarna vid Norrköpings och Linköpings kommun 

valdes ut genom denna typ av urval. Vid ett snöbollsurval väljs personer ut genom 

hänvisningar av redan valda personer30. Flertalet av intervjupersonerna valdes ut på detta sätt. 

                                                 
29 Patton (2000) s. 230 ff och Saunders et al (2002) s. 175 
30 Saunders et al (2002) s. 175 
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Några personer i urvalet har valts ut på rekommendationer av vår handledare, andra har valts 

ut på rekommendationer och hänvisningar ifrån de personer vi tidigare har intervjuat.  

 

Ett urval som inte är slumpmässigt kan minska trovärdigheten och ge upphov till 

misstänksamhet om varför vissa personer valts31. Trots dessa negativa konsekvenser valde vi 

att använda oss av urval baserat på subjektiva grunder. Anledningen till detta är att vi ville 

intervjua personer som vi trodde hade mycket att bidra med till vår undersökning. För att få 

flera infallsvinklar till undersökningen såg vi till att välja personer med olika bakgrunder och 

olika erfarenheter av offentliga inköp. �

 

Beskrivning av intervjupersonerna 
 

Under avsnittet ”Val och genomförande av ansats”, beskrevs vilka intervjupersoner vi valt att 

ha med i undersökningen. Vi avser i det följande att ge en något närmare beskrivning om 

varför dessa personer valts ut. 

 

• De kommunala upphandlarna representerar den offentliga verksamhetens syn på 

upphandling och relationen till leverantörerna. Vår avsikt var att de skulle kunna bidra med 

åsikter av operationell karaktär. Både upphandlaren i Linköping och upphandlaren i 

Norrköping upphandlar inom området vård och omsorg.  

 

• Intervjuerna med upphandlingschefen vid Linköpings kommun och juristen på 

upphandlingsavdelningen vid Linköpings kommun genomfördes samtidigt. Även dessa 

intervjuer genomfördes för att vi skulle få en bild av hur upphandling går till i praktiken och 

hur relationerna med leverantörerna ser ut. Vi var även intresserade av att ta del av dessa 

personers syn på de effekter LOU har på upphandlingen.  

 

• Ordföranden i SOI, som är en intresseorganisation för offentliga inköpare, har många 

kontakter med inköpare över hela Sverige, och han har därför en god uppfattning om hur 

relationen mellan offentliga inköpare och leverantörer ter sig. Ordföranden i SOI är även 

verksam vid Verket för förvaltningsutveckling (VERVA), som arbetar för en mer effektiv och 

ändamålsenlig förvaltning. Vi tror att hans bakgrund gör att han ser på relationerna med ett 

vidare perspektiv och från en samhällsnyttig nivå. Ordföranden i SOI har ett stort 

                                                 
31 Patton (2000) s. 230 ff 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

13 

engagemang i frågor som rör offentlig upphandling, och har även tankar om att forska inom 

ämnet. 

 

• Vi har även talat med en upphandlingsspecialist vid Almega. Almega är en 

intresseorganisation för tjänsteföretagare i Sverige. Vi valde att intervjua denna person för att 

han skulle kunna bidra med sina erfarenheter av upphandling av tjänster. Förutom att han har 

specialistkompetens av upphandling, ansvarar han för avtalsområdet Facility Services inom 

Almega. Han har således även stor erfarenhet av dessa tjänsteföretag.     

 

• Chefsjuristen på NOU valde vi att intervjua för att bland annat få insikt i hur NOU ser på 

LOU, och hur nämnden arbetar med utvecklingsfrågor. Vi antog att chefsjuristen på NOU har 

stor erfarenhet av offentlig upphandling med ett juridiskt perspektiv.  

 

• I syfte att skapa oss en uppfattning om hur stora skillnaderna i relationerna är mellan olika 

offentliga organisationer, intervjuade vi försäljningschefen för offentlig sektor vid ISS 

Facility Services.  Ungefär hälften av ISS: s omsättning kommer ifrån offentliga 

organisationer, och företaget har lång erfarenhet av kontakt med olika offentliga 

organisationer över hela Sverige. Den vanligaste tjänsten som ISS levererar till offentliga 

organisationer, är städning. Vi ansåg det nödvändigt att veta om det är stora skillnader i 

företagets relationer till olika offentliga verksamheter, för att kunna dra några generella 

slutsatser av fallstudiens resultat.  

 

Urvalets storlek 

 

Antalet intervjupersoner som deltar i studien kan diskuteras. Vi hade gärna intervjuat fler 

personer, som hade kunnat bidra till ett rikare empiriskt material. På grund av att 

enkätundersökningen upptog mycket av den tid vi hade för att genomföra studien, kunde vi 

dessvärre inte ta mer tid i anspråk för att genomföra fler intervjuer. Vi anser dock att det 

empiriska material vi har samlat in genom intervjuerna, är tillräckligt omfattande för att ligga 

till grund för vår analys och våra slutsatser.  
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2.3.2. Enkätundersökningen 
 

Den större gruppen av enheter, som man avser att dra slutsatser om, kallas målpopulation.32 Ju 

större urval som görs från målpopulationen, desto mindre är risken att urvalets värden kraftigt 

avviker ifrån motsvarande värden i målpopulationen.33 

 

Då vi har valt att endast undersöka ett begränsat antal tjänsteområden inom Linköpings 

kommun, har vi haft möjlighet att genomföra en totalundersökning. Vår målpopulation är 

således identisk med vår urvalsram, vilket gör att vi får en förhållandevis hög tillförlitlighet. 

Målpopulationen består av 70 företag, vilka levererar ovan nämnda tjänster till Linköpings 

kommun. En del av målpopulationen har dessvärre inte kunnat undersökas på grund av 

bortfall34, vilket har sänkt undersökningens tillförlitlighet något.  

 

Målpopulationen består endast av företag som för tillfället har avtal med Linköpings 

kommun.35 Undersökningen ger således ingen information om de företag som har lämnat 

anbud vid upphandlingar, men som har förlorat dem. Vi är medvetna om att dessa företag kan 

ha värdefulla åsikter om offentlig upphandling, som hade kunnat bidra till att uppfylla syftet 

med studien. Vi ansåg dock att vi hade alltför ont om tid för att leta fram dessa företag och 

studera även deras erfarenheter och åsikter.  

 

2.4. Studiens tillvägagångssätt 
 

2.4.1. De kvalitativa intervjuerna 
 

 Genomförande 

 

Alla intervjuer bandades för att vi inte skulle gå miste om viktig information. Två av 

intervjuerna, de med chefsjuristen vid NOU och med försäljningschefen vid ISS, genomfördes 

per telefon på grund av alltför lång resväg.  

 

Vid insamling av kvalitativ data i form av en intervju skiljer man vanligen på tre typer av 

intervjuer, beroende på formaliserings- och struktureringsgrad. Strukturerade intervjuer 
                                                 
32 Lekvall & Wahlbin (2001) s. 205 
33 Ibid, s. 238 
34 Se vidare avsnitt 2.4.2.  ”Enkätundersökningen” (Bortfall) 
35 Målpopulationen är införskaffad under mars 2006 
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bygger på standardiserade frågor där svarsalternativen uppfattas på samma sätt av alla 

respondenter. I semi-strukturerade intervjuer behöver inte frågorna komma i samma ordning 

och frågorna kan också variera beroende på hur dialogen flyter. Ostrukturerade eller 

djupgående intervjuer är informella utan förutbestämda frågor. Under dessa intervjuer får 

respondenten möjlighet att tala fritt inom forskningsområdet.36 

 

Vi har valt att använda oss av den semi-strukturerade formen av intervju. Eftersom våra 

intervjupersoner har så pass olika bakgrund ville vi ha möjlighet att omformulera frågorna och 

även lämna utrymme för följdfrågor. Våra intervjuguider har alla baserats på samma 

huvudområden, men frågorna har anpassats till varje intervjupersons erfarenheter av 

upphandling.  Intervjuguidens huvudområden har i hög grad baserats på våra 

forskningsfrågor. 

 

Analys 

 

Relativt omgående efter varje intervju transkriberades innehållet. De transkriberade 

intervjuerna skickades sedan till intervjupersonerna, så att de skulle ha möjlighet läsa 

materialet och kommentera om något uppfattats på fel sätt.  

 

Efter transkriberingen summerade och kategoriserade vi den information som vi bedömde 

som viktig, för att få en helhetsbild av samtliga problemområden, och för att kunna studera 

och jämföra intervjupersonernas åsikter. Vi fortsatte sedan med att utveckla samband, skapa 

enheter och slutligen sammanställa materialet med hjälp av våra forskningsfrågor.  

 

2.4.2. Enkätundersökningen 
 

Genomförande 

 

Enkätstudien genomfördes i flera steg, vilka alla var viktiga för att resultatet av studien skulle 

bli så rättvisande och tillförlitligt som möjligt.  

 

Då enkäten sammanställts ville vi försäkra oss om att den inte innehöll några ofullkomligheter 

som på något sätt skulle kunna störa resultatet av undersökningen. Vi valde därför ut fem 

                                                 
36 Saunders et al (2000) s. 243 f 
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olika företag som levererar tjänster till Norrköpings kommun, och som vi bedömde hade stora 

likheter med urvalsramen för undersökningen, i syfte att testa enkäten. Testpersonerna 

kontaktades i förväg per telefon, för att vi skulle kunna klargöra syftet med testet, samt 

försäkra oss om att testpersonerna var villiga att besvara enkäten och komma med eventuella 

synpunkter. Efter att vi tagit del av testpersonernas synpunkter, gjordes några justeringar av 

enkäten.  

 

Nästa steg var att ta reda på hur många leverantörer som skulle bli aktuella att undersöka. 

Leverantörerna fick vi fram genom att kontakta berörda beställarnämnder inom kommunen, 

och be dem om kompletta leverantörslistor för de olika verksamheterna. Vi var endast 

intresserade av själva tjänsten som vi avsåg att undersöka, och sållade därför bort företag som, 

oftast genom ramavtal, levererar varor och kringtjänster, såsom suddgummin och 

fönsterputsning.  

 

Då vi kommit fram till vilka leverantörer som skulle ingå i undersökningen, ringde vi upp 

dessa, och frågade om de skulle vara intresserade av att svara på enkäten. I vissa fall hade 

beställarnämnderna angett kontaktpersoner hos företagen, i andra fall fick vi förklara vad 

undersökningen skulle gå ut på, och be att få tala med den person som skulle vara bäst lämpad 

för att svara på enkäten. Samtliga personer som vi ringde till, samtyckte till att besvara 

enkäten.  

 

Enkäten skickades sedan ut per mail, i ett bifogat Word-dokument. Avsikten var att 

respondenterna skulle fylla i enkäten på sina datorer, och sedan skicka tillbaka dokumentet till 

oss per mail. I mailet klargjorde vi återigen syftet med undersökningen, och vad resultatet 

skulle användas till. Vi angav också våra kontaktuppgifter, utifall att någon respondent skulle 

vilja ställa frågor. Respondenterna instruerades även hur de skulle besvara enkäten, rent 

praktiskt. I mailet angav vi ett datum då enkäterna senast borde skickas tillbaka till oss, vilket 

innebar att respondenterna hade mellan en och en och en halv vecka på sig att besvara 

enkäten.  

 

Då svarstiden gått ut, saknades fortfarande många enkätsvar. Vi skickade då ut 

påminnelsemail till de personer som inte svarat, varpå vi fick in fler svar. Fortfarande 

saknades dock många svar, och vi beslöt att skicka ut ytterligare ett påminnelsemail. Efter den 

andra påminnelsen hade vi fått in 49 enkätsvar. 
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Enkätens utformning 

 

I en skriftlig enkät är alla frågor helt färdigformulerade och ordningen mellan dem given. 

Möjligheten att förklara eller tydliggöra eventuella oklarheter är liten. Avsikten är att frågorna 

ska uppfattas på samma sätt av samtliga respondenter, vilket kräver att svarsalternativen är 

uttömmande till sin karaktär.37 Nedan följer en redogörelse för utformningen av vår enkät.   

 

Om enkäten innehåller ja/nej-frågor är det av stor betydelse att inte missa svarsalternativet 

”ingen åsikt” eller ”vet ej”.38 Många av frågorna i vår enkät innefattar svarsalternativ av 

karaktären ja eller nej. I dessa frågor har vi alltid givit respondenterna möjlighet att svara ”vet 

ej/ingen åsikt”, då de inte skall tvingas att ta ställning. 

 

Många av frågorna i enkäten har svarsalternativ i form av en skala. Vi har använt oss av 

intervallskalor, vilket innebär att avstånden mellan skalvärdena är numeriskt väl definierade 

och lika stora. Intervallskalan utmärks av att det inte finns någon naturlig nollpunkt. Skalans 

värden har en direkt översättning till kodvärden och kan jämföras med subtraktion och 

addition, vilket givetvis underlättar för analys och bearbetning. En svårighet är dock att 

variabler ofta uttrycks verbalt snarare än numeriskt, vilket ger upphov till olika tolkningar och 

olika bedömningar kring värdenas avstånd. Ett sätt att lösa detta på, är att enbart låta 

ändpunkterna vara verbalt formulerade. Skalstegen anses då markeras med inbördes lika 

avstånd och skalan benämns grafisk. Kodning i sifferform bör avspegla skalans egenskaper, 

varför avstånden mellan kodvärdena bör vara lika.39 Vi har använt oss av grafiska 

intervallskalor med inbördes lika avstånd mellan kodvärdena.  

 

Hur många svarsalternativ som bör användas i skalorna är svårt att ge ett korrekt svar på. Ett 

udda antal alternativ symboliserar många gånger att svaret i mitten är neutralt. Undersökaren 

vill ju i så stor utsträckning som möjligt avspegla hela sanningen och ett mittenalternativ kan 

då få rollen som ett alternativ som svarar för ”vet inte” eller ”ingen åsikt”. För få alternativ 

ökar risken för att bara ett fåtal av dessa kommer till användning. För många alternativ 

försvårar för respondenten, och det stora antalet skalsteg kanske saknar betydelse. Fem till nio 

                                                 
37 Lekvall & Wahlbin (2001) s. 292  
38 Ibid, s. 298 
39 Ibid, s. 287 f 
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valmöjligheter är vanligast förekommande.40 I vår enkät har vi valt att använda oss av fem 

svarsalternativ, då vi ville ge respondenterna möjlighet att svara neutralt, samtidigt som vi 

ville undvika för många svarsalternativ.  

 

Själva formuläret utformades så att ordningsföljden mellan frågorna skulle uppfattas som 

naturlig och logisk. Vi delade in enkäten i flera huvudområden och rubricerade dessa för att 

respondenterna skulle få en bättre bild av frågornas innebörd. Vi har även varit noga med att 

inte delge sådan information i en fråga som kan få konsekvenser för en annan fråga, vilket 

enligt Lekvall och Wahlbin är viktigt att uppmärksamma.41  

 

Allmänt sett, har vi strävat efter att använda klara och tydliga frågeställningar och ett 

begripligt språk, fritt från svåra och tvetydiga ord. Vidare har vi sett till att frågeställningarna 

är fria från ledande inslag, och att de inte heller innehåller inslag som skulle kunna väcka 

respondentens försvarsinstinkter.   

 

Motivering av enkätens frågor 

 

Enkäten42 består av 46 frågor, vilka är indelade i fyra huvudområden. Det första området, 

”Inledande frågor”, innehåller tre frågor av informativ art om respondenterna. Syftet med 

dessa frågor var att ta reda på egenskaper som storleken på företagen, och vilken verksamhet 

de bedriver, för att senare kunna dela in respondenterna i grupper och analysera eventuella 

samband.  

 

Nästa avsnitt, fråga 4-7, behandlar respondenternas tidigare erfarenheter som anbudsgivare 

eller leverantör till Linköpings kommun. Vår avsikt med detta avsnitt var att undersöka om 

tidigare erfarenheter kan underlätta för företagen att vinna upphandlingskontrakt, samt om det 

är vanligt att företagen vidtar åtgärder efter att ha förlorat en upphandling, för att ha större 

chans att vinna nästa upphandling.  

 

Det tredje undersökningsområdet består av fråga 8-14 och syftar till att ta reda på 

respondenternas åsikter om offentliga organisationer, i jämförelse med privata. Frågorna 

                                                 
40 Lekvall & Wahlbin (2001) s. 298 
41 Ibid, s. 300 
42 Se vidare bilaga 1 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

19 

bygger på Boynes teori43 om skillnader mellan offentliga och privata organisationer, och 

avsikten var att undersöka huruvida leverantörernas åsikter stämmer överens med teorin.  

 

Det sista, tillika mest omfattande undersökningsområdet, behandlar hur relationen mellan 

leverantören och Linköpings kommun ser ut. Avsikten var att vi dels skulle få en bild av 

relationen för att kunna analysera den och jämföra med de typer av relationer som finns 

beskrivna i litteraturen, dels att svaren skulle indikera vilka typer av relationer som faktiskt är 

möjliga att ha idag, med tanke på LOU. Undersökningsområdet är i sin tur indelat i sex 

mindre avsnitt, vilka behandlar delad information/kunskap/resurser, kompetens, förtroende, 

beroende/maktstruktur, komplexitet samt kontakt. Strukturen är till stor del uppbyggd kring 

en jämförelse med hur relationerna ser ut i det privata näringslivet. Genom jämförelsen skulle 

vi även få en uppfattning om hur relationen skiljer sig mellan offentliga och privata 

organisationer.  

 

Analys 

 

Enkätsvaren analyserades i Excel, och vi gjorde ett diagram för varje fråga i enkäten. På så vis 

kunde vi skapa oss en överblick över det material vi hade samlat in. Genom att studera varje 

diagram för sig och jämföra dem sinsemellan, såg vi vilka frågor som hade givit upphov till 

ett samstämmigt resultat, och vilka frågor som hade en stor spridning i resultatet. Vi 

misstänkte att det fanns ett samband mellan svaren på vissa frågor och egenskaper hos 

respondenterna, såsom storlek eller tjänstekategori, och jämförde därför dessa frågor med 

egenskaperna, för att kunna bekräfta eller förkasta sambandet.  

 

Bortfall 

 

Bortfall är en viktig källa till osäkerhet. Bortfall innebär att information från enheter som man 

hade velat ha med i undersökningen, har uteblivit av någon anledning. Det kan till exempel 

handla om att enheterna inte har kunnat kontaktas, eller att de helt enkelt inte velat vara med i 

undersökningen. Bortfallet ökar risken för att resultatet blir snedvridet, eftersom det i många 

fall är rimligt att de enheter som har fallit bort på något sätt avviker ifrån genomsnittet.44  

 

                                                 
43 Se vidare avsnitt 4.2 ”Skillnader mellan privata och offentliga organisationer”. 
44 Lekvall & Wahlbin (2001) s. 232-233 
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I syfte att minska bortfallet, beslöt vi att ta kontakt med respondenterna per telefon, före 

utskicket av enkäterna. Vi tror att detta förfarande har bidragit till en ökad svarsfrekvens, 

eftersom respondenterna fick en personlig koppling till oss när vi pratade med dem. De gav 

dessutom ett löfte att svara på enkäten, och vi tror att många kan ha svarat på enkäten endast 

för att infria sitt löfte. För att ytterligare minska bortfallet skickade vi ut påminnelsemail i två 

omgångar, vilket till viss del gav resultat. Trots detta, har vi fått ett bortfall på 30 procent, 

vilket naturligtvis måste beaktas vid bedömningen av resultatets tillförlitlighet. Fördelningen 

av bortfallet mellan de olika tjänstekategorierna är dock förhållandevis jämn, vilket talar för 

att risken för snedvridning av resultatet blir liten.  

 

Vilka företag deltog i undersökningen? 

 

Vår målpopulation består av 70 företag, varav 49 företag svarade på vår enkät. Detta innebär 

att vi har fått ett bortfall på 30 procent. Flertalet av de leverantörer som svarade på enkäten 

har en omsättning på över 20 miljoner kronor. Många har också svarat att omsättningen ligger 

på mindre än sex miljoner kronor, medan inte särskilt många har svarat att omsättningen 

ligger mellan dessa två ytterligheter. Våra respondenter består således till största delen av 

relativt stora företag, samt småföretag. 46 procent av respondenterna har angett att 0-19 

procent av omsättningen uppskattas komma ifrån Linköpings kommun, medan 41 procent har 

angett Linköpings kommun köper för 20-39 procent av deras omsättning. 17 procent har 

angett att 80-100 procent av omsättningen kommer därifrån. Förmodligen är Linköpings 

kommun en mindre kund för de större företagen, medan kommunen är en relativt stor kund 

för de mindre, lokala företagen.  

 

Fördelningen av de olika leverantörskategorier som deltar i undersökningen är mycket jämn, 

vilket diagrammet nedan visar.  
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Typ av tjänst som levereras till Linköpings kommun
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Att fördelningen mellan leverantörskategorier är så pass jämn, innebär att ingen av 

kategorierna är nämnvärt över- eller underrepresenterad, vilket minimerar risken för 

snedvridning av resultaten.  

 

Inomformulärbortfall 

 

Vi har fått ett inomformulärbortfall på vissa enskilda frågor i enkäten. Eftersom 

inomformulärbortfallet i hög grad påverkar studiens tillförlitlighet, är det viktigt att undersöka 

vad det kan bero på.  

 

I diagrammet nedan visas en sammanställning av antalet bortfall i varje fråga. Bortfallet är 

tydligt i vissa frågor, medan det i andra är näst intill obefintligt. I många frågor är bortfallet 

stort på grund av att föregående fråga är en så kallad ”filterfråga”. Det innebär att bortfallet i 

dessa fall inte är något egentligt bortfall, eftersom de respondenter som inte har svarat inte 

heller var behöriga att svara på frågan. En annan orsak till att bortfallet är stort på vissa frågor, 

är att företaget inte levererar till kunder inom det privata näringslivet. Respondenten har då 

inte haft möjlighet att svara på de frågor som berör leverantörsrelationen till dessa kunder. 

Bristen på relationer till kunder inom det privata gäller främst vissa leverantörer inom 

kategorin vård och omsorg. Ibland har respondenterna hoppat över vissa frågor i enkäten, utan 

att vi har kunnat finna någon förklaring enligt ovanstående resonemang. Detta bortfall beror 

säkerligen på att respondenterna helt enkelt har missat att svara på frågan, då flera av frågorna 

i enkäten är snarlika varandra. Särskilt gäller detta frågorna, som behandlar kontaktens 
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frekvens, i slutet av enkäten. I de frågor där bortfallet utgör en stor del, har vi varit noga med 

att undersöka orsaken till bortfallet innan vi analyserat resultatet. 
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Ställningstagande svar 
 

Endast de respondenter som tar ställning i en fråga, ger ett värde till resultatets utfall. Nedan 

visas en sammanställning över hur många av respondenterna som svarat ”vet ej/ingen åsikt” 

på varje fråga. På detta sätt vill vi skapa en bild över hur många som inte har bidragit med sin 

ståndpunkt. Som synes är andelen icke-ställningstagande svar tämligen hög på många frågor. 

Vi tror att orsaken till en del av de icke-ställningstagande svaren är densamma som orsaken 

till en del av inomformulärbortfallet, det vill säga att respondenterna inte har relationer med 

kunder inom det privata näringslivet.  
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2.5. Validitet 
 

Validiteten har att göra med huruvida mätmetoden verkligen mäter det den avser att mäta. 

Respondenterna skulle till exempel kunna missuppfatta frågan och istället svara på något helt 

annat. Frågan skulle då ha en låg validitet. Det går inte att med säkerhet säga om en mätmetod 

är valid eller inte, eftersom det är omöjligt att ta reda på de ”sanna” mätresultaten. Däremot är 

det möjligt att på subjektiva grunder försöka bedöma mätmetodens validitet.45 

 

2.5.1. De kvalitativa intervjuerna 
 

Vid en kvalitativ intervju har intervjuaren möjlighet att upptäcka om respondenten 

missuppfattat frågan eller inte förstår frågan. Intervjuaren kan då förtydliga frågan och 

försäkra sig om att respondenten verkligen förstår frågan på rätt sätt. Då respondenten 

exempelvis ensam svarar på en enkät, är förtydliganden av nämnda slag många gånger inte 

möjligt. Validiteten kan därför allmänt sett sägas vara något högre vid intervjuer än vid 

enkäter som självständigt fylls i av respondenten.46 För att stärka validiteten var vi noga med 

att intervjufrågorna skulle vara klara och tydliga. Vi analyserade frågorna så att de inte skulle 

innehålla några svåra begrepp eller definitioner, och anpassade frågorna efter person och 

situation. Trots detta hände det att vi fick förtydliga oss vid genomförandet av intervjuerna. 

Vår allmänna uppfattning är dock att alla personer som vi har intervjuat har förstått syftet med 

intervjun och innebörden av de frågor vi ställt. 

 

Generaliserbarheten av resultatet kan sägas vara en del av validiteten.47 Eftersom en 

intervjusituation är mycket unik, kan det tänkas vara svårt att generalisera resultatet. 

Ytterligare en aspekt som talar för en låg generaliserbarhet är vårt begränsade urval. De åtta 

personer som intervjuats kanske inte är tillräckligt representativa för att resultatet skall kunna 

generaliseras.48 

 
2.5.2. Enkätundersökningen 
 

För att försäkra oss om att validiteten skulle hamna på en godtagbar nivå, var vi mycket noga 

med att formuleringen av frågorna inte skulle kunna ge upphov till eventuella missförstånd. 

                                                 
45 Lekvall & Wahlbin (2001) s. 304 
46 Patton (2000) s. 350 f 
47 Saunders et al (2000) s. 102 
48 En mer omfattande diskussion om generaliserbarheten följer under avsnittet 2.5.3 ”Generaliserbarhet” 
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Vi genomförde även ett test49 av enkäten för att vara säkra på att frågorna skulle uppfattas på 

rätt sätt. Efter det att vi fått ta del av testrespondenternas åsikter, ändrades formuleringen av 

vissa frågor.  

 

Vissa av respondenterna i undersökningen har inte en relation till både kommunen och företag 

inom det privata näringslivet. En del respondenter har privatpersoner som kunder, istället för 

företag. Detta gäller till exempel utbildningsföretagen. Andra företag har endast offentliga 

organisationer som kunder. Många av dessa leverantörer finns inom vård och omsorg. Detta 

påverkar naturligtvis validiteten negativt, eftersom respondenterna kan relatera till olika saker, 

och exempelvis jämföra relationen till kommunen med relationerna till privatpersoner istället 

för till privata företag. Jämförelsen mellan privata och offentliga organisationer är dock endast 

en del av undersökningen, och det är bara denna del som blir lidande i form av bortfall eller 

viss snedvridning. Vi ville dock att undersökningen även skulle omfatta dessa enheter, 

eftersom vi bedömde att de ändå hade värdefull information att dela med sig av vad gäller 

relationen till kommunen.   

 

2.5.3. Generaliserbarhet 
 

Då generaliserbarheten av resultatet kan sägas vara en del av validiteten50, följer nedan en 

diskussion om huruvida resultatet går att generalisera till fler kommuner än Linköpings 

kommun. För att ta reda på hur pass stora skillnaderna är mellan olika kommuner och hur 

skillnaderna ser ut, intervjuade vi försäljningschefen för offentlig sektor vid ISS Facility 

Services.  

 

Enligt försäljningschefen är det allra vanligast att kommunerna har en centraliserad 

upphandlingsenhet med ett antal upphandlare som oftast har specialiserat sig inom vissa 

tjänsteområden. Linköpings kommun tillämpar visserligen en decentraliserad upphandling, 

där beställarnämnder sköter upphandlingen av de olika tjänsterna, men i båda fallen sköts 

upphandlingen av personer som är specialister inom sitt tjänsteområde.  

 

Vad gäller själva inköpsförfarandet menar försäljningschefen att det skiljer sig på så sätt att 

kommunerna är olika ”mogna”. Vissa kommuner är intresserade av helheten och kvaliteten, 

                                                 
49 Se vidare avsnitt 2.4.2 ”Enkätundersökningen” (Genomförande) 
50 Saunders et al (2000) s. 102 
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medan de allra flesta enbart tittar på priset i utvärderingen av anbuden. Hon berättar också att 

det kan vara stor skillnad på kompetensen hos olika inköpare. Rutinerade inköpare som har 

varit med länge, tillämpar i högre utsträckning funktionsupphandling51 än andra. Yngre 

inköpare är rädda för att gå utanför mallarna och ser nästan alltid bara till priset. Tyvärr finns 

det få rutinerade inköpare i Sverige idag, tycker hon.  

 

Även när det gäller graden av byråkrati, skiljer sig kommunerna åt. Försäljningschefen menar 

att eftersom lagen är lika för alla kommuner, är upphandlingsförfarandet oftast mycket 

byråkratiskt, då ingen vill riskera att bli överprövad. Hon tycker dock att byråkratin till viss 

del börjar luckras upp och att ”det går åt det positiva hållet”. Samtidigt påpekar hon att 

uppskattningsvis 25-30 procent av de offentliga kunderna på ett eller annat sätt faktiskt 

kringgår lagen.  

 

Kontakten med kunderna brukar se ungefär likadan ut, och är för det mesta uppbyggd kring 

tre olika sorters möten på olika nivåer. Däremot skiljer sig kommunerna åt genom den 

kontroll som utövas. Försäljningschefen menar att det är ungefär lika vanligt att företaget 

kontrolleras i hög utsträckning, som att kommunerna släpper på kontrollen så länge allting 

fungerar som det skall. Hon anser att det finns människor inom alla enheter som har ett stort 

kontrollbehov, att det är mer enskilda människor, än kommunen, som kontrollerar.  

 

Det är svårt att säga om resultatet av undersökningen går att applicera även på andra 

kommuner, eftersom de ändå skiljer sig åt till viss del. Trots allt har alla kommuner LOU 

gemensamt, och lagen påverkar alla kommuners relationer till sina leverantörer. Kanske beror 

relationerna inte lika mycket på var kommunerna är belägna, som vilka människor som köper 

in tjänsterna. Tanken med vår totalundersökning i Linköping är att resultatet skall kunna 

generaliseras till flera kommuner, åtminstone till kommuner som har ungefär samma storlek 

och som ligger i Mellansverige. Vi anser att dessa kommuner har ungefär samma 

förutsättningar och att samma typ av tjänster är nödvändiga att levereras. 

 

2.6. Reliabilitet 
 

Reliabiliteten har att göra med mätmetodens förmåga att motstå inflytande av olika 

tillfälligheter. Tanken är att undersökningen skall kunna upprepas och resultera i samma 
                                                 
51 Om funktionsupphandling, se avsnitt 5.4.2. ”Relationer inom ramen för LOU” (Funktionsupphandling)  
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mätvärden. Förklaringar till en låg reliabilitet är skillnader i föränderliga egenskaper hos 

individen och som kan påverka mätvärdena. Faktorer som påverkar respondentens egenskaper 

är exempelvis hälsa, trötthet, motivation och stress. Situationsbundna egenskaper, såsom 

interaktionen mellan undersökare och respondent och miljön, spelar också in. Oklarheter eller 

svårigheter i mätinstrument lämnar ett tolkningsutrymme för respondenten vilket leder till en 

låg reliabilitet. Andra omständigheter som inverkar negativt på undersökningens reliabilitet är 

slumpen och undersökningens utformning. För att uppnå en hög reliabilitet bör mätmetoden 

anges ordentligt och konsekvent. Generellt kan sägas att ju klarare och mer otvetydiga 

frågorna är, och ju mer standardiserat mätförfarandet är, desto större sannolikhet att 

reliabiliteten hamnar på en godtagbar nivå.52  

 

2.6.1. De kvalitativa intervjuerna 
 

Våra kvalitativa intervjuer har inte varit standardiserade i hög grad. Frågorna har i viss mån 

anpassats efter intervjupersonens bakgrund och erfarenheter. Intervjupersonen har tillåtits 

resonera fritt kring frågorna vi ställt, vilket ibland har lett till att vi velat veta mer om något 

och ställt följdfrågor. På grund av att frågorna och svaren har anpassats något efter 

intervjusituationen, är det inte troligt att en upprepad undersökning skulle resultera i exakt 

samma mätvärden, vilket indikerar på en låg reliabilitet. Som vi nämnt tidigare, har vi dock 

varit noga med att försäkra oss om att intervjupersonen har förstått frågan ordentligt, vilket 

stärker reliabiliteten.  

 

2.6.2. Enkätundersökningen 
 

Eftersom mätförfarandet vid en enkätundersökning i hög grad är standardiserat, torde 

reliabiliteten vara relativt hög. Vi har även ansträngt oss för att frågorna skall vara angivna på 

ett klart och tydligt sätt, för att minimera risken för missförstånd. Vi har dock inte haft någon 

möjlighet att påverka faktorer som exempelvis stress eller trötthet hos respondenten, vilket 

kan ha inverkat negativt på reliabiliteten.  

 

                                                 
52 Lekvall & Wahlbin (2001) s. 306-307 
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3. Lagen om offentlig upphandling  
 

3.1. Lagens syfte    
 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) instiftades den 1 januari 1994 och har sin grund i ett 

antal EG-direktiv. Lagen är en så kallad förfarandelag, vilket innebär att förfarandet 

huvudsakligen skall se ut på samma sätt inom hela EU/EES-området.53 Syftet med LOU är att 

de upphandlingar som görs av offentlig sektor skall ske i konkurrens och på ett affärsmässigt 

sätt.54 Upphandlingsreglerna finns till för att etablera och utveckla den inre marknaden. 

Genom att handeln underlättas mellan medlemsstaterna ökar konkurrensen mellan företagen. 

Ökad konkurrens mellan anbudsgivarna bör leda till fördelaktigare avtal för det offentliga, 

både avseende priser och kvalitet, vilket i sin tur skall ge skattebetalarna mer för pengarna. 

Upphandlingsreglerna syftar även till att säkerställa lika förutsättningar för företagen att 

lämna anbud.55  

 

3.2. Grundläggande principer i LOU 
 

LOU innehåller vissa grundläggande gemenskapsrättsliga principer som skall efterlevas vid 

all offentlig upphandling. Dessa är principerna om icke-diskriminering, likabehandling, 

transparens, proportionalitet samt ömsesidigt erkännande. Principen om icke-diskriminering 

innebär att det inte är tillåtet att den upphandlande enheten diskriminerar leverantörer främst 

på grund av nationalitet. Ett lokalt företag får exempelvis inte ges företräde på grund av dess 

geografiska läge. Likabehandlingsprincipen skall förhindra att olika leverantörer ges olika 

förutsättningar vid upphandlingen. Alla leverantörer måste således få samma information, vid 

samma tillfälle. Principen om transparens förespråkar att upphandlingsprocessen skall 

kännetecknas av öppenhet och förutsebarhet. Proportionalitetsprincipen innebär att de 

kvalifikationskrav som anges måste stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Slutligen 

pekar principen om ömsesidigt erkännande på att till exempel intyg och certifikat som 

utfärdats i något medlemsland måste godkännas i alla övriga medlemsländer.56  

 

                                                 
53 Norberg et al (1999) s. 11 
54 www.ajour.se (060304) 
55 Hedlund & Olsson (1998) s. 13 
56 NOU (060424) 
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3.3. Upphandling och upphandlande enhet 
 

I LOU omfattas begreppet upphandling av köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, 

byggentreprenader eller tjänster.57 Även byte har ansetts ingå i upphandlingsbegreppet, för att 

förhindra att reglerna kringgås.58 

 

I lagen förekommer även begreppet upphandlande enhet. Med det menas främst stat, 

kommuner, landsting, kyrkan och andra myndigheter. I princip kan en upphandlande enhet 

alltså anses motsvara det som normalt avses med den offentliga sektorn.59 I 1 kap 6 § LOU 

anges att termen upphandlande enhet innefattar ”sådana bolag, föreningar, samfälligheter och 

stiftelser som har inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas intresse, under förutsättning 

att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär och  

 

• vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett landsting eller en annan 

upphandlande enhet, eller 

• vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn eller en tillsyn av en annan 

upphandlande enhet, eller 

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

eller en annan upphandlande enhet”.  

 

Avgörande för om bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser är upphandlande enheter 

eller ej, är alltså om de har inrättats för ett allmännyttigt syfte som inte är av industriell eller 

kommersiell karaktär. Dessutom måste någon av de angivna punkterna ovan vara uppfylld.60 

 

I LOU görs en skillnad på om ett bolag ska anses som upphandlande enhet, beroende på om 

upphandlingen sker inom de klassiska sektorerna (varor, entreprenader samt tjänster) eller 

inom försörjningssektorn. Med försörjningssektorn avses upphandlingar som omfattar 

samhällets infrastruktur, det vill säga vatten-, energi-, transport- och 

telekommunikationsområdena. Inom försörjningssektorn kan begreppet upphandlande enhet 

även omfatta privatägda företag.61  

                                                 
57 LOU 1 kap, 5 §, 1 st, 1p 
58 Norberg et al (1999) s. 12 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Norberg et al (1999) s. 13 
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3.4. Upphandlingsformer 
 

Det finns fem olika upphandlingsformer. Om upphandlingens värde överstiger eller 

understiger tröskelvärdena, påverkar detta vilket upphandlingsförfarande som blir aktuellt och 

om annonsering är obligatorisk eller inte. Tröskelvärden är fastställda belopp på 

upphandlingars värde. Huvudregeln om affärsmässighet, att utnyttja befintlig konkurrens och 

icke-diskriminering gäller dock för alla upphandlingar, oavsett värde.62  

 

Direktupphandling eller förenklad upphandling gäller under tröskelvärdet. Över tröskelvärdet 

används öppen, selektiv eller förhandlad upphandling. I LOU gäller olika regler beroende på 

vilken upphandlingsform det är frågan om.63 Nedan följer en kort redogörelse för varje 

upphandlingsform.  

 

3.4.1. Upphandling under tröskelvärdet 
 

Direktupphandling innebär att den upphandlande enheten kan beställa direkt ifrån en viss 

leverantör, även om prisjämförelser om möjligt bör göras. Denna typ av upphandling får 

endast tillämpas om upphandlingens värde är lågt eller om synnerliga skäl föreligger, till 

exempel synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte har kunnat förutses och som 

inte heller beror på den upphandlande enheten. I LOU finns inga särskilda beloppsgränser för 

när direktupphandling får ske. Lagen anger dock att det skall vara ett lågt belopp (6 kap. 2 § 

LOU). Direktupphandling är avsett att användas vid mindre upphandlingar och upphandlingar 

då ett normalt anbudsförfarande skulle innebära alldeles för höga administrativa kostnader i 

förhållande till upphandlingens storlek. De högsta belopp som enheten bör fastställa för 

direktupphandling måste avgöras med hänsyn till den typ av upphandlingar som enheten 

gör.64 Det är inte tillåtet för den upphandlande enheten att använda sig av direktupphandling 

gång efter annan, utan endast enstaka direktupphandlingar får äga rum under ett år.65  

 

Förenklad upphandling är den vanligaste upphandlingsformen. Här annonserar den 

upphandlande enheten, i en tidning eller genom brev till ett antal leverantörer, om att 

upphandlingen skall ske och uppmanar till anbudsgivning. Inköparen måste vända sig till ett 

                                                 
62 Ibid, s. 17 
63 Ibid, s. 52-53 
64 www.nou.se 
65 Norberg et al (1999) s. 53 
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så stort antal leverantörer som är nödvändigt för att tillräcklig konkurrens skall kunna 

åstadkommas. Hur många leverantörer detta är, måste bedömas med hänsyn till 

upphandlingens storlek och karaktär. LOU anger inte några särskilda minimitider för att 

lämna anbud för upphandlingar under tröskelvärdena, utan den upphandlande enheten skall 

istället ange en skälig tid. Ofta råder dock delade meningar mellan inköpare och leverantör 

om vad som kan anses vara skälig tid. En upphandlande enhet är tvungen att lämna ut ett 

förfrågningsunderlag till en leverantör som inte inbjudits, om leverantören begär detta innan 

anbudstiden löpt ut. Leverantörerna måste alltid lämna skriftliga anbud, och sedan förhandlar 

den upphandlande enheten med en eller flera av anbudsgivarna.66  

 

3.4.2. Upphandling över tröskelvärdet 
 

I en öppen upphandling är annonsering obligatorisk, och alla leverantörer får lämna anbud. 

Efter det att annonsering skett, begär intresserade leverantörer att få förfrågningsunderlaget, 

vilket skall sändas ut efterhand som begäran kommer in till enheten. Vid en öppen 

upphandling är enligt LOU minsta tid att lämna anbud 52 dagar. Det är inte tillåtet med några 

förhandlingar parterna emellan, utan upphandlingen sker efter principen ”lagt bud gäller”.67  

 

Selektiv upphandling sker i två steg. I det första steget bjuder den upphandlande enheten 

genom annonsering in leverantörer att lämna en intresseanmälan. I annonsen skall anges de 

kvalifikationskrav som ställs på leverantören. I nästa steg väljer den upphandlande enheten ut 

minst fem, eller så många som har angetts i annonsen, av de leverantörer som har uppfyllt 

kraven. Förfrågningsunderlaget skickas sedan ut samtidigt till dessa utvalda leverantörer, som 

först då får skicka in sina anbud. Anbudstiden vid selektiv upphandling är normalt 37 dagar 

för att ansöka om att delta i upphandlingen, de företag som väljs ut brukar sedan få 40 dagar 

på sig att lämna sina anbud. Några förhandlingar med leverantörerna får inte ske.68  

 

Även denna typ av upphandling sker i två steg. Den stora skillnaden jämfört med selektiv 

upphandling består i att den upphandlande enheten här tillåts förhandla med en eller flera av 

leverantörerna. Dessutom måste enheten endast bjuda in minst tre leverantörer, till skillnad 

från fem vid selektiv upphandling. Det är relativt vanligt med förhandlad upphandling inom 

försörjningssektorn, men utanför denna sektor förekommer det inte alls särskilt ofta. 
                                                 
66 Norberg et al (1999) s. 53-54 
67 Ibid, s. 54-55 
68 Ibid, s. 55 
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Ansökningstiden vid förhandlad upphandling är normalt 37 dagar för att ansöka om att få 

delta i upphandlingen. De företag som väljs ut får sedan lämna anbud inom en 

överenskommen tid.69  

 

3.5. Upphandlingsprocessen 
 

3.5.1. Påskyndat förfarande 
 

I vissa fall kan de tidsfrister som har angetts vid selektiv och förhandlad upphandling 

förkortas. Förkortning av tidsfristerna kan bli möjligt på grund av brådska, av skäl som inte 

kunnat förutses. Tidsfristerna får i dessa fall förkortas ned till 15 dagar för att lämna ansökan 

om att få delta, respektive 10 dagar för att lämna anbud.70 

 

3.5.2. Förfrågningsunderlag och kravspecifikationer 
 

Lagen om offentlig upphandling innehåller strikta regler för hur till exempel 

förfrågningsunderlag och kravspecifikationer skall utföras. Upphandlingarna är mycket 

formbundna med särskilda upphandlingsformer och bestämda tidsfrister. De upphandlande 

enheterna måste noggrant planera och formulera ett förfrågningsunderlag inför en 

upphandling. Underlaget får inte hänvisa till ett visst märke, process eller liknande så att 

endast en leverantör kan vara angelägen. Om enheten inte kan beskriva föremålet för 

upphandlingen utan att hänvisa till visst märke eller fabrikat måste referensen åtföljas av 

uttrycket ”eller likvärdig”, så att även likvärdiga varor eller processer kan vara med i 

anbudsprövningen. Ett förfrågningsunderlag skall åtminstone bestå av en kravspecifikation, 

kommersiella villkor, administrativa bestämmelser, utvärderingskriterier samt vid öppen eller 

selektiv upphandling även kvalifikationskrav avseende leverantören. Ställda krav får inte 

ändras under upphandlingen. Om en upphandlande enhet under upphandlingen anser det 

nödvändigt att ändra kraven måste en ny upphandling normalt genomföras. Ett erbjudande 

som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget får inte vägas in vid valet av leverantör. 71 

Tekniska beskrivningar i kravspecifikationerna skall hänvisa till europeiska standarder om 

                                                 
69 Ibid, s. 56 
70 Norberg et al (1999) s. 57 
71 Elg & Sylvén (2005) s. 88 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

32 

sådana finns. I annat fall kan beskrivningarna bygga på svensk standard som överensstämmer 

med internationella standarder.72 

 

3.5.3. Val av leverantör 
 

Enligt LOU 1 kap 22 § skall den upphandlande enheten anta det anbud som är det mest 

ekonomiskt fördelaktiga eller det anbud som har lägst anbudspris. Leverantörerna kvalificeras 

i ett första steg genom att kontrollera att de grundläggande kraven är uppfyllda. Därefter 

utvärderas och beslutas om det anbud som slutligen antas.73 

 

En studie som är relevant för frågeställningen kring avvägningen mellan pris och kvalitet är 

en magisteruppsats från Umeå Universitet, ”Miljö eller pris? – en studie av 

utvärderingskriterier i offentlig upphandling”. Syftet med denna uppsats var att undersöka i 

vilken utsträckning anbudsgivarens miljökvalitet påverkar möjligheten för ett företag att vinna 

ett kontrakt vid en offentlig upphandling. Resultatet visade att ett lägre pris ökar 

sannolikheten för att ett anbud skall antas, i större utsträckning än en högre kvalitet. 74 

 

3.5.4. Överprövning 
 

Om den upphandlande enheten har brutit mot 1 kap. 4 § LOU75 eller någon annan 

bestämmelse i denna lag och detta medfört att leverantören har lidit eller kommer att lida 

skada, kan länsrätten besluta att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först 

när rättelse gjorts. Ansökan om överprövning görs hos länsrätten. Talan om skadestånd väcks 

vid allmän domstol. Syftet med överprövningar är i huvudsak att stävja tendenser till och 

beteenden som innebär att beställaren styr upphandlingarna mot viss leverantör, det vill säga 

att hänsyn tas till omständigheter som gör att anbud, anbudsgivare eller anbudssökande inte 

får en korrekt eller med andra lika behandling. Konkurrensen får inte snedvridas och den 

detaljerade regleringen av upphandlingen är ägnad att försvåra möjligheterna att i en 

                                                 
72 Elg & Sylvén (2005) s. 79 f 
73 Ibid s. 12 f 
74 Karlsson (2005)  
75 1 kap 4§ säger att ”upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i 
övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande 
hänsyn”.  
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upphandling gynna eller missgynna viss leverantör på ett obehörigt eller 

konkurrenshämmande sätt.76 

 

3.5.5.  Förlängning av avtal 
 
 
Förlängning av avtal får endast ske om det finns en förlängningsklausul i avtalet. När 

avtalsperioden är slut, efter utnyttjande av eventuell förlängningsklausul, skall en ny 

upphandling äga rum. 77 

 

                                                 
76.Elg & Sylvén (2005)  96-97 
77 Ibid s. 95 
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4. Vår vetenskapliga bas 
 

 

Syftet med detta kapitel är att presentera de teorier och modeller som ligger till grund för vår 

analys. Vi har valt att strukturera den teoretiska referensramen utifrån våra problemfrågor. I 

kapitlets första del presenterar vi skillnader mellan varor och tjänster samt skillnaden mellan 

offentliga och privata organisationer. Därefter fokuserar vi på relationen, med avseende på 

dess betydelse och vilka faktorer som påverkar denna. Vi redogör även för olika typer av 

relationer, i vilka sammanhang de återfinns och hur samarbetet kan struktureras.  Den 

teoretiska referensramen avslutas med teorier som rör interaktion i en leverantörsrelation.    

 

 

4.1. Varor och tjänster 
 

Nordstedts svenska ordbok definierar vara som något som är föremål för handel. En tjänst är 

däremot en handling som är till nytta för någon annan.78 Enligt Grönroos är en tjänst en 

immateriell, abstrakt företeelse som kan särskiljas från en vara genom att den senare å sin sida 

avser ett fysiskt konkret föremål. Köpet, eller snarare utförandet, av en tjänst ger enligt 

Grönroos heller inte upphov till någon äganderättsövergång av själva tjänsten till skillnad från 

situationen vid köpet av en vara. 79
 

 

I en artikel hävdar Fitzsimmons et al (1998) att skillnaden mellan varor och tjänster ligger i 

köpprocessens komplexitet. För en kund som köper tjänster, innebär det bland annat en större 

risk. Tjänster är en immateriell företeelse, det är svårare för säljaren att mäta värdet av en 

tjänst och därför komplicerat att i förväg kunna specificera.  

 

Försäljningsprocessen försvåras också av att tjänster oftare måste skräddarsys till kunderna. 

En tjänst upplevs så olika av olika människor och för att alla ska bli tillfredsställda och nöjda 

krävs ett noggrant arbete. Ofta kan det handla om att leverera en tjänst till en hel organisation, 

där flera människor ingår.80 

                                                 
78 Nordstedts svenska ordbok (1990) 
79 Grönroos (2000), s. 41 
80 Fitzsimmons et. al (1998) s. 374 
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Inköpsprocessen beskrivs utifrån fyra faser, där det första steget är att identifiera behovet. Där 

ingår även att aktivera och involvera personer som är intresserade samt utveckla en 

specifikation. Författarna skildrar sedan nästa skede som informationssökning. Här är det 

viktigt att ta referenser och ta tillvara på andra kontakter. Därefter är det upp till det säljande 

företaget att göra ett urval baserat på erfarenheter, rekommendationer, kostnader och volym. I 

det sista stadiet ingår att utvärdera arbetets kvalitet, kommunikationen, och uppsatta mål.81  

 

Gadde och Håkansson (1998) menar att värdet av tjänst upplevs först efter längre tid. Det 

medför att det dels är svårare för det säljande företaget att veta om tjänster utförts till 

belåtenhet, och dels är det svårare att i förväg exakt kunna beskriva vad som kommer att 

levereras. Det handlar om en process, där tjänstens uttryck och karaktär kan ändras under 

tiden. 82 

 

4.2. Skillnader mellan privata och offentliga organisationer  
 

Den centrala idén med den så kallade ”New Public Management”-teorin (NPM) som kom på 

1980-talet är att den offentliga sektorn bör ”importera” förhållningssätt från det privata 

näringslivet och tillämpa dessa även inom den offentliga sektorn.83 Kritiker till NPM hävdar 

dock att det finns sådana betydande skillnader mellan privata och offentliga organisationer, att 

det inte går att applicera det privata näringslivets inställning till företagande på det 

offentliga.84 Boyne undersöker i en artikel från 2002 vilka dessa skillnader är.  

 

Artikeln redogör för fyra olika huvudområden inom vilka offentliga organisationer skiljer sig 

från privata. Dessa områden är organisationsmiljön, organisationens mål, 

organisationsstrukturen samt ledningens värderingar. I det följande skall vi gå igenom varje 

område för sig och förklara vad skillnaderna består i.  

 

4.2.1. Organisationsmiljön 
 

Det är här fråga om yttre omständigheter som påverkar den offentliga organisationen. 

Organisationsmiljön präglas för det första av en särskild komplexitet som inte finns hos 

                                                 
81 Ibid 
82 Gadde & Håkansson, 1998 s. 91 ff 
83 Hood (1995) s. 93 
84 Boyne (2002) s. 97 
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privata organisationer. Den offentliga organisationen har en mängd olika intressenter som alla 

ställer olika krav, och dessa krav kan ofta vara motstridiga. Dessutom är den offentliga 

organisationen inte sällan en del i ett nätverk, där vissa beroendeförhållanden råder, och det 

kan ibland vara svårt att skilja de olika verksamheterna åt.85 Sjöstrand menar att medan 

privata företag ofta styrs med enighet, styrs offentliga organisationer av oeniga parter. Detta 

beror på att företag fungerar enligt principen ”kapitalinnehav ger röstkraft”, och eftersom 

kapitalet ofta är koncentrerat till ett fåtal ägare, så blir enighet normen. Offentliga 

organisationer, däremot, styrs av representativa demokratier enligt principen ”en person – en 

röst”, vilket skapar, och skall skapa, oenighet.86  

 

Offentliga organisationer genomsyras av en öppenhet som inte står att finna i det privata 

näringslivet. I Sverige har vi Offentlighetsprincipen som gör att offentliga organisationer hela 

tiden är bevakade. I privata företag kan information hemlighållas för att förhindra att 

exempelvis konkurrenter skall kunna ta del av den.87 

 

Det faktum att offentliga organisationer styrs av politiker, kan skapa en instabilitet i 

organisationerna som även kan bidra till höga kostnader. Tidshorisonten är ofta kort och det 

gäller att uppnå snabba resultat – innan det är dags för regeringsbyte.88  

  

Slutligen är frånvaron av konkurrens hos den offentliga sektorn en stor skillnad mot det 

konkurrenstryck som råder inom det privata näringslivet.89  

 

4.2.2. Organisationens mål 
 

Offentliga organisationer har ofta särskilda mål som inte återfinns inom den privata sektorn. 

Eftersom verksamheten finansieras av skattemedel, följer därav vissa krav på hur dessa medel 

används.90  

 

Medan privata företag har som enda mål att uppnå vinst, har offentliga organisationer ofta 

flera mål att kämpa för.  Målen uppställs av olika intressentgrupper, och är ofta motstridiga.91 

                                                 
85 Ibid, s. 100 
86 Sjöstrand (1985) s. 192-193 
87 Boyne (2002) s. 100 
88 Ibid 
89 Boyne (2002) s. 100 
90 Ibid 
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Målen i offentliga organisationer kan också vara vaga.  Detta eftersom målen uppställs genom 

en politisk process, snarare än bestäms av en företagsledning. För att få igenom sin politik, 

måste politiker söka stöd hos andra partier. Ju tydligare målen är, desto mindre sannolikt blir 

det att de kommer att framstå som acceptabla för andra medlemmar i en politisk koalition.92 

 

4.2.3. Organisationsstrukturen 
 

Offentliga organisationer präglas av en större byråkrati än privata. Det krävs formella 

procedurer vid beslutsfattande, inte minst vid upphandling, vilket gör att dessa organisationer 

blir mindre flexibla och beredda att ta på sig mindre risk än privata organisationer.93 

 

Som en konsekvens av byråkratin, finns hos offentliga organisationer en tendens att hellre se 

till regler än till resultat, och att föredra processerna framför det som kommer ur processerna. 

Denna tendens refereras i litteraturen till ”red tape”, efter den röda tejp som användes för att 

knyta om officiella dokument, och som var tidsödande att knyta av och knyta på.94 

 

Byråkratin och ”red tape” gör att chefer inom den offentliga sektorn har mindre svängrum att 

fatta beslut inom. Exempelvis försvårar oflexibla regler om anställning, avskedning och 

befordring för offentliga chefer att utöva makt över personalen, på det sätt chefer kan göra 

inom den privata sektorn.95  

 

4.2.4. Ledningens värderingar 
 

Chefer inom den offentliga sektorn anses vara mindre materialistiskt lagda än sina privata 

motsvarigheter. Därmed krävs exempelvis kanske andra motivationsskapande incitament än 

enbart den finansiella ersättningen.96 

 

Offentliga chefer sägs dessutom ha en starkare vilja att tjäna det allmänna. Denna vilja har 

blivit jämförd med viljan som finns hos privata företag att tjäna de egna kunderna.97  

 

                                                                                                                                                         
91 Boyne (2002) s. 101 
92 Ibid 
93 Ibid 
94 Ibid 
95 Ibid 
96  Boyne (2002) s. 102 
97 Ibid 
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Slutligen bedöms lojaliteten till den egna organisationen vara lägre inom offentlig sektor. En 

anledning till detta kan vara att det ofta är svårt för offentligt anställda att se kopplingen 

mellan sin egen prestation och organisationens framgång.98  

 

4.2.5. Resultatet av Boynes studie 
 

I artikeln gör Boyne även en studie av flera empiriska undersökningar som har tittat på 

skillnaderna mellan den offentliga och den privata sektorn. Resultatet av studien blir att 

endast tre av de upptagna hypoteserna har fått stöd av en majoritet av de empiriska 

undersökningarna. De hypoteser som verkar stämma är att offentliga organisationer är mer 

byråkratiska och att chefer inom det offentliga är mindre materialistiskt lagda samt känner 

mindre lojalitet till den egna organisationen, i jämförelse med det privata näringslivet. Boyne 

hävdar emellertid att de flesta av de empiriska undersökningar som studien byggde på, var 

utförda på ett sätt som gav upphov till osäkerhet, varför resultaten bör tolkas med stor 

försiktighet. Det finns således fortfarande inga säkerställda bevis vare sig för eller emot att det 

skulle finnas skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn.99 

 

4.3. Relationens betydelse 
 

4.3.1. Effektivt inköp 
 

En viktig konkurrensfaktor och en strategisk betydelse är för företagen ett effektivt inköp. Ju 

mer utvecklat samhället blir, desto viktigare torde det också bli för ett företag att specialisera 

sig. Av det följer en ökad inköpsandel och också ökade kostnader. Företagens uppgift blir då 

att effektivisera inköpen och dra nytta av de fördelar som kan vinnas genom ett djupare och 

mer långsiktigt samarbete med en leverantör.100 Relationen mellan köpare och leverantör 

spelar således en central roll och en förändring i ett företags inköpsbeteende leder även till en 

förändring av relationen med leverantören. 

 

Gadde och Håkansson menar att effektivitet kan åstadkommas genom två sätt. Antingen 

lyckas företaget öka effektiviteten i sin verksamhet genom att samarbeta med rätt leverantör. 

                                                 
98 Boyne (2002) s. 102 
99 Boyne (2002) s. 113-114 
100 Gadde & Håkansson (1998) s. 9 f 
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En alternativ syn, som vuxit fram på senare år, menar de är att arbeta på rätt sätt med 

befintliga leverantörer.101  

 

4.3.2. Starkt beroendeförhållande 
 

Gadde och Håkansson menar att det tidigare har varit en rekommendation till företag, som 

handlar med relativt standardiserade varor och tjänster, att undvika ett beteende som skapar 

beroende till enskilda leverantörer. Ett sådant beroendeförhållande medför att det köpande 

företagets möjligheter att välja den bästa motparten begränsas, och företaget har då upplevt en 

avsaknad av kontroll. Detta synsätt orsakar vidare att den köpande parten undviker att etablera 

alltför djupa relationer med sina leverantörer. Inköpspriset skulle dock kunna pressas genom 

att företaget har möjlighet att spela ut olika leverantörer.102 

 

Genom att flytta fokus till att finna det bästa sättet att arbeta med en leverantör kan ett företag 

öka effektiviteten. Det krävs bland annat att en anpassning sker till den enskilda leverantören, 

vilket bidrar till att det skapas ett beroende till motparten. Anpassningar för i sin tur med sig 

att förbindelsen blir fördjupad. En gemensam investering kan också vara en följd av 

anpassning och en mer ingående relation kan därför vara resurskrävande.103 

 

En positiv konsekvens av att etablera en nära relation är att leverantörernas potential kan 

utnyttjas, genom att t.ex. ta tillvara en skräddarsydd lösning på de problem som det köpande 

företaget har.104 

 

Att utveckla en högre grad av närhet i relationen innebär att man medvetet skapar 

beroendeförhållanden till en specifik leverantör. Anledningen kan vara att företaget ser det 

som en nödvändig förutsättning för de effektiviseringar man strävar efter.105 

 

4.3.3. Unika affärstransaktioner 
 

En affärsuppgörelse mellan ett köpande och säljande företag kan variera mycket till sitt 

innehåll. Det kan vara en enkel transaktion där en person från det köpande företaget har ett 

                                                 
101 Ibid s. 38 -40 
102 Gadde & Håkansson (1998) s. 38-40 
103 Ibid 
104 Ibid 
105 Gadde & Håkansson (1998) s. 38-40 
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begränsat antal kontakter med en person hos säljaren och där de produkter och andra villkor 

de diskuterar är nästan helt standardiserade. Det andra extremfallet är när ett mycket stort 

antal befattningshavare från flera funktioner hos det köpande företaget har kontakter med 

motsvarande befattningshavare hos säljaren.106 

 

Varje specifik transaktion och kontakt måste enligt Gadde och Håkansson behandlas på ett 

unikt sätt. Hanteringen beror dels på dess komplexitet, och dels på vad som kännetecknar den 

tidigare kontakten. Skillnaden består, i det senare fallet, i om parterna har lärt sig lita på 

varandra eller inte.107 

 
Fyra karaktäristiska fall av affärstransaktioner kan tänkas uppstå. Ett sådant kan liknas vid en 

ren marknadssituation, där episoden är enkel och parterna inte heller haft någon tidigare 

kontakt. Andra kännetecken för denna situation är ett oberoende förhållande och där det rör 

sig om standardiserade varor och tjänster. I en mer komplex transaktion, där heller ingen 

tidigare kontakt utövats, skapas en osäkerhet som bör förhindras genom att ett förtroende 

byggs upp parterna emellan. Transaktionen präglas vidare av handel av ickestandardiserade 

enheter eller en stor engångsinvestering. Affären blir då så unik att tidigare kontakter inte 

spelar någon roll. Här finns det dock goda möjligheter att utveckla en djup och nära relation 

inför framtiden. De andra fallen präglas av en välutvecklad förbindelse och det viktiga för 

parterna är då hur den enskilda transaktionen utformas i förhållande till de tidigare 

kontakterna, speciellt vid komplexa sådana.108 

 

4.3.4. Relationens byggstenar 
 

Byggstenarna i en relation enligt Gadde och Håkansson är således komplexiteten, den tidigare 

kontakten, anpassning, sociala processer, samt makt och beroende. Dessa måste tas hänsyn till 

för att både skapa en bra förbindelse och att få den att verka i rätt riktning mot en ökad 

effektiv verksamhet.109 

 

Komplexiteten består i att många personer kan vara inblandade eller att det rör sig om ett 

invecklat problemområde, exempelvis utveckling, planering, produktion, kvalitetskontroll och 

                                                 
106 Gadde & Håkansson (1998) s. 97 ff 
107 Ibid, s.91f 
108 Ibid, s. 91 ff 
109 Gadde & Håkansson (1998) s. 91 ff 
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så vidare. Det kan även handla om att någon motpart innehar en beroendeställning eller att 

specifika förhållanden råder runtomkring. Djupa relationer är ofta resultatet av historiska 

kontakter, men påverkar även den aktuella transaktionen. Förbindelsen kan ses som en 

investering, med inledningsvis höga kostnader och en senare avkastning. Anpassning är 

ytterligare en faktor som utmärker en relation. Det handlar om att upptäcka motpartens unika 

egenskaper och låta dessa smälta samman med de egna och bidra till positiva effekter.110 

 

Då framtiden består av osäkerhet i form av bland annat oförutsägbara händelser måste 

relationen stå för säkerheten. Ett nödvändigt komplement till de formella avtalen är de 

informella sociala processerna. En relation bygger på ett ömsesidigt förtroende, ett lärande om 

varandra och en stegvis fördjupning. Makt och beroende är två andra medverkande krafter i 

ett förhållande. Krafterna kan tänkas verka starkast vid stora leveranser. Samarbetet är även 

oftast mer eller mindre viktigt för den ena parten. Assymmetrin kan exempelvis leda till ett 

orättvist utnyttjande kring priser, information och andra ekonomiska förhållanden.111 

 

Kommunikation är enligt Gadde och Håkansson en väsentlig del av inköpsarbetet. De 

funktioner som utförs inom inköp ställer krav på ett betydande informationsutbyte. En del av 

detta är internt, flera befattningshavare än inköpare involveras. En annan del är externt och 

avser kontakter med det säljande företaget.  

 
Karaktären på informationsutbytet varierar, beroende på skillnader i köpprocesser, teknisk 

och kommersiell information som bör utbytas samt med tidsperspektivet. Varje relation bör 

präglas av dagliga kontakter men även mer långsiktiga planer och strategiska frågor borde 

diskuteras. Slutligen handlar det om komplexiteten - och därmed osäkerheten i det 

informationsbehov som föreligger. Kommunikationens roll i ett nätverk är att koordinera 

informationen, ett kunskapsbyggande genom lärande samt en påverkande del. 

 

Ett köpande företag har behov av tre grundläggande typer av informationsutbyte. Det första 

av dessa benämner författarna tekniskt informationsutbyte och avser frågan vad som skall 

köpas. Detta behov är relaterat till produkten som köps och problemlösningen och dess 

egenskaper. En annan typ är det kommersiella behovet av information. Utbytets syfte är att 

identifiera företagets behov av kunskap om de affärsmässiga villkoren innan en 

                                                 
110 Ibid 
111 Ibid 
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affärsuppgörelse träffas samt fastställande av tänkbara leverantörer och utvärdering av deras 

erbjudanden. Det administrativa informationsutbytet är kopplat till genomförandet av den 

enskilda transaktionen som blir resultatet av affärsuppgörelsen. Utbytet handlar om 

förfrågningar, offerter, orderläggning, leveransbesked under processen och fakturering efter 

dess genomförande. 112 

 

4.3.5. Relationer ur ett utvecklingsperspektiv 
 

Cooper och Slagmulder resonerar i enlighet med Gadde och Håkansson att ett företags 

framgång i stor utsträckning beror på hur de hanterar relationer med leverantörer. Författarna 

trycker vidare på vikten av att låta leverantören involveras redan i utvecklingsprocessen för att 

säkra en hög kvalitet på produkten. Cooper och Slagmulder baserar sina tankar i artikeln på en 

studie samt att de refererar till andra teorier. Författarna beskriver relationerna utifrån ett 

utvecklingsperspektiv, vilket kan tänkas leda till att slutsatserna skiljer sig något från en mer 

generell syn på relationen. Vi anser att vid upphandling av tjänster som är mer komplexa och 

svåra att definiera krävs ett samarbete som innebär att tankar och kunskap utbyts för att öka 

tjänstens kvalitet. Vi har under våra intervjuer observerat att det efterfrågas en innovativ fas i 

relationen inom verksamhetsområden som vård och omsorg. Vi argumenterar därför för att 

Cooper och Slagmulders tankar kan appliceras även på leverantörsrelationer till offentliga 

organisationer som vi avser att studera. 

 

  Beroende och samarbetstekniker 

 

Cooper och Slagmulder belyser vidare att relationen beror på i vilken utsträckning ett 

beroende skapats mellan köpare och säljare och genom vilka tekniker samarbetet 

strukturerats. Samarbetet genomsyras bland annat av vilken information som delas och vilka 

villkor som ställs upp. Tre olika tekniker presenteras i artikeln och benämns functionality-

price-quality trade-offs, interorganizational cost investigations och concurrent cost 

management.113 

 

Teknikerna återfinns i olika typer av sammanhang och situationer och på samma sätt som 

Gadde och Håkansson försöker Cooper och Slagmulder visa på några karaktäristiska fall. 

                                                 
112 Gadde & Håkansson (1998) s. 91 ff 
113 Cooper & Slagmulder (2004) s. 10 
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Båda författarpar beskriver att den enkla relationen utan tidigare kontakt påträffas på en 

marknad med full konkurrens.  

 
I det rena marknadsperspektivet agerar leverantörer som erbjuder och levererar 

standardprodukter. Detta perspektiv observerades, i den genomförda studien, för externa 

leverantörer som levererar standardprodukter. Leverantörerna specificerar sina egna produkter 

i produktkataloger, varpå vilken kund som helst får köpa från katalogen. Ingen relation skapas 

mellan köpare och leverantör i detta fall. Marknadsperspektivet återfanns även där företag 

internt överlät tillverkningen av en produkt exempelvis till ett dotterbolag. Cooper och 

Slagmulder menar vidare att de andra sammanhangen inte passar in i dessa ”rena” kontext, 

utan utgör en slags hybridform. Det är i dessa blandformer som förmågan att strukturera 

samarbetet genom olika tekniker påträffats.  

 

Synen på beroende kan även sägas stämma överens mellan författarna. Cooper och 

Slagmulder förklarar att vid en hög grad av beroende parterna emellan, samarbetar köpare och 

leverantör om det mesta. För att gemensamt nå fram till en bra produkt spelar leverantören en 

väsenlig roll redan i utvecklingsprocessen då leverantören delar med sig av tekniskt 

kunnande. Även strategisk information och framtidsplaner delas för att parterna skall få en 

chans att anpassa sig till varandra. Vid den högre graden av beroende tillämpas enligt Cooper 

och Slagmulder tekniken som kallas concurrent cost management. Författarna visar på ett 

tydligt samband mellan grad av beroende och val av samarbetsteknik. De låter även 

komplexiteten av produkten förklara relationen till beroende och teknik.  

 

Vid den lägre graden av beroende, och där leveransen består av standardvaror, tar 

leverantören själv ansvar för produktens specifikation och design. Cooper och Slagmulder 

redogör också för en mellanform där köparen ansvarar för specifikationen men där 

leverantören tar ansvar för hur produkten skall tillverkas. Tekniken ”interorganizational cost 

investigations” innebär en mellanform av samarbetsinnehållet, där avtalet innehåller vissa 

prisvillkor och där kunskap om tjänsten eller varan utbyts. Strategisk information är däremot 

ingenting som delas och någon större relationsspecifik investering är heller inte aktuell. 

Någon nära relation skapas inte, men ett flerårsavtal kan ändå sägas generera en trygghet och 

ett förtroende i samarbetet. Författarnas slutsats är att den största besparingspotentialen finns i 
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relationer med en hög grad av beroende och där tekniker med högt samarbetsinnehåll 

används.114 

 

4.3.6. Faktorer som påverkar relationen 
 

De samarbetstekniker som Cooper och Slagmulder beskriver beror på, som ovan nämnts, i 

vilket sammanhang relationen verkar. Författarna diskuterar olika karaktäristika som förklarar 

skillnaden i val av teknik och sammanhang. Nedan redogörs mer ingående för hur varje faktor 

påverkar relationen. 

 

Ansvarsfördelning 

 

Cooper och Slagmulder refererar i sin artikel till Williamsons 115 teori om 

transaktionskostnader. Enligt denna teori förknippas en relation mellan en köpare och en 

leverantör med beroende i form av en gemensam investering som gjorts eller någon 

anpassning som varit nödvändig för den specifika transaktionen. I produktutvecklingsfasen 

uppstår ett beroende kring designen och specifikationen om parterna delar ansvaret. Om 

ansvaret delas kring båda faktorerna uppstår en hög grad av beroende och de måste utveckla 

en gemensam utvecklingsprocess. En lägre grad av beroende uppkommer när leverantören på 

egen hand ansvarar för design och tillverkning, medan köparen ansvarar för specifikationen. 

Om köparen ansvarar för hela processen från specifikation till design och tillverkning är 

graden av beroende låg vad gäller design.116 

 

Cooper och Slagmulder pratar dessutom om i vilket skede i processen som leverantören 

kopplas in. Ju närmare relation mellan parterna, desto tidigare involveras leverantören och 

ansvaret delas lika i varje steg.117 

 

Delade resurser 

 

Olika former av samarbete resulterar även i olika former av delade resurser såsom tillgångar 

och information. Författarna hänvisar till Williamsons beskrivning av det kapital som 

                                                 
114 Cooper & Slagmulder (2004) s. 10 ff 
115 Williamson (1987) s. 548 ff 
116 Cooper & Slagmulder (2004) s. 10 ff 
117 Ibid, s. 14 
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investeras för en specifik transaktion. Williamson söker svar på om tillgången har något eller 

samma värde i en annan situation eller relation. Williamson menar att tillgången kan vara av 

fysisk art eller beroende av personliga egenskaper eller av placering. Humankapitalet kan 

motsvaras av personalens tid och engagemang i utvecklingen. Att samarbetet fungerar bra kan 

också bero på personalens kunskap, vilken är direkt kopplad till företaget och kanske också 

transaktionen. Investeringen kan även bestå i en särskild maskin eller att leveransen 

underlättas på grund av den geografiska placeringen.118 

 

Det är inte bara resurser i form av tillgångar som delas i ett utvecklat samarbete. Även 

strategisk information är av betydelse. I den högre graden av relationen, vilken Cooper och 

Slagmulder benämner ”family member”, delas all strategisk information, såsom utvecklings- 

och framtidsplaner. Ju tidigare i relationen informationen delges, desto större chans är det att 

produkten utvecklas i den riktning som önskas. På en lägre nivå av samarbete, där köparen 

och säljaren ansvarar för olika delar i processen, är det heller inte nödvändigt att den här typen 

av information delas.119 

 

I enkätundersökningen undersöktes vilken typ av information som delas i relationen till 

Linköpings kommun. I linje med Cooper och Slagmulders resonemang om att 

beroendegraden och informationsdelningen ökar vid ett närmare samarbete, valde vi att 

kategorisera informationen på olika plan. Det första steget är att dela information om själva 

tjänsten, vilket är en förutsättning i och med avtalet och utförandet av tjänsten. Samarbetet är 

inte särskilt djupt, utan det räcker med att diskutera tjänstens innehåll. I nästa steg tänkte vi 

oss att leverantören delar med sig av sin expertkunskap inom tjänsteområdet, för tjänsten skall 

kunna förbättras och anpassas till kundens specifika behov. Informationsdelningen är på en 

taktisk nivå. Den sista kategorin av informationsdelning ligger på en strategisk nivå, vilket 

innebär att parterna tar del av varandras framtidsplaner. Detta för att parterna skall kunna 

integreras bättre och tillsammans utveckla tjänsten i ett längre perspektiv. 

 

Värde och förtroende 

 

Värdet av relationen är en annan aspekt som förklarar förhållandet mellan samarbetsteknik 

och kontext. I en nära relation menar Cooper och Slagmulder att det gemensamma arbetet var 

                                                 
118 Williamson (1987) s. 548 ff 
119 Cooper & Slagmulder (2004) s. 12 
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det som eftersträvades. Förtroende parterna emellan är grunden i relationen och spelar en 

betydande roll, då de måste lita på varandra och de fördelar som var önskvärda genom 

samarbetet. I den lägre graden av samverkan är leveransens volym av större vikt. För 

underleverantörer är ett fortsatt samarbete betydelsen av relationen.120 

 

Williamson menar att det är väldigt viktigt att parterna litar på varandra. Williamson menar att 

kontrakten inte kan innehålla allt, och tillförlitligheten måste täcka upp som ett komplement. 

Williamsons teori om transaktionskostnader bygger på en statisk och isolerad syn på 

transaktionen. Han har som synes emellertid argumenterat att förtroende är en essentiell del i 

samarbetet.121Vad som ter sig naturligt är att förtroende spelar en större roll i ett nära 

samarbete än det gör i den lägre graden av närhet.122 

 

Cooper och Slagmulders resonemang mynnar ut i nedanstående två modeller. Den ena visar 

hur typ av relation påverkas av nivån på beroendet och ansvarfördelning. Den andra modellen 

åskådliggör vilken samarbetsteknik som används i de olika relationerna.123 

                                                 
120 Cooper & Slagmulder (2004) s. 15 f 
121 Williamson (1987) s. 548 ff 
122 Cooper & Slagmulder (2004) s. 18 f 
123 Ibid, s. 12, 21 
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Nivå på beroende Ansvar för 

produktens 

specifikation 

Ansvar för 

produktens design 

Typ av relation 

Hög Delat Delat Family member 

Medium Köpare Leverantör Major supplier 

Låg Köpare Köpare Subcontractor 

Ingen Leverantör Leverantör Common supplier 

 

Figur 1: Typ av relation124  

 

Typ av relation Samarbetets nivå kring 

design 

Samarbetsteknik 

Family member Hög Concurrent cost management 

Major Supplier Medium Interorganizational cost 

investigation 

Subcontractor Låg Functionality-price tradeoff 

Common supplier Ingen Ingen 

 

Figur 2: Samarbetstekniker125 
 
 En nära relation medför höga kostnader 
 

Gadde och Snehota talar i sin artikel om i vilken utsträckning leverantören involveras i 

företaget. De ställer sig, i motsats till Cooper och Slagmulder, frågande till en hög grad av 

interaktion. De hävdar att allt för nära relationer medför höga kostnader som måste tas hänsyn 

till. En avvägning mellan kostnad och nytta leder oftast till att kostnaderna överstiger 

intäkterna. De liknar relationen med en investering och att kostnaderna bland annat består av 

anpassningskostnader, koordinering och ett kunskapsdelande. De säger vidare att en hög grad 

av interaktion endast kan bli lönsam vid icke-standardiserade produkter och där väldigt 

specifika lösningar krävs. Andra förutsättningar som måste uppfyllas för att en nära relation 

skall vara givande att bygga upp är att det handlar om stora volymer och att relationen kan ses 

långsiktig. Artikeln presenterar liknande tankar kring relationens uppbyggnad och i vilka 
                                                 
124 Cooper & Slagmulder (2004) s. 12 
125 Ibid, s. 21 
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sammanhang de återfinns, dock lyfter Gadde och Snehota mer fram de höga kostnader som 

relationen medför. De ifrågasätter en nära relation i det hänseendet, och förbindelsen är inte 

bara ett bidrag till företagets verksamhet, utan kan också vara en begränsning.126  

 

4.4. Parternas interaktion i relationen 
 

I en artikel från 1998 belyser Birnberg de olika metoder som parter i en relation kan tänkas 

använda för att reglera samarbetet. Leverantörsrelationen är beroende av olika variabler och 

med kombinationen av dessa följer hur styrmodellen i den inbördes relationen kommer att 

yttra sig. De karaktäristiska faktorerna är grad av beroende, målkongruens, förtroende mellan 

parterna samt grad av osäkerhet. Nedan följer en kort redogörelse för de fyra faktorerna. 

 

4.4.1. Grad av beroende 
 

Parternas handlingsfrihet i relationen påverkas av hur betydelsefull relationen är för dem. Om 

en part exempelvis gör en betydande relationsspecifik investering som inte går att dra nytta av 

i något annat förhållande, blir relationen mer betydelsefull för parten som har gjort 

investeringen. Det innebär även ett större beroende till den andra parten. Den part som 

riskerar mer i förhållandet söker försäkra sig mot denna risk i avtalet.127  

 

4.4.2. Målkongruens 
 

Då målkongruens föreligger, strävar båda parterna i förhållandet efter samma mål. Detta 

innebär att båda parterna drar nytta av ett visst beteende, och de torde därför arbeta i samma 

riktning. Om målkongruens inte föreligger, finns risk för konflikt mellan parterna. I detta fall 

krävs någon typ av incitamentsystem som skall få den andra parten att agera på ett sätt som 

kongruerar med den andra partens mål.128  

 

4.4.3 Förtroende 
  

Förtroendet mellan parterna beror enligt Birnberg framförallt på två olika faktorer. Den ena är 

viljan hos parterna att se till ömsesidigheten i förhållandet. Den andra faktorn baseras på 

                                                 
126 Gadde & Snehota (2000) s. 306 f 
127 Birnberg (1998) s. 422 
128 Ibid 
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parternas uppfattning om att motparten kommer att uppföra sig ”rätt”, eftersom denne har 

mycket att förlora på att svika sin motpart. Senare kan förtroendet även öka genom att 

parterna helt enkelt lär känna varandra bättre. Ju större tilltro parterna har till varandra, desto 

mindre blir behovet av formella kontroller. Det är förstås extra viktigt att parterna hyser 

förtroende för varandra på områden där det är svårt att använda formella kontroller.129  

 

4.4.4. Grad av osäkerhet 
 

Uttrycket osäkerhet är här synonymt med oförutsägbarhet. Ju lättare omvärlden är att 

förutsäga, desto lättare är det att i förväg specificera vilka handlingar som skall företas inom 

kontraktet, och att upprätthålla den överenskommelsen. När osäkerheten ökar, ökar även 

transaktionskostnaderna till följd av att kontrakts- och kontrollprocessen blir mer 

omfattande.130  

 

4.4.5. Styrmodell i olika situationer 
 

Relationen regleras olika beroende på hur faktorerna som beskrivits ovan interagerar med 

varandra. Om man antar att relationen är långsiktig och man för tillfället bortser från 

utvecklingen av förtroende mellan parterna, blir frågan hur osäkerheten och graden av 

beroende påverkar parternas försök att lösa samarbetets interaktion. Dessa två faktorer kan 

vara antingen höga eller låga, vilket ger oss fyra olika tillstånd.131  

 

 Låg osäkerhet och låg grad av beroende 

 

När såväl osäkerheten som graden av beroende är låg, kan relationen kontrolleras med hjälp 

av kontrakt. Potentiella problem kan förutses och inkluderas i kontraktet mellan parterna. 

Förhållandet blir än lättare att kontrollera om målkongruens föreligger mellan parterna. När 

parterna så småningom genom repeterad kontakt övertygas om varandras tillförlitlighet, torde 

förhållandet återupptas genom nya kontrakt, och bli mer och mer rutin. Förtroende kan 

slutligen ersätta kontrollmekanismerna, och kontrollkostnaderna blir då betydligt lägre. En 

                                                 
129 Birnberg (1998) s. 422 
130 Ibid, s. 423 
131 Ibid, s. 424 
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viss grad av kontroll är dock alltid nödvändig, oavsett hur mycket parterna litar på 

varandra.132  

 

 Låg osäkerhet och hög grad av beroende 

 

Här är osäkerheten låg, men någon av parterna är mer beroende av förhållandet än den andra 

parten, till exempel genom en relationsspecifik investering. I detta fall krävs någon typ av 

kontrollmekanism för att skydda den mer beroende parten. Ett alternativ är att skriva kontrakt, 

vilket dock kan bli svårt på grund av osäkerheten hos den beroende parten. Ett annat alternativ 

är att motparten försöker demonstrera en motsvarande nivå av beroende. Detta gjorde till 

exempel Toyota genom att köpa in sig hos en av sina leverantörer. I situationer där motparten 

har skaffat sig ett artificiellt beroendeförhållande, kan detta dock behöva övervakas av den 

ursprungliga beroendeparten. För denne gäller det att få tag i så mycket information som 

möjligt om motparten, för att kunna försäkra sig om att denne inte utnyttjar situationen.133  

 

 Hög osäkerhet och låg grad av beroende 

 

Vid höga grader av osäkerhet kompliceras kontrollproblemet. Kontraktlösningen är här 

mindre användbar. Transaktionskostnaderna ökar och möjligheten för en av parterna att utöva 

ett opportunistiskt beteende under osäkerhetens täckmantel måste tas i beaktning. I en sådan 

situation torde en relation av hybridtyp bli aktuell. Detta innebär att parterna ingår ett kontrakt 

som kan anpassas efter osäkerheten. Parterna kan komma överens om särskilda förhållanden 

som kan öppna upp kontraktet och anpassa det, trots att det inte är specificerat hur 

anpassningen skall ske. Även i detta fall bör påpekas graden av förtroende mellan parterna 

spelar en viktig roll, liksom målkongruensen.134  

 

 Hög osäkerhet och hög grad av beroende 

 

Denna situation innebär hög risk för den ena parten och mycket hög risk för den andra parten. 

Frågan blir då varför parterna skulle vilja inträda in en sådan typ av relation? Svaret på frågan 

kan vara en potentiellt hög avkastning, behov av att diversifiera risk eller parternas förmåga 

                                                 
132 Birnberg (1998) s. 424 
133 Birnberg (1998) s. 425 
134 Ibid 
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att få till stånd unika resurser på en marknad i utveckling. En trolig lösning på 

kontrollproblemet i denna situation skulle bli ett joint-venture. Den kritiska aspekten skulle 

här bli lärandet, vilket skulle kunna fokusera på den omgivande miljön eller teknisk 

utveckling. Olika behov av kontroll skulle uppstå, beroende på var tyngden på lärandet läggs. 

För att parterna skall kunna åtnjuta tillräckligt med flexibilitet, föreslår Birnberg att 

venturerna blir självständiga från sina samarbetande moderföretag. Genom att på detta sätt 

isolera osäkerheten, kan parterna återgå till de traditionella kontraktsmetoderna, 

incitamentsystemen och förtroendet parterna emellan, för att lösa kontrollfrågorna.135 

                                                 
135 Birnberg (1998) s. 426 ff 
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5. Empiri 
 

 

I detta kapitel redogör vi för det empiriska material som har samlats in. Inledningsvis ger vi 

en kort beskrivning av Linköpings kommun, då kommunen har utgjort vårt studieobjekt i 

enkätundersökningen. Sedan följer en sammanställning av informationen vi har samlat in. 

Kapitlet är indelat efter våra fyra forskningsfrågor. För tydlighetens skull har vi valt att 

sammanväva informationen från de intervjuer vi har genomfört med resultaten från 

enkätstudien. Intervjupersonernas svar har i viss utsträckning bearbetats av oss. 

 

 

5.1. Linköpings kommun – vårt studieobjekt 
 

Linköpings kommun, som är denna uppsats studieobjekt, har mer än 137 000 invånare och är 

därmed Sveriges femte största kommun. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret 

och representerar det högsta organet i kommunens organisationsstruktur. Här sker således 

Linköpings kommuns beslutsfattande. 136 

 

Underställt kommunfullmäktige finns olika nämnder. Nämnderna består av politiker, som 

beslutar om och beställer de verksamheter som kommunen ansvarar för.  De kan beställa 

verksamhet både från kommunen själv och från privata utförare. 137 

 

I Linköpings kommun styrs de tre nämnderna, social, - miljö, - och byggnämnden, av 

speciella lagar. Kommunen har även sex beställarnämnder; barn- och ungdomsnämnd, 

bildningsnämnd, kollektivtrafiknämnd, kultur- och fritidsnämnd, omsorgsnämnd samt teknik- 

och samhällsbyggnadsnämnd. Varje beställarnämnd ansvarar för upphandlingen inom sitt 

område. Syftet är att kommunens verksamhet skall konkurrensutsättas, för att få ett pris på 

verksamhet som annars inte har ett marknadspris.138 

 

                                                 
136 http://www.linkoping.se/Organisation/index.htm 
137 http://www.linkoping.se/Organisation/Namnd/index.htm 
138 Ibid 
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Områdena inom de olika beställarnämnderna anser vi vara kärnan i de allra flesta kommuners 

verksamhet, eftersom samtliga dessa tjänster är av det slag att de fyller en funktion för 

samtliga invånare. Kommunens kunder är både barn och äldre, som är i behov av omsorg. 

Alla invånare har rättigheten att utbilda sig genom kurser och kulturella aktiviteter. Människor 

i en kommun måste också kunna ta sig till och från arbete och skola, varför kollektivtrafiken 

är en väsentlig del. Slutligen är det troligt att kommunens befolkning önskar välbyggda gator 

och hus.  

 

Linköpings kommun har dock valt att handla barn- och ungdomsomsorgen på ett annorlunda 

sätt än många andra kommuner. Barn- och ungdomsnämnden utfärdar tillstånd till privata 

verksamheter, till exempel dagiskooperativ, som får bidrag för att driva verksamheten. Det är 

således inte fråga om någon upphandling från kommunens sida, utan endast bidragsgivning 

till privata verksamheter. Eftersom kommunen inte bedriver upphandling, tillämpas inte LOU 

inom detta tjänsteområde. 139 

 

Även upphandlingen kring den allmänna kollektivtrafiken ser lite avvikande ut. Linköpings 

kommun har ett avtal med Östgötatrafiken, som i sin tur på egen hand sköter upphandlingen 

av kollektivtrafiken. 140  

                                                 
139 http://www.linkoping.se/InformationOm/Utbildning/barnomsorg/enskild.htm 
140 http://www.linkoping.se/Organisation/Namnd/Kollektivtrafik/allman/index.htm 
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5.2. Leverantörsrelationen idag 
 

 

Den första forskningsfrågan behandlar hur leverantörsrelationerna mellan offentlig och 

privat sektor ser ut idag, jämfört med leverantörsrelationerna inom den privata sektorn.  

 

 

”Själva upphandlingsmomentet, där är det ju väldigt stringent, och du skall ju följa lagen. 

Men sen, när man väl har vunnit den där upphandlingen, så handlar det ju om att göra 

någonting bra av det där.”  

(Upphandlingschefen vid Linköpings kommun) 

 

Av våra intervjuer framgår att organisationer inom den offentliga sektorn idag arbetar aktivt 

för att relationen till leverantörerna skall bli så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som 

finns. Arbetet pågår från första början av en upphandling, då det gäller att välja den leverantör 

som bäst passar kommunens behov. 

 

5.2.1. Avtalstider  
 

Långa kontrakt är att föredra 
 

Almegas upphandlingsspecialist menar att avtalen med offentliga organisationer är alldeles 

för korta, och att ordentliga partnerskap därför inte hinner utvecklas.  

 

”Och därför hinner det heller aldrig bli någon innovation inom ramen för ett konkret 

projekt.”  

 

Avtalstiden inom ramen för offentlig upphandling rör sig ofta om två till fyra år. För att ett 

samarbete skall fungera kan det ibland krävas att en större investering genomförs. Några av 

våra intervjupersoner menar att en för kort avtalstid kan innebära ett hinder för 

investeringsviljan och också kan försvåra för leverantören att växa in i verksamheten. En för 

lång avtalstid, däremot, innebär en risk för den upphandlande enheten, eftersom det är svårt 

att veta i förväg om samarbetet kommer att fungera bra.  
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”Man måste ha en tillräckligt lång avtalstid för att hinna skriva av investeringar.” 
     

(Upphandlingsspecialisten vid Almega) 

 

De investeringar som kan bli aktuella inom omsorgen, är att personalen vidareutbildas. 

Upphandlaren vid Linköpings kommun menar att kontraktens längd har en viss inverkan på 

investeringsviljan hos leverantören. 

 

”Om vi säger att det är ett område där vi har gått ut i en upphandling, och den här 

leverantören vet att; ”Nu ska jag lämna det här objektet (äldreboendet) om ett år eller 

halvår”, det är klart att då kanske man inte satsar på en ny utbildning av personalen.” 

 

Enligt Linköpings kommuns upphandlare fungerar verksamheten inom omsorg bäst när 

kontrakten löper under lite längre avtalsperioder. Dels på grund av investeringsviljan, men 

också för att omsorgsverksamheten till stor del bygger på personliga relationer mellan 

vårdtagare och personal.  

 

”Sen är det väl också bra, det tycker jag att vi ofta hör ifrån dem (leverantörerna), att inte 

avtalstiderna är alltför korta… Inte bara för det här med investeringar och utbildningar och 

så, utan också för att de skall hinna jobba upp verksamheten, så att det inte (…) är så kort tid 

att de bara hinner starta, och sen är det osäkert om de får fortsätta eller inte. (…) Vi har 

avtalstider på fem år med möjlighet till två års förlängning. Vi har haft lite kortare avtalstider 

tidigare, då hade vi tre år. Men vi tycker nog att det är bra med de här lite längre avtalen. 

Och att det blir en stabilitet i verksamheten, för det blir ju också en viss oro ute, både bland 

personal och bland brukare och anhöriga, att ”Jaha, nu är det en ny upphandling på gång, 

och hur kommer det att bli? Blir det någon ny, och kommer personalen att vara kvar?” 

Mycket sådana frågor blir det då.” 

 

Diagrammet nedan åskådliggör att företagen är mer benägna att genomföra en 

relationsspecifik investering i relationen till Linköpings kommun, än i relationen till 

privatkunden. Detta strider mot tanken att korta kontrakt minskar investeringsviljan, eftersom 

avtalstiden inom offentlig upphandling oftast rör sig om två till fyra år.  
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I vilken utsträckning skulle företaget överväga att genomföra en 
relationsspecifik investering i relationen till Linköpings 
kommun/normalkunden inom det privata näringslivet?
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Ordföranden i SOI redogör för ett exempel på hur investeringsviljan kan regleras. Han menar 

att om kunden ger leverantören rätten att vidareutveckla en lösning och att sälja den vidare till 

andra, kan kundens utvecklingskostnader reduceras avsevärt.   

 

”De som upphandlar vill ju ofta, när man har en kreativ tanke eller bra lösning, behålla 

rättigheten till denna – den intellektuella rättigheten eller skyddet. Men om man är lite smart 

(…) så upphandlas det här med leverantören så att de får återanvända det här. (…) Om jag 

är beredd att släppa på den här rättigheten och ge dem möjligheten att vidareutveckla och 

sälja till andra, kanske jag bara behöver betala en del utav utvecklingskostnaden.”  

 

Samtidigt är det naturligtvis viktigt att kunden har förfoganderätt, så att kunden kan använda 

och förändra lösningen. Ordföranden i SOI påpekar att denna möjlighet till att öka 

investeringsviljan förutsätter att området regleras tydligare.  

 

Prövotid – ett sätt att underlätta utvärderingen av potentiella leverantörer? 

 

En av våra intervjupersoner tänker sig att en prövotid för samarbetet mellan upphandlande 

enhet och leverantör skulle kunna införas, ungefär som en provanställning. Med en prövotid 

skulle en upphandlande enhet lättare kunna utvärdera om ett samarbete är värt att satsa på. 

Det viktiga är att leverantören kan styrka att det anbud som har lämnats, är möjligt att 

genomföra.  
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”Tyvärr kan det finnas företag som lämnar anbud, som inte är möjliga att genomföra, och då 

är det lika bra att sätta stopp för det så fort som möjligt. Det där ska egentligen en 

upphandlande enhet fråga om, det rekommenderar jag alltid att man ska göra. Att de ska 

kräva att få just en rimlighetsbedömning, för det är, utav alla olika kriterier, så är 

rimlighetsbedömningen den viktigaste.” 

    (Upphandlingsspecialisten vid Almega) 

 

Upphandlingsspecialistens poäng är att det idag finns väldigt många anbud som är fullständigt 

orimliga, men att inköparna tar dem i alla fall. Det krävs följaktligen mycket förberedande 

arbete för att utvärdera om det är värt att gå in i avtalet. Då spelar både kontraktets längd och 

satsningens rimlighet in.  

 

Incitament för fördelning av vinsten 

 

Ett annat förslag är att en upphandlande enhet och en leverantör på något sätt skall fördela 

vinsten av samarbetet mellan sig. På så sätt skapas incitament för leverantören att arbeta för 

att tjänsten skall utformas och utföras på bästa möjliga sätt. Korta avtalstider utgör dock ett 

hinder för skapandet av incitament av detta slag. Vid upphandling av tjänster innebär det 

första året i praktiken ofta förlust. Det tar tid att sätta sig in i ett tjänsteuppdrag och det krävs 

en kontinuerlig utvärdering. Först efter tre år brukar uppdraget generera vinst. De flesta avtal 

löper idag på två till fyra år. För att det skall skapas incitament för leverantören, måste 

avtalstiden vara så pass lång att samarbetet genererar vinst, vilket innebär att avtalstiderna bör 

vara längre än tre år.  

 

5.2.2. Maktstruktur 
 

Värdet av relationen 
 

Cirka tre fjärdedelar har svarat att värdet av relationen är lika stort för båda parter. Bland dem 

som svarat att värdet inte är lika stort för båda parter, är fördelningen ganska jämn mellan 

dem som anser att värdet är störst för kommunen och dem som anser att värdet är störst för 

leverantören, vilket kan beskådas i diagrammet nedan.  
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För vilken av parterna är värdet av relationen större?
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För att se om leverantörens tjänstekategori kunde ha något samband med hur leverantören 

svarat på frågan om vem som har störst värde av relationen, sammanställde vi nedanstående 

diagram. Det förefaller inte som om tjänstekategori skulle kunna ha något samband med vem 

som har störst värde av relationen. Svarsfrekvensen på denna fråga var mycket låg, eftersom 

merparten av respondenterna har svarat att värdet är lika stort för båda parter. Detta gör att det 

är svårt att dra några tillförlitliga slutsatser om utfallet. En notering är dock att samtliga 

företag inom kategorin ”utbildning” anser att det är de själva som har störst värde av 

relationen. 

 

Vi misstänkte även att värdet av relationen kunde ha ett samband med företagets omsättning. 

Det förefaller naturligt att stora företag är mindre beroende av enskilda kunder, än små 

företag. Diagrammet nedan visar, som väntat, att större företag tenderar att vara mindre 

beroende av Linköpings kommun, och tvärtom. 
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Värde av relationen i förhållande till omsättning
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Värdefulla leverantörer 
 

”Vi är beroende av alla de leverantörer vi har avtal med.”  

(Upphandlaren vid Norrköpings kommun) 

 

Upphandlaren på Norrköpings kommun menar att alla leverantörer som kommunen har slutit 

avtal med, är väsenliga för kommunens verksamhet och lönsamhet.  

 

”Vi är jätteberoende av dem. Speciellt om det är en driftsentreprenad, vi är helt i händerna 

på att allting sköts, att vården utförs bra på gamla stackars Agda som ligger där på hemmet.”  

 

Både Linköpings och Norrköpings kommun har flera leverantörer inom samma 

verksamhetsområde. Det fungerar som en slags garanti, om någon av leverantörerna inte 

skulle svara till förväntningarna. Samtidigt understryker upphandlaren på Linköpings 

kommun att det inte bara är att sätta in någon ny utförare att ta hand om verksamheten.  

 

Vanligt med upprepade avtal 
 

Upphandlaren vid Linköpings kommun påpekar att det är vanligt att kommunen använder sig 

av samma leverantör i flera avtal, och att leverantörerna återkommer, eftersom det bara finns 

ett visst antal leverantörer som visar intresse för upphandlingarna.  

 

”Det blir ju förändringar för att de förlorar ett objekt och vinner något annat och så, men 

annars så är ju leverantörerna i stort sett desamma.”  
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Vår enkätundersökning bekräftar att Linköpings kommun har samarbetat med samma 

leverantörer flera gånger. Drygt tre fjärdedelar av respondenterna anger att de har haft avtal 

med Linköpings kommun vid flera tillfällen under det senaste decenniet. Enligt 

upphandlingschefen vid Linköpings kommun beror detta på att företagen lär sig vad 

kommunen vill ha. Han är irriterad över att upprepade avtal kan misstänkliggöra att företagen 

inte konkurrensutsätts.  

 

”Det som vi drabbas av i den här organisationen, det är att det fortfarande finns folk i vår 

organisation, politiker bland annat, som av någon anledning är ganska ointresserade och 

okunniga om det här, och som påstår att vi har relationer med leverantörer som inte är 

konkurrensutsatta. Men det beror ju på att det är samma företag som vinner, de lär sig att 

lämna anbud till Linköpings kommun. Vi hade en relation till VAG, alltså Motorcentrum och 

Engströms, och vi köpte massor av dem och vi har gjort det under många år… Men det 

berodde på att de inte tog kopior på produktblad, de lämnade inte anbud utifrån att det stod 

229 000 och sen drog de 10 procent, utan de satte sig in i hur vi ville ha bilar och vi hittade 

ett mönster på vilket sätt vi ville hantera våra bilar, och på det viset lämnade de sina anbud. 

Och därför blev de leverantörer till oss, och var det i många herrans år. Så att även fast vi 

måste vända ut och in på våra behov med jämna mellanrum, så finns det folk som 

misstänkliggör att vi har relationer till företag (…). Men det beror på att de har lärt sig att 

lämna anbud, och har vunnit kanske tre upphandlingar under nio års tid.” 

 

Leverantörerna håller till stor del med honom. Enligt diagrammet nedan, anser knappt tre 

fjärdedelar av dem som har avtalat med kommunen flera gånger, att erfarenhet från tidigare 

avtalsperioder kan ha bidragit till att företaget har vunnit upphandlingskontrakt.  
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5.2.3. Offentlighetsprincipens effekt på informationsdelningen 
 

Vill inte avslöja sina konkurrensfördelar 

 

Ordföranden i SOI tror att leverantörer undviker att avslöja hela sin lösning i samband med en 

upphandling, då det finns risk för att leverantörens konkurrensfördelar kommer fram i 

kravspecifikationen. Offentlighetsprincipen medför också att en upphandlande enhet måste 

skicka ut ett förfrågningsunderlag som beskriver och kanske avslöjar en leverantörs 

konkurrensfördelar.  

 

”Då finns det en risk för att leverantörerna inte avslöjar sina konkurrensfördelar. Sen när du 

går ut med ditt upphandlingsunderlag så tillåter du ju bara det som du beskriver det, vilket 

betyder att de inte kan lämna ifrån sig sina konkurrensfördelar, de kan inte erbjuda dem till 

dig. När jag jobbade i det privata näringslivet, så var det ju egentligen inte svårt att säga att 

det du berättar för mig kommer jag inte att berätta för någon annan. Utan jag kan upphandla 

det så att det inte syns att du har en bra lösning. (…) Sen kan det ju vara att du gör en sådan 

här funktionsupphandling, och bestämmer dig för att en leverantör har en kreativ lösning som 

inte konkurrenterna har. När du har träffat ditt avtal, då blir det en allmän handling. Då 

måste ju leverantören på något sätt försöka skydda det här.”  

(Ordföranden i SOI) 

 

Enligt sekretessreglerna kan lösningen benämnas som en affärshemlighet, vilken inte får 

avslöjas.  

 

”Men det finns ju ingen garanti för detta, utan det ska ju prövas när någon sen begär att få ut 

underlaget. Då ska det prövas av en tjänsteman och det är inte säkert att leverantören får 

reda på detta. Tjänstemannen kanske gör en felaktig bedömning – ”Det här verkar inte vara 

en affärshemlighet, så det lämnar vi ut”. Skulle de säga nej och försöka sekretessbelägga 

informationen så kan det överprövas till myndighetschefen och det kan ju visa andra resultat 

där. Och sen kan det överprövas i domstolen i ett nästa steg.” 

(Ordföranden i SOI) 

 

Över 30 procent av de tillfrågade instämmer inte alls i påståendet att information som lämnas 

till offentliga organisationer i större utsträckning riskerar att avslöjas till konkurrenter, än 
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information som lämnas till privata organisationer. Hela resultatet åskådliggörs i diagrammet 

nedan.  

 

Information som lämnas till offentliga organisationer riskerar 
i större utsträckning att avslöjas till konkurrenter, än 
information som lämnas till privata organisationer
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Typ av information som delas i relationen 
 
Nedanstående diagram visar vilken typ av information och kunskap som företagen delar med 

sig av till kommunen och till en typisk kund inom det privata näringslivet. Resultatet visar att 

informationsdelningen inte skiljer sig anmärkningsvärt åt mellan offentlig och privat sektor. 

Det bör dock uppmärksammas att bortfallet är större när det gäller informationsdelningen till 

privatkunden, eftersom en del företag endast har relationer med offentlig sektor, och 

följaktligen inte kan svara för hur det går till i relationen till privata kunder.  

 

Typ av information/kunskap/resurser som företagen delger Linköpings 
kommun/normalkunden inom det privata näringslivet under pågående avtal
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Vid undersökning av varje respondents enskilda svar, fann vi att företagen i 18 procent av 

fallen lämnar ut mer information till privatkunden än till kommunen. I 20 procent av fallen 

lämnas dock mer information till kommunen än till privatkunden, och i 53 procent av fallen 
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lämnas ungefär samma typ av information till kommunen som till privatkunden. På grund av 

att vissa företag inte haft möjlighet att svara på båda frågorna, omöjliggjordes en jämförelse i 

nio procent av fallen. Dessa nio procent har därför räknats som bortfall.  

 

På frågan om företaget under löpande avtal har information som företaget inte vill dela med 

sig av till kommunen, men som skulle förbättra tjänsten, pris- eller kvalitetsmässigt, svarar 

dock en fjärdedel, att så är fallet.  

 

För att ta reda på om viljan att lämna ifrån sig information kan ha något samband med den 

tjänstekategori leverantören är verksam inom, beslöt vi att undersöka varje kategori för sig.  

 

Har företaget, under löpande avtal, information som företaget inte vill dela med sig 
av till Linköpings kommun, men som skulle förbättra tjänsten, pris eller 

kvalitetsmässigt?
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Resultatet pekar dock inte på att någon kategori skulle vara mer eller mindre villig att lämna 

ifrån sig information till kommunen. De allra flesta har svarat ”nej” och fördelningen över 

dem som har svarat ”ja” är relativt jämn. Anmärkas kan dock, att en förhållandevis hög andel 

att respondenterna i kategorierna ”kollektivtrafik”, ”vård och omsorg” och ”teknik- och 

samhällsbyggnad” anser att företaget håller inne information som skulle kunna förbättra 

tjänsten.  

 

5.2.4. Leverantörernas anpassningsförmåga 
 

Upphandlaren vid Linköpings kommuns berättar att leverantörerna är bra på att anpassa sig 

till kommunens behov, till exempel genom att följa vissa bestämmelser och rutiner.  

 

”Vi har ju rutiner för hur de får förvalta och handskas med personernas egna pengar. (…) 

Och det där är det ju väldigt mycket regler runt omkring, hur man får göra och, alltså, mycket 
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jobb för utförarna. Och det införde vi en ny rutin för, för något år sedan, och det anpassade 

man sig väldigt väl efter. Man går inte ut och säger att; ”Det där vill inte vi följa”, utan man 

försöker verkligen att jobba med det här och involvera personalen, och utbilda personalen.” 

(Upphandlaren vid Linköpings kommun) 

 

Även resultatet från enkätundersökningen visar att leverantörerna är beredda att anpassa sig 

efter kunden. Svaren åskådliggör också att leverantörerna är mer benägna att anpassa sig till 

Linköpings kommun än till normalkunden inom det privata näringslivet. 

   

I vilken utsträckning skulle företaget överväga att genomföra en förändring 
av t ex rutiner eller organisationsstruktur för att anpassa sig till Linköpings 

kommun/normalkunden inom det privata näringslivet?
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Offentliga organisationer – tröga kolosser? 

 

Upphandlaren vid Norrköpings kommun berättar att kommunen ofta kräver att leverantörerna 

anpassar sig till deras rutiner och processer. Hon menar också att en offentlig verksamhet är 

som en ”trög koloss”, där varje ärende behandlas väldigt långsamt, på grund av den 

långsamma demokratiprocess som pågår inom offentliga organisationer. Hon tycker att det är 

viktigt att leverantörerna är medvetna om detta när de ingår avtal med kommunen. Enligt vår 

undersökning är leverantörerna också mycket väl medvetna om byråkratin, åtminstone de som 

levererar till Linköpings kommun.  
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Det är mer komplicerat och tidsödande att göra affärer med 
offentliga organisationer, än med privata organisationer
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Cirka 70 procent av respondenterna instämmer helt eller delvis i påståendet att det är mer 

komplicerat och tidsödande att göra affärer med offentliga organisationer än med privata, 

enligt diagrammet ovan. Endast cirka fyra procent svarar att de inte instämmer alls i 

påståendet.  

 

Leverantörerna tycks dock inte anse att byråkratin gör att de får svårare att planera för 

framtiden i samarbetet med en offentlig organisation. Under påståendet att det är svårare för 

leverantörer att planera för framtiden i samarbetet med en offentlig organisation, än i 

samarbetet med en privat organisation, har de flesta valt alternativet ”Vet ej/ingen åsikt”, och 

många har svarat ”Instämmer inte alls”. Endast ett fåtal av respondenterna instämmer helt i 

påståendet.141 

 

 
Förändringar i inköpsprocessen 

 

Enligt juristen på Linköpings kommun sker ofta förändringar av upphandlingsdirektiven, 

vilket kan påverka inköpsprocessen. Diagrammet nedan visar dock att få respondenter har 

någon uppfattning om huruvida offentliga organisationer oftare ändrar sina rutiner kring 

inköpsprocessen, jämfört med privata. Dessutom är det ungefär lika många som har svarat 

”Instämmer inte alls” som ”Instämmer helt”. Detta gör att det blir svårt att dra några slutsatser 

om resultatet.  

 

                                                 
141 Se bilaga 8, diagram 1 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

67 

Offentiga organisationer förändrar oftare sina rutiner kring 
inköpsprocessen, än privata organisationer
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Ordföranden i SOI tror inte att förändringar av lagar och direktiv påverkar inköpsprocessen i 

så stor utsträckning.   

 

”Man har ju insett från lagstiftarens sida att regelverket är ju egentligen gjort för att köpa 

papper och pennor, block och sådant här som man kan se och hämta ifrån en hylla. Nu 

handlar ju offentliga sektorn ofta mer komplexa tjänster. Man har då insett att man måste 

tillåta någon typ av diskussion mellan parterna.” 

 

5.2.5. Kompetensen hos inköparna 
 

Upphandlaren vid Norrköpings kommun hävdar att det är av största betydelse att de som skall 

ta fram förfrågningsunderlagen, skaffar sig god kunskap och information om det område som 

skall upphandlas. 

 

”Under första delen av upphandlingen, då gäller det att bredda oss och hämta så mycket 

information som möjligt. Vi vill ju ha många som lämnar anbud, med ett skrivet underlag som 

är anpassat till verksamheten och att vi skapar konkurrens.”  

 

Information inhämtas bland annat genom att kommunens representanter besöker andra 

kommuner och studerar hur de gör, och vad som har fungerat bäst för dem. Det är viktigt att 

undersöka och studera så mycket som möjligt, och skapa en bred grund att stå på, innan 

underlaget kan tas fram. Det är också viktigt att ta hjälp av duktiga personer, människor som 

är experter inom olika områden. Kommunen anlitar ibland konsulter, men tar även hjälp av 

personer som arbetar internt. Kommunen är även noga med att träffa många olika typer av 
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leverantörer för att kunna jämföra och utvärdera olika typer av lösningar och förslag till 

utförande. 

 

Juristen vid Linköpings kommun påpekar att upphandlarnas kompetens har höjts genom den 

erfarenhet de har fått med tiden. Ju fler år lagen har funnits, desto mer tid har de fått att lära 

sig hur underlagen skall skrivas och hur de på bästa sätt kan beskriva organisationens behov.  

 

Med utgångspunkt i enkätundersökningen, verkar det som om leverantörerna anser att 

inköpare på Linköpings kommun har stor kunskap inom det tjänsteområde som handlas upp. I 

diagrammet nedan framkommer att många leverantörer anser att Linköpings kommuns 

inköpare har en mycket stor kompetens inom tjänsteområdet, medan inte alls lika många 

leverantörer anser att inköpare hos privata kunder har en mycket stor kompetens inom 

tjänsteområdet. När det gäller kompetensen hos normalkunden har istället många av 

respondenterna svarat att de inte har någon åsikt om detta, vilket kan bero på att en del 

respondenter inte har någon erfarenhet av kunder inom det privata näringslivet.  

 

I vilken utsträckning har inköpare på Linköpings kommun/hos 
normalkunden inom det privata näringslivet kompetens inom 

företagets tjänsteområde?
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Kunskapen hos inköparna har också en stor betydelse när det gäller att bedöma kvaliteten på 

tjänsterna. Ordföranden i SOI menar att det är komplicerat att sätta ett pris på kvalitet, och att 

det finns för lite resurser inom de offentliga verksamheterna för att de i större utsträckning 

skall kunna välja kvalitet framför pris. Han tycker också att kompetensen brister när det gäller 

att veta vad LOU tillåter.  

 

”…Den kompetensen och tiden finns oftast inte. Kunskapen saknas också hos upphandlarna 

för vad som går att göra inom LOU.” 
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5.2.6. Kontroll och uppföljning 
 

Ordföranden i SOI anser att uppföljning och utvärdering sker i alltför liten utsträckning idag. 

  

”Det är något som man ofta missar. Att man har en uppföljning under själva kontraktstiden, 

en strukturerad uppföljning där man har ställt upp effektmål, deleffekter, och så vidare. (…) 

Det är ju inte alltid det funkar, det kan ju vara så att effekten uppnås först efter ett år. Hur 

skall vi mäta att vi når de önskade effekterna? Det bör man titta på… Det som man ofta råkar 

ut för, är att leverantörerna säger att det är en ketchupeffekt. ”Det kommer!” Man skakar och 

skakar, och det kommer ingenting (…) Det skyller man ofta på. Men det finns mycket sådant 

där som man måste tänka igenom redan innan. Hur skall vi följa upp? Det görs för lite… Det 

har ökat en del när man upphandlar vårdtjänster, och det tycker jag är väldigt bra.” 

 

Chefsjuristen på NOU poängterar också hur viktigt det är att följa upp hur verksamheten 

sköts.  

 

”Man blir inte av med ansvaret. Köper man äldrevård eller busstrafik, då är det ändå 

kommunen som skall se till att det fungerar. Man blir av med arbetsgivaransvaret och man 

blir av med det operativa ansvaret, men man blir inte av med ansvaret för att det här 

verkligen genomförs. Det som är problemet är att man måste lära sig att jobba på ett annat 

sätt, eftersom när man har egna anställda, då kan man ändra under resans gång. Här måste 

man egentligen tänka i förväg, och också lägga in just de här parametrarna för kontroll, och 

reagera i tid. Man kan inte strunta i verksamheten; ”Nu har vi upphandlat det här, nu är det 

någon annan som sköter verksamheten” och sen inte titta på det förrän vid nästa 

upphandling. Man måste kontrollera att leveranserna håller bra kvalitet och att det kommer i 

tid och att man inte levererar för lite eller för dyrt eller så.” 

 

Upphandlaren vid Norrköpings kommun menar att en regelbunden, kontinuerlig uppföljning 

är mycket viktig. Enligt kommunens upphandlare brukar dock inte kommunen aktivt 

kontrollera att leverantören sköter sitt åtagande. Däremot är man noga med att följa upp 

klagomål som kommer ifrån brukare av tjänsten. Upphandlaren på Norrköpings kommun 

understryker också vikten av förberedelsearbetet, för att valet av leverantör skall bli så lyckat 

som möjligt 
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Kontroll av utförandet av tjänsten 

 

I Linköping är kommunen mycket noga med att kontrollera att tjänsten utförs till belåtenhet. 

Upphandlaren nämner flera olika typer av kontroller som genomförs.  

 

”Vi har en speciell kvalitetsuppföljningsplan som vi fastställer varje år, med olika kriterier, 

eller områden, som man vill fokusera på, just under ett visst år. Och då skall utförarna 

redovisa till oss hur de jobbar med den här frågan. Det kan ju handla om brukarinflytande till 

exempel. (…) Eller hur de arbetar med sin personal… Mycket detaljfrågor.” 

 

Förutom kvalitetsuppföljningsplanen, görs platsbesök, då representanter från kommunen åker 

ut och träffar brukare och anhöriga, eller gode män. Under dessa besök ställs frågor hur de 

tycker att verksamheten fungerar på daglig basis med saker som information, mat, bemötande 

och fritidsaktiviteter. Dessutom gör de flesta av kommunens leverantörer, speciellt de större, 

egna undersökningar hos sina brukare. Leverantörernas undersökningar brukar vara mycket 

omfattande, oftast i enkätform, och de genomförs en gång per år.  

 

”…Så att man kan se och följa under åren. Att det här året fick de det här resultatet, och 

förra året var det såhär och såhär. Och dem (undersökningarna) får ju vi också ta del av.” 

(Upphandlaren vid Linköpings kommun) 

 

Upphandlingsspecialisten på Almega menar att kontroller även skulle kunna förhindra att det 

finns för många oseriösa leverantörer som ställer till ett elände för många seriösa leverantörer. 

Den offentliga upphandlande enheten, kräver att leverantören följer ett antal miljöregler som 

finns stadgade i upphandlingen. Förhoppningen är då att den upphandlande enheten skall 

kontrollera om leverantören uppfyller kraven i verkligheten, vilket dessvärre inte görs. 

 

Leverantörernas uppfattning av kontroll 

 

Med hjälp av enkätundersökningen ville vi ta reda på i vilken utsträckning leverantörerna 

upplever att de blir kontrollerade av kommunen, samt om kontrollen av leverantörerna skiljer 

sig mellan offentliga och privata organisationer. Resultatet i diagrammet nedan visar att det är 

mycket vanligt att både kommunen och företag inom det privata näringslivet kontrollerar sina 

leverantörer i stor eller mycket stor utsträckning. Mycket få respondenter har angett att 
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kontrollen av dem sker i liten utsträckning eller inte alls. Kontrollens omfattning skiljer sig 

inte anmärkningsvärt åt mellan offentlig och privat sektor. Dock kan i diagrammet urskiljas 

att avsevärt fler företag upplever att Linköpings kommun kontrollerar dem i mycket stor 

utsträckning. 

 

I vilken utsträckning kontrollerar Linköpings 
kommun/normalkunden inom det privata näringslivet att 

tjänsten utförs till belåtenhet?
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Elektronisk upphandling underlättar kontrollen 

 

En ny typ av upphandling, elektronisk upphandling, är under utveckling och kommer bland 

annat att underlätta kontrollen och uppföljningen av leverantörerna. Elektronisk upphandling 

innebär att alla upphandlingsunderlag utarbetas och besvaras helt i elektronisk form, och all 

information lagras i databaser. Det elektroniska förfrågningsunderlaget tillåter endast att 

leverantören ger vissa svar, såsom ”ja” eller ”nej”. På så sätt undviks att leverantörerna ger 

svar som ”kanske” eller ”under vissa förutsättningar”.  

 

”…Då får man mycket renare svar, som blir enklare att utvärdera. (…) Den elektroniska 

formen kan sedan tillämpas på (…) kontraktet. Och detta kontrakt skall sedan finnas kvar, 

och kan i stort sett matchas mot förfrågningsunderlaget, så att inga väsentliga förändringar 

har gjorts. Sen kan det flyta in i leveranssystemet, så att man kontrollerar leveranserna, och 

så att man också kontrollerar att rätt saker kommer, att de kommer i tid, att det är bra 

kvalitet, alla förseningar och alla avvikelser kan registreras där. Då får man bra statistik och 

bra koll på hur leverantörerna sköter sig. Man kan koppla detta till faktureringen, så att man 

i stort sett kan säga att: ”Nu kommer de här grejerna, håll er beredda!” Då vet man att man 
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skall ta emot dem, man kontrollerar att det är rätt kvantitet och kvalitet och sedan går det till 

faktureringen, som då kan betala.” 

(Chefsjuristen vid NOU) 

 

Att genomföra en upphandling med hjälp av ett elektroniskt system skulle underlätta 

lärandeprocessen. Med hjälp av den omfattande statistiken skulle den upphandlande enheten 

få en bättre överblick, såväl över sitt eget beteende som över leverantörens, och informationen 

kan sedan användas vid nästa upphandling.  

 

”Man kan få väldigt bra statistik. Man kan få uppföljning på hela kontraktstiden, och då har 

man ett väldigt bra underlag vid nästa upphandling, också. För då vet man: Det här har 

funkat, det här har inte funkat, här behövs det vissa förändringar, vi kanske måste köpa lite 

mer av någonting, eller lite mindre av någonting annat.”  

(Chefsjuristen vid NOU) 

 

5.2.7. Kontakt  
 

”Kunden har alldeles för lite kontakt med leverantören.” 

(Upphandlingsspecialisten vid Almega) 

 

Almegas upphandlingsspecialist menar att parterna har nytta av en tät kontakt under ett 

pågående avtal. Det gäller framförallt när upphandlingen handlar om tjänster.  

 

”Och ibland är det ju inskrivet i kontraktet, alltså det bör det ju vara, både när det gäller 

varor och tjänster, men framförallt när det gäller tjänster. Tjänster kan man inte bedöma i 

förväg, utan de presteras ju hela tiden. Och det kan vara svackor i den, det är inget snack om 

det. Då borde man ju ha väldigt mycket kontakt, löpande, för att, så att säga, följa upp det 

här. Det är också så, att kunden upplever även det som en belastning, för att det tar tid. Man 

har inte ens avsatt tid för att göra den här typen av uppföljning.” 

 

Flera av de personer vi har intervjuat påpekar dock att kontakten med leverantören inte är ett 

självändamål i sig. Det viktiga är att samarbetet fungerar bra, och om det gör det, finns det 

ingen anledning att ha en utpräglad kontakt.  
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”Man kan ju inte sitta med leverantörerna i knäet varje dag, det är inte så… Det är ju när det 

finns ett behov, finns det inget behov, då har man ju ingen anledning att ta kontakt med dem.” 

(Juristen vid Linköpings kommun) 

 

Enkätundersökningen visar att leverantörerna har en mer frekvent kontakt med kommunen än 

med normalkunden inom det privata näringslivet, under avtalets gång. De flesta av 

leverantörerna har svarat att de har kontakt med privatkunden några gånger per år, medan 

kontakten med Linköpings kommun för det mesta verkar ske mellan en gång i månaden och 

flera gånger i veckan.  

 

Hur ofta har företaget någon typ av kontakt med Linköpings 
kommun/normalkunden inom det privata näringslivet, inom 

pågående avtal?
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Verksamhetsråd för ökad samverkan 

 

Upphandlaren vid Linköpings kommun anser att kontakten med leverantörerna fungerar bra, 

och att leverantörerna ser till att samarbeta med varandra för att verksamheten skall kunna 

skötas så bra som möjligt.  

 

”Vi har ju mycket kontakt med våra utförare, det tycker jag att vi har. (…) Man kan ju säkert 

utveckla det på olika sätt. Ett sådant exempel är ju att vi har någonting som vi kallar för 

verksamhetsråd. Då träffas alla utförare tillsammans med oss inom handikappomsorgen (…), 

och det är likadant inom äldreomsorgen och psykiatrin. Och det har väl (…) varit ganska bra, 

för även om de här utförarna (…) är konkurrenter när de lägger anbuden så är det ju viktigt 

att de kan samverka i olika frågor när de väl har fått ett avtal. Det kan ju vara en person som 

bor i en gruppbostad till exempel hos en utförare, och sen har den här personen en daglig 

verksamhet hos en annan utförare och då måste man ju kunna ha ett bra samarbete med 
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varandra kring den personen. Så att man inte ser varandra som konkurrenter då, det tycker 

jag brukar fungera bra.” 

 

Kontakt mellan avtalsperioder 

 

Resultatet av enkätundersökningen visar att den övervägande delen av företagen har kontakt 

med kommunen några gånger per år, då inget avtal med kommunen föreligger. Jämförelsen 

mellan offentlig och privat sektor i diagrammet nedan visar att leverantörerna inte har kontakt 

med kommunen mer sällan än de har kontakt med privatkunden, under den tid då 

leverantörerna inte har något avtal med kunden.  

 

Hur ofta har företaget någon typ av kontakt med Linköpings 
kommun/normalkunden inom det privata näringslivet, under den tid 

då företaget inte har något avtal med kunden?
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Möten på olika nivåer 

 

ISS försäljningschef skildrar hur kontakten med företagets olika offentliga kunder ser ut, vad 

gäller frekvens och antal involverade personer.  

 

”Om man tittar på det vardagliga arbetet, så är det den löpande kontakten med alla dem som 

man levererar tjänsten till, och det är ju den naturliga kontakten egentligen. Sen finns det ju, 

om man som vi brukar genomföra, det är ett så kallat driftsmöte, det är en gång i månaden, 

där man verkligen har en agenda och sätter sig ner och har bestämt att ”Det här ska vi titta 

på”, och ”Det här ska vi prata om”, och då kan det vara olika verksamheter, så att det kan ju 

vara flera olika personer som sitter där.” 
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Hon berättar vidare att de har ett taktiskt möte med företagets kunder tre gånger om året, där 

det undersöks hur leveranserna skulle kunna förbättras.  

 

”…Och den sista nivån som vi brukar ha, är ett så kallat affärsmöte eller strategiskt möte, 

som brukar vara en till två gånger om året. Och det är egentligen de som har rätt att 

bestämma och förändra avtalet som är med om det, så då brukar det vara, från kunden, 

kanske tre-fyra personer.”  

 

För det mesta är det en person på ISS som har det övergripande ansvaret för kontraktet med 

en kund.  

 

Antal kontaktpersoner 

 

Upphandlaren vid Linköpings kommun berättar att de försöker begränsa kommunikationen 

till en kontaktperson. Det är oftast en person som har det övergripande ansvaret. Kontakten 

består dels av regelbundna träffar, men också av spontana samtal när någon detalj måste 

stämmas av.  

 

”Det kan ju vara någon besvärlig situation som finns ute i någon verksamhet och då har ju 

utförarna och vi mer kontakt under någon period, liksom innan man har löst problemet.”  

(Upphandlaren vid Linköpings kommun) 

 

Resultatet från enkätstudien visar dock att det oftast är fler än en person som är inblandad i 

kontakten med leverantören. Enligt studien är det oftast två till fem personer från kommunen 

som är inblandade i kontakten, men det är även vanligt att fler än fem personer är involverade 

i kontakten. Ytterst sällan är det endast en person som har hand om kontakten med 

leverantören.142 

 

Inom det privata näringslivet är det också vanligast att två till fem personer är inblandade i 

kontakten med leverantören. Privata kunder använder sig dock oftare än kommunen av en 

kontaktperson, och endast i vissa fall är fler än fem personer involverade i kontakten.143 

 

                                                 
142 Se diagram 2 i bilaga 8 
143 Se diagram 3 i bilaga 8 
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När det gäller kontaktpersoner på leverantörens sida, är det även där vanligast att två till fem 

personer är involverade.144 

 

När kontakten gäller leverantörernas relation till en kund inom det privata näringslivet, ser det 

annorlunda ut. De flesta av våra respondenter har svarat att företaget använder sig av en 

person som sköter kontakten med en privatkund. Det är dock även vanligt att två till fem 

personer har hand om kontakten med kunden, precis som i relationen till Linköpings 

kommun.145 

 

5.2.8. Tjänsternas komplexitet 
 

Tjänsternas komplexitet har bland annat att göra med hur svåra de är att utforma och utföra. 

Tjänsternas komplexitet kan påverka relationen mellan parterna, varför vi ställde frågor om 

komplexiteten i enkäten.  

 

I vilken utsträckning upplevs tjänsten, som 
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I vilken utsträckning upplevs tjänsten, som 
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144 Se diagram 4 i bilaga 8 
145 Se diagram 5 i bilaga 8 
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Diagrammen ovan visar att leverantörerna inte upplever att tjänsterna de levererar är 

komplexa i någon större utsträckning.  

 

5.2.9. Förtroende 
 

De flesta av de leverantörer som deltagit i enkätstudien, uppger att de hyser lika stort 

förtroende för Linköpings kommun som för normalkunden inom det privata näringslivet, 

vilket framkommer av diagrammet nedan. Många av respondenterna anser att de till och med 

hyser ett större förtroende för kommunen än för privatkunden, medan ett fåtal svarar att 

förtroendet för kommunen är mindre än förtroendet för privatkunden.  

 

Vilket förtroende hyser företaget för Linköpings kom m un, i 
jäm före lse  m ed norm alkunden inom  det privata näringslivet?
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De upphandlare vi har talat med, tycker att uppföljning av verksamheten är mycket viktig för 

att skapa förtroende hos leverantören. Det handlar både om kontakt från upphandlarens sida, 

och om kvalitetsrapportering ute i verksamheten. Upphandlaren vid Norrköpings kommun 

påpekar att det är viktigt att vara seriös i hanteringen av klagomål.  

 

”Man skall visa att dessa (klagomålen) respekteras och bemöts lika – och att något händer.” 

 

Hon säger också att det är viktigt att kommunen är ärliga med egna fel och brister.  

 

”Vi är inte alltid Guds bästa barn själva.”  
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En annan faktor som skapar förtroende hos leverantörerna är att inköparna är seriösa i sitt 

arbete, så att inte någon gammal kontakt utnyttjas, eller att andra ovidkommande 

hänsynstaganden tas. En regelbunden kontakt och ett gemensamt informationsutbyte uppges 

också vara betydelsefulla faktorer som bygger upp förtroendet hos båda parter.  

 

De flesta leverantörer anser att upprepade avtal ökar förtroendet i mycket stor utsträckning, 

enligt diagrammet nedan. Detta beror troligtvis på att kunskapen om varandra ökar, både vad 

gäller organisation och behov. Upphandlaren vid Linköpings kommun säger att leverantörerna 

ofta har upprepade avtal med kommunen, och menar att det kan vara skönt att det ”bara rullar 

på”. Kommunens upphandlingschef hävdar däremot att det är positivt att nya leverantörer 

kommer in i samarbetet, eftersom dessa ofta verkar inspirerande och bidrar med nya idéer.  

 

I vilken utsträckning ökar upprepade avtal 
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5.3. Effekter av lagen och behovet av närmare leverantörsrelationer  
 

 

Den andra och tredje forskningsfrågan behandlar huruvida den offentliga sektorn skulle 

kunna dra nytta av närmare leverantörsrelationer, och i så fall på vilket sätt. För att svara på 

frågan om den offentliga sektorn har behov av närmare relationer, börjar vi med att ta upp de 

effekter som lagen har på leverantörsrelationerna.  

 

 

5.3.1. För många politiska ambitioner  
 

Ordföranden i SOI säger att både upphandlare och leverantörer tycker att offentlig 

upphandling idag känns besvärligt, då alltför många politiska ambitioner vägs in. Fokus 

flyttas från en god affärsmässighet till att uppfylla miljökrav, etiska regler och andra sociala 

villkor. Ju fler sådana här politiska plikter som kommer in, desto mer restriktiva blir 

upphandlarna.  

 

”De tycker att upphandlingsinstrumentet inte ska användas för någonting annat än att skapa 

värde för pengar – alltså göra bra upphandlingar.”  

(Ordföranden i SOI) 

 

Juristen på Linköpings kommun bekräftar bilden: 

 

”Vi har så mycket andra krav som ställs i samband med offentlig upphandling, alla sociala 

mål som skall genomföras i samband med att den upphandlande enheten gör sina 

upphandlingar. Diskrimineringsmål och allt vad det är… Jämställdhetsplaner och miljö och 

ditten och datten som ställer stora krav på upphandlingen.” 

 

5.3.2. Pris eller kvalitet?  
 

”Varför är hela tiden lägsta pris en sådan drivande faktor inom den offentliga 

upphandlingen?”  

(Upphandlingsspecialisten vid Almega) 
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Angående valet av leverantör, säger LOU 1 kap 22 §, att ”en upphandlande enhet skall anta 

antingen det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt eller det anbud som har lägst 

anbudspris”. Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga skall 

enheten ta hänsyn till flera kriterier, däribland tjänstens eller produktens kvalitet. 

Avvägningen däremellan är givetvis svår och görs på olika sätt inom olika offentliga 

organisationer.  

 

”Man får ju inte jobba med känslan…” 

(Upphandlaren vid Linköpings kommun) 

 

Vid upphandling av omsorg vid Linköpings kommun, fungerar det på så sätt att 

leverantörerna måste uppfylla ett antal grundläggande krav för att komma ifråga. Kraven kan 

bland annat handla om att leverantören skall ha inregistrerad firma, att de har betalt skatter 

och avgifter och har en grundläggande kunskap om den verksamhet som anbudet läggs på. Av 

de leverantörer som uppfyller alla de uppställda så kallade skallkraven, väljs den leverantör 

som har det lägsta priset. Meningen är att man genom detta system skall ta hänsyn till både 

pris och kvalitet. Upphandlaren påpekar dock att en leverantör som levererar en högre kvalitet 

än det grundkrav som uppställts, inte gynnas av det. Linköpings kommuns upphandlare menar 

att det finns en önskan från deras sida att kunna utvärdera anbuden i högre grad efter 

kvalitetsaspekter, men att det är svårt att bedöma kvaliteten på tjänster. Som exempel berättar 

hon om ett tillfälle då skillnaden mellan pris och kvalitet blev väldigt tydlig.  

 

”För något år sedan hade vi upphandling av gruppbostäder i ett område, och det var en 

privat utförare som hade den här verksamheten. Alla var väldigt, väldigt nöjda, vi var väldigt 

nöjda och anhöriga och gode män var jättenöjda. (…) Och vi fick till oss ganska mycket 

positiva synpunkter av olika slag på hur de hade jobbat. Och när vi gick igenom (…) 

anbuden, så visade det sig så småningom att (…) den nuvarande leverantören och en annan 

leverantör båda uppfyllde skallkraven, men den andra leverantören var lite, lite billigare… 

Och det var en väldigt liten skillnad, och så kände vi att vi måste byta (…). Och det kändes 

inte bra. Men vi hade kontakter med NOU och ytterligare kontakt med någon jurist, och det 

var ju solklart att vi var tvungna att byta. Man får ju inte jobba med känslan, så att säga, utan 

då får man ju gilla läget… Och det har ju blivit bra.” 

 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

81 

Möjligheten att väga in kvalitetsaspekter 

 

I Norrköpings kommun har man utvecklat ett kvalitetsvärderingssystem vid upphandling av 

vård och omsorg. Kommunens upphandlare berättar att kvalitet nästan alltid vägs in i valet av 

tjänsteleverantör. Systemet går ut på att hög kvalitet ger ett avdrag på anbudspriset. På det 

sättet framkommer jämförtal, och den leverantör som har lägst jämförtal vinner 

upphandlingen. Hon påpekar, att trots att kommunen har ett system för att värdera kvalitet, är 

det mycket svårt att göra värderingen.  

 

”Inom omsorg är ju kvalitet jätteviktigt. Men vad kostar det?” 

 

Det är också mycket viktigt att kommunen verkligen kan argumentera för varför man har gjort 

ett visst val.  

 

”Man måste ju ha argument. Man kan alltid få frågor kring hur vi har bedömt, och då måste 

vi ha svar. Det finns ingen öppen handling, utan det bygger mer på diskussioner.” 

 

Eftersom kvalitetsaspekten i hög grad baseras på diskussioner och är mycket subjektiv, menar 

många att ett sådant system egentligen inte borde få användas. Andra anser att det åtminstone 

skulle krävas en mall som visar exakt vad leverantören behöver uppnå för att bli tilldelad en 

viss poäng.  

 

Pris väljs oftast före kvalitet 

 

Åsikterna bland de leverantörer som har svarat på enkäten är mycket samstämmiga. Under 

påståendet att offentliga organisationer oftare väljer pris framför kvalitet, jämfört med privata 

organisationer, har cirka 70 procent av respondenterna svarat ”Instämmer helt” eller snäppet 

under ”Instämmer helt” på skalan. Endast fyra procent instämmer inte alls i påståendet. 

Resultatet åskådliggörs i diagrammet nedan.  
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Offentliga organisationer väljer oftare pris framför kvalitet vid 
inköp av tjänster, än privata organisationer
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Rädsla för överprövning 

 

Ordföranden i SOI, som har mycket kontakt med offentliga inköpare, säger att valet mellan 

pris och kvalitet görs väldigt olika, och menar att valet oftast inte är speciellt genomtänkt. 

Enligt honom är den främsta orsaken till att inköpare väljer pris framför kvalitet, risken för att 

valet skall överprövas i domstol. En sådan överprövning skulle leda till höga kostnader, 

eftersom hela affärsprocessen blir försenad.  

 

”Så fort man blandar in sådant här som kvalitet och andra egenskaper, då blir det plötsligt så 

mycket lättare att överklaga. Därför vill många av upphandlarna undvika de här kriterierna, 

och lägger priset som högsta klass… Och trycker på den betydelsen. Det finns en rädsla, och 

det finns en rädsla hos oss som vill utveckla.” 

 

Försäljningschefen på ISS hävdar att pris mycket ofta väljs framför kvalitet, vilket gör att de 

upphandlande enheterna förlorar mervärde.  

 

”Väldigt många lägger idag utvärderingen (…) till 80-90 procent pengar, vilket innebär att 

de förlorar gärna det de skulle kunna få som mervärde, för då är det bara pengarna som 

räknas. Då spelar det ingen roll om vi kan leverera bra kvalitet, eller om vi har jättebra 

referenser, det har ingen betydelse. Utan de vill bara ha pengar.” 

 

Försäljningschefen på ISS säger också att väldigt många inköpare uttalar sig om just rädslan 

för att bli överprövad. Denna rädsla leder till en onödig byråkrati, eftersom inköparna vill 
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försäkra sig om att allt verkligen skall gå rätt till. Det innebär exempelvis att all kontakt med 

leverantören skriftligen skall dokumenteras, för att inga missförstånd skall uppkomma. 

 

Ont om resurser 

 

Ordföranden i SOI vill framhålla att det går att översätta kvalitet till pengar, men att det är 

ganska komplicerat. Han menar att det finns för lite resurser inom de offentliga 

verksamheterna, för att lösa det här problemet. 

 

”…Den kompetensen och tiden finns oftast inte. Kunskapen saknas också hos upphandlarna 

för vad som går att göra inom LOU.” 

 

5.3.3. Utveckling inom avtalet 
 

Innovationer – en förutsättning för tillväxten 

 

Ett stort problem idag är att det inte görs tillräckligt med innovationer för att driva på 

effektiviteten och därmed upprätthålla tillväxten inom tjänstesektorn, menar Almegas 

upphandlingsspecialist.  

 

”Det här är ett jättebekymmer. Det kanske är ett av de riktigt stora problemen (…) Vi måste 

ju ha en tillväxt på åtminstone en procent inom den mjuka servicesektorn för att systemet skall 

funka och vi skall kunna betala ut pensioner, hela pensionssystemet är ju beroende av att det 

kommer in pengar från tillväxten. (…) Och tjänstesektorn är ju oerhört svår att rationalisera. 

(…) Kostnaden för en tv har ju sjunkit dramatiskt, medan kostnaden för en vårdtimme bara 

har ökat. (…) Då måste vi alltså ha en innovation inom tjänsteområdet som gör att vi kan 

knipa den här procenten varje år.” 

 

Att knipa en procent per år är emellertid lättare sagt än gjort med det nuvarande systemet, 

menar upphandlingsspecialisten. Anledningen till det är att det krävs närmare relationer, och 

inte minst incitament för båda parter i relationen, om innovationer skall komma till stånd.  

 

”Det finns ju ett stort problem med, att inom ramen för ett konkret projekt, göra innovationer. 

Leverantören kan ju göra det för egen del; öka sin effektivitet och få en större vinst. Men vi 
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har en väldigt dålig ömsesidig hantering utav det här, mellan parterna, för att skapa 

incitament på båda håll. (…) Man skulle behöva öppna upp för en större 

innovationsmöjlighet. Det här efterlyses ständigt. Ofta faller det ju på att det inte finns 

incitament som är bra för båda parter. Och det är ju ytterst det som det handlar om, att båda 

skall tjäna på det. (…) Innovationer kräver ofta ett samarbete, ett partnerskap. De här 

relationerna är alldeles för korta, så att det hinner aldrig utvecklas några ordentliga 

partnerskap. Och därför hinner det heller aldrig bli någon innovation inom ramen för ett 

konkret projekt.” 

(Upphandlingsspecialisten vid Almega) 

 

LOU försvårar samverkan mellan kund och leverantör 

 

De korta avtalstiderna hindrar således att incitament skapas för leverantörens del. Eftersom 

avtalstiderna oftast inte är tillräckligt långa för att samarbetet skall generera tillräckligt stor 

vinst, är leverantörerna inte intresserade av incitament i form av vinstdelning. Utan incitament 

uteblir innovationerna, vilka är mycket viktiga för att upprätthålla tillväxten inom 

tjänstesektorn.  

 

Konkurrens och samverkan kan beskrivas som två krafter som står emot varandra, men som 

båda egentligen har att göra med förändringsbenägenhet. Medan konkurrensen skapar 

förändring genom att företag ständigt tvingas till att komma med nya och bättre lösningar, är 

samverkan mellan kund och leverantör en förutsättning för att förändring skall kunna komma 

till stånd. Det beror på att kunden har kontroll över väldigt många av de variabler som gäller 

själva uppdraget.  

 

Upphandlingsspecialisten vid Almega menar att samverkan också hindras genom att LOU 

kräver att en kravspecifikation utformas i förväg, vilken sedan inte får förändras nämnvärt. 

Bestämmelsen han syftar på finns till för att förhindra att leverantörer särbehandlas; det skall 

inte vara möjligt för en upphandlande enhet att gå ut med en kravspecifikation som alla 

leverantörer måste leva upp till, för sedan ändra förutsättningarna när en leverantör har fått 

uppdraget.  

Mycket av det slutgiltiga resultatet är beroende av att kund och leverantör samverkar, vilket 

inte sker idag. I LOU finns det varken utrymme för förhandlingssituationer eller andra 
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mekanismer som kan hantera en samverkande process mellan parterna, hävdar 

upphandlingsspecialisten.  

 

”Tänk hur LOU fungerar; hur skulle det se ut om en leverantör gick in och samverkade med 

en kund? Det skulle plötsligt bli en sorts förhandlingssituation. (…) Det finns inga 

mekanismer för att hantera det här. Och det är ett bekymmer. Det här är ett klart bekymmer, 

därför att, är det någonting vi behöver, så är det förändring. Och här, plötsligt, är en faktor 

blockerad.” 

(Upphandlingsspecialisten vid Almega) 

 

Inget förändringstryck 

 

Almegas upphandlingsspecialist menar också att den offentliga sektorn inte har något 

förändringstryck på sig, som är tillräckligt stort för att föra fram en förändring. För att 

förändring skall ske, krävs privata entreprenörer. Enligt upphandlingsspecialisten är just nu 

den enda förändringsmekanismen inom den offentliga sektorn priskonkurrensen. Systemet 

med att lägsta pris oftast väljs framför kvalitet, leder inte till någon förändring i 

produktiviteten, utan det enda som sker är att företagen prissätter lägre, och levererar till 

sämre kvalitet.  

 

Upphandlingsspecialisten anser att det borde finnas någon utredningsenhet som tar ansvar för 

att utveckla den offentliga upphandlingen. Han är upprörd över att NOU6 inte har några 

resurser.  

 

”De är fullständigt och totalt underbemannade. De kan inte göra någonting. De borde ha fått 

resurser, och de borde ha varit de som suttit ner och sagt en massa kloka saker om hur man 

skulle sköta systemet, men det är ingen som gör det.” 

 

Chefsjuristen på NOU menar att det måste finnas en tydlig och klar målsättning för 

upphandlingens utveckling, om det skall ske några förändringar.  

 

”På senare tid så har det pratats om att man skall titta på innovativ upphandling och så 

vidare. (…) Det som är viktigt är att man har klara planer för det här, och det kanske är det 

som saknas lite. (…) Jag lyssnade på ett föredrag ganska nyligen, där man pratade just om 
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det här, att det framförallt är USA, i Europa är det mest England, som har klara 

målsättningar. (…) I Norden så är vi kanske lite… Vi har bra affärsstruktur, vi snubblar över 

bra saker, och då har vi kanske vettet att ta tillvara på det här och utnyttja det. (…) Det finns 

ingen handlingsplan för offentlig upphandling. Det finns inte heller några handlingsplaner 

för innovativ upphandling. (…) Jag menar, man kan komma rätt så långt på olika 

utvecklingsområden om man har en klar målsättning och ställer krav från flera håll, därför 

att då kan industrin börja jobba för det. Vet man att det finns affärer i sikte, att det finns 

avsättning för de innovationer som verkligen blir efterfrågade… Det som är problemet, är att 

om alla myndigheter, och alla kommuner, ställer sina egna krav som går åt olika håll. Då 

finns det inte någon klar inriktning, och då satsar heller inte industrin av ekonomiska skäl, 

just på den (…) innovativa utvecklingen, som de skulle kunna göra om de såg den här 

riktlinjen och möjligheter till affärer i den riktningen.” 

 

Ovanligt att diskutera framtid med leverantörerna 

 

Leverantörer är idag väl medvetna om LOU och avtalstidens längd. Därför händer det inte så 

ofta att leverantörerna kontaktar kunden för att diskutera framtida möjligheter till utveckling.  

 

”Däremot kan man ju komma i ett sammanhang inför en ny upphandling, och då ge förslag 

på hur man skulle vilja att det ser ut framåt.”  

(Upphandlaren vid Norrköpings kommun) 

 

Upphandlaren på Norrköpings kommun skulle vilja se mer av utbytande av tankar och idéer 

parterna emellan.  

 

Även på Linköpings kommun är det alltför sällan som leverantören diskuterar framtiden med 

kommunen, tycker upphandlaren av omsorg. Hon säger dock att kommunen ibland får ta del 

av leverantörens idé om hur tjänsten eller arbetet skulle kunna utvecklas.  

 

”Vi har ju lite sådana exempel… En av våra utförare kom med ett förslag på ett särskilt 

planeringssystem för personalen som innebär att (…) det ska vara personal på plats när de 

boende verkligen behöver det. Samtidigt som det ger en stor frihet för mig som personal att 

kunna boka in vilka tider jag vill jobba. Det har de presenterat för oss, vilket vi tycker är 

jättebra. Men det är ju någonting som de jobbar med, och vi är inte inblandade i det.” 
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Större frihet inom det privata näringslivet 

 

En jurist på upphandlingsavdelningen vid Linköpings kommun påpekar att ”närmare 

relationer” kan vara något som främst efterfrågas av dem som inte arbetar med upphandling, 

och som inte är insatta i hur upphandlingen faktiskt går till.  

 

”Det är inget som hindrar att vi har en kontinuerlig dialog med en leverantör om förtjänster 

och brister i det vi har köpt. Jag förstår inte vad de här kontakterna, som många eftersöker, 

att de skulle vara tätare och tajtare och djupare. Det måste ju bottna i att man vill ha en 

utveckling, tror jag. Och det är ingenting som hindrar, vi kan ha kontakter, självklart. Det är 

inte så att vi bara har ett avtal där vi inte pratar med varandra. Det är klart att vi pratar med 

varandra under avtalets gång. Jag tror att många har en skev bild av hur det egentligen går 

till. (…) I universitetsvärlden till exempel, de vill gärna se att det skulle vara på något annat 

sätt, som det faktiskt kanske är.”  

 

Samtidigt menar kommunens jurist att det kan vara ett problem att LOU inte tillåter några 

större förändringar under avtalets gång.  

 

”Vi får ju akta oss noga för att få för djupa kontakter med leverantören (…), både i 

undersökandefasen och under avtalstiden. Så att det inte blir några frågor om att vi, så att 

säga, gör mer än vad upphandlingsunderlaget tillåter. Det privata har ju en helt annan 

möjlighet att påverka, att förändra avtalet under tiden som det löper. Vi får inte ändra på 

avtalet i stort sett, mer än marginellt alltså. Och egentligen, alla ändringar som görs skall ju 

finnas med i det här förfrågningsunderlaget som har gått ut innan, eller i samband med, 

upphandlingen. Så att de har ju mycket lättare på den privata sidan att ta tillvara på 

produktutveckling under avtalstiden (…), än vad vi har. Vi måste ju hela tiden förutse den 

produktutvecklingen på något sätt i vårt underlag. Så vi kan inte ena dan ha köpt en Folkvagn 

och sen, efter tre år, få en leverans på Rolls Royce. Utan där har ju det privata en mycket 

större frihet, jämfört med vad vi har.” 

 

Bestämmelsen om att avtalet inte får ändras, kan ibland hindra kommunen från att göra 

effektiviseringar av verksamheten, understryker upphandlaren på Norrköpings kommun. 

Kommunen har exempelvis svårt att, utifrån sina egna behov, samköra personal eller minska 
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antalet platser på äldreboenden. Därför är det extremt viktigt att allt görs rätt från allra första 

början. 

 

Förändring av kravspecifikationerna 

 

Upphandlaren vid Linköpings kommun anser inte att det finns något större behov av närmare 

leverantörsrelationer inom omsorgen. Hon tycker att samarbetet fungerar väldigt bra som det 

är idag, och eftersom det inte sker så stora förändringar i verksamheterna, ser hon inte 

förbudet mot förändringar i avtalet som ett problem.  

 

”De här verksamheterna ändras inte i någon större utsträckning. (…) Det ser ju likadant ut år 

efter år, så det finns inget behov av att ändra kravspecifikationerna under pågående 

avtalsperiod.” 

 

Trots att det inte sker några större förändringar i själva avtalet, arbetar ändå leverantörerna på 

att utveckla sin tjänst till förmån för kommunen.  

 

”Leverantörerna utvecklar ju tjänsterna, det måste jag säga att de gör på olika sätt. (…) Det 

kan ju vara att man tar in någon ny kompetens kanske i sin verksamhet (…), mycket handlar 

ju om att de jobbar med sin personal också. Och det tycker jag att de gör på ett bra sätt, (…) 

för att hela tiden utveckla, förbättra och uppdatera, vad man nu kan tänka sig…” 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar också att leverantörerna i stor utsträckning är med 

och utformar tjänsten som de sedan utför.  

 

I vilken utsträckning är företaget med och utformar tjänsten 
som företaget sedan skall utföra för Linköpings kommuns 
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Upphandlaren vid Norrköpings kommun menar, i motsats till Linköpings upphandlare, att det 

inom hennes verksamhetsområde har betydelse för upphandlingen att det inte går att ändra i 

avtalen under kontraktstiden. Kravspecifikationen förändras alltid mellan upphandlingarna, 

och det är viktigt att man som upphandlare hela tiden tänker strategiskt för att verksamheten 

skall löpa på ett tillfredsställande sätt under hela avtalsperioden.  

 

Om du gör en (…) kravspecifikation och du är nöjd med den, och skriver ett avtal som kanske 

gäller i tre eller fyra år (…) Under tiden har kraven förändrat sig, vissa saker är vi inte ett 

dugg intresserade av, och när det gäller andra saker ser vi att ”Det här har vi glömt, och det 

här borde vi göra på ett annorlunda sätt.” (…) Tiden hinner ifatt en. Ibland kan man se redan 

när vi har gjort upphandlingen att det var saker som var felaktiga i underlaget.” 

 

Enkätundersökningen visar ett mycket splittrat resultat beträffande frågan om offentliga 

organisationer förändrar sina kravspecifikationer oftare än privata. De flesta respondenterna i 

undersökningen har ingen åsikt om huruvida offentliga organisationer förändrar sin 

kravspecifikation oftare än privata, och ungefär lika många har svarat ”Instämmer inte alls” 

som ”Instämmer helt”, vilket tyder på en stor variation. Det fullständiga resultatet visas i 

diagrammet nedan.  

Offentliga organisationer förändrar oftare sina kriterier för 
inköp av tjänster vid ingången av varje nytt kontrakt, än 

privata organisationer
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Då upphandlaren på Linköpings kommun har nämnt att det sker få förändringar av 

kravspecifikationen mellan upphandlingar, eftersom verksamheten inte förändras särskilt 

mycket, misstänkte vi att det kunde finnas ett samband mellan tjänstekategori och 

förändringsfrekvens. För att ta reda på om ett sådant samband existerar, delade vi upp svaren 

efter tjänstekategori. Resultatet framkommer i diagrammet nedan.  
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Offentliga organisationer förändrar oftare sina kriterier för inköp av 
tjänster vid ingången av varje nytt kontrakt, än privata organisationer
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Kultur- och f ritidsaktiviteter

Vård och omsorg
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Av diagrammet framgår inte någon tydlig uppdelning mellan olika tjänstekategoriers svar. En 

stor andel av kategorin ”utbildning” har dock svarat åt hållet ”instämmer inte alls”, medan 

ingen i denna kategori har svarat ”instämmer helt”. Detta skulle kunna tyda på en något 

mindre förändringsbenägenhet inom utbildning. Inom kategorin ”kultur- och fritidsaktiviteter” 

har ingen svarat åt hållet ”instämmer inte alls”, utan här ligger svaren istället åt andra hållet. 

Även i kategorin ”kollektivtrafik” ligger den övervägande delen av svar åt hållet ”instämmer 

helt”. Detta skulle alltså kunna innebära att kravspecifikationerna förändras något oftare inom 

dessa kategorier. Eftersom skillnaderna är så pass små, går det dock inte att dra några säkra 

slutsatser från utfallet.  

 

5.3.4. Svårigheter att formulera kravspecifikationer 
 

Flera av våra intervjupersoner efterfrågar kravspecifikationer som tar mer hänsyn till 

kvalitetsfrågor. Svårigheten är att finna bra kriterier för vad kvalitet representerar, speciellt 

inom verksamhetsområden som vård och omsorg. Vid upphandling av varor, i jämförelse med 

tjänster, är det lättare att ställa upp exakta variabler för vad som är god kvalitet.  

 

Det kan också vara svårt att veta hur pris- och produktutvecklingen kommer att se ut inom de 

områden som handlas upp, vilket är mycket viktigt att veta eftersom avtalet sedan inte kan 

ändras.  

 

Upphandlaren på Norrköpings kommun menar att det är särskilt svårt att ta fram 

kravspecifikationer när det gäller verksamheter som kommunen själv inte har någon 

erfarenhet av.  
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”Ibland vet vi inte vad vi vill köpa. Vissa saker bedriver vi inte själva – vi har ingen 

erfarenhet av det.”  

 

Bland de tillfrågade leverantörerna råder det delade meningar kring huruvida offentliga 

organisationer har svårare att veta vad de önskar av en leverantör, än privata. Resultatet visas i 

diagrammet nedan.  

 

Offentliga organisationer har svårare att veta vad 
de önskar av en leverantör, än privata 
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Många leverantörer instämmer inte alls i påståendet, medan ännu fler instämmer delvis.  

Många har också svarat ”vet ej/ingen åsikt”, vilket gör det svårt att dra några slutsatser av 

utfallet. Väldigt få instämmer dock helt, vilket kan tyda på att det i varje fall inte finns någon 

stark åsikt bland leverantörerna att offentliga organisationer skulle ha svårare att veta vad de 

önskar, än privata organisationer. 

 
5.3.5. LOU skapar balans i relationen 
 

Linköpings kommuns upphandlingschef anser att det kan vara en fördel att relationerna tar 

slut när avtalstiden har löpt ut, och att det kan vara nyttigt att få in lite nytt, ”friskt blod” i 

organisationen då och då.  

 

”Det finns ju en tendens, och det är mänskligt tror jag, att under det första avtalsåret så är 

den nye leverantören, om han aldrig har varit inne förut, otroligt ambitiös. Att försöka lära 

sig, och så vidare. Sedan planar det ut. (…) Det finns en viss tendens att både kunden och 

leverantören slackar ut lite. Det är ungefär som ett äktenskap. Det är ju kanonroligt i början, 
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och sen blir det en period där det inte är så… Sen blir det skilsmässa på slutet, och då skall vi 

göra en ny upphandling.”  

 

Upphandlingschefen pekar också på en annan fördel med att kommunen tvingas till nya 

upphandlingar. Vid avtalens ingående skrivs en prisstegring in i kontraktet, som brukar ligga 

på cirka tio procent. Vid varje ny upphandling pressas sedan prisbilden tillbaka. Detta 

innebär, att även om det skulle vara så att det är samma leverantör som får kontraktet, så blir 

det billigare för kommunen, än om avtalet hade fortsatt att löpa under en längre tid.  

  

Chefsjuristen på NOU, nämnden för offentlig upphandling, påpekar att lagen fyller en mycket 

viktig funktion i den meningen att relationerna mellan offentlig och privat sektor inte skall 

övergå i kompisrelationer. Den är ett mycket viktigt instrument för att förebygga korruption. 

Detta är någonting som alla respondenter förefaller vara överens om. Många gånger kan lagen 

också uppfattas som en trygghet för de offentliga inköparna, för att det i en politisk 

organisation finns många nätverk på olika nivåer, som gärna har åsikter om vem den 

upphandlande enheten borde handla av. 

 

”Jag brukar säga ibland, visserligen är det knöligt det där, men det är skönt ibland för man 

behöver inte, man kan egentligen inte bli anklagad för att göra några privata, personliga (…) 

värderingar över den situation vi har.”  

(Upphandlingschefen vid Linköpings kommun) 
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5.4. Möjligheter till samverkan 
 

 

I detta avsnitt undersöker vi i vilken utsträckning lagen om offentlig upphandling (LOU) 

tillåter ett nära samarbete mellan den offentliga sektorn och dess leverantörer i det privata 

näringslivet. Avsnittet inleds med en diskussion om hur lagen tillämpas idag. Därefter 

redogör vi för vilka möjligheter till samverkan och utveckling av relationerna som finns inom 

ramen för LOU. 

 

 

5.4.1. Tillämpningen av LOU idag 
 

Gråzon mellan lag och verklighet 

 

”Man får ju inte göra så mycket ändringar, så att det blir frågan om någonting annat. Sen, de 

facto, så gör vi vissa… Man är lite i gråzonen där mellan… Man måste vara det för annars så 

blir det sterilt.” 

(Juristen vid Linköpings kommun) 

 

Både upphandlingschefen och juristen vid Linköpings kommun, antyder att man ofta befinner 

sig i en gråzon när det gäller förändringar av avtal. Upphandlingschefen säger att vissa 

förändringar ändå görs under avtalstidens gång.  

 

”Självklart, om vi går in i ett avtal, så kommer det ju hända saker och ting, vilket gör att man 

tillsammans med leverantören (…) naturligtvis har en form av produktutveckling (…) under 

den där perioden. (…) Det handlar ju om att ta vara på kunskapen som finns.”  

 

Juristen är mer restriktiv när det gäller att tolka lagen, och menar att Linköpings kommun 

egentligen är ganska låst av lagen när det gäller sådant som produktutveckling. 

Upphandlingschefen hävdar emellertid att vissa typer av förändringar ändå måste kunna göras 

när avtalet har slutits.   
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”Jag tycker inte att man får blanda ihop den disciplin som är från den dag vi släpper ifrån 

oss en förfrågan (…) Under den tiden som upphandlingen ligger, då skall det vara ordning 

och reda på torpet. Det går ju inte att genomföra det här om vi har en ideligen dialog här. 

Men (…) när vi kommer till ett beslut om att välja en leverantör, då tycker jag egentligen inte 

att det finns nån… (…) Alltså, ta det att man vill ju ha omväxling i skolmaten. Det pågår ju en 

process hela tiden där. Sitter vi och äter någonting, så är det ju nån gök eller nån 

amerikanare som kommer hit med nåt skit vi ska lära oss att äta innan den där treårsperioden 

är över, och då måste man ju ha med det då och prova det, och så vidare. Så jag vill inte 

påstå att… Jag tycker inte att LOU i den meningen hindrar kreativiteten att förändra, i sig.” 

 

Juristen håller inte riktigt med upphandlingschefen om att LOU inte hindrar förändring, men 

medger ändå att det sker vissa förändringar.  

 

”Hela kontraktet, skall ju vara till 95 procent reglerat, (…) minst. Det finns litet utrymme för 

att skruva på det här, även om man i verkligheten alltid måste göra det, för att det är lite 

skillnad på teori och praktik. (…) Men det är så med all förvaltningsrätt, jag menar, skulle en 

förvaltning följa vartenda (…) lagparagraf som finns, så får inte någon förvaltning någonting 

gjort. (…) Så att det måste finnas ett visst utrymme för tjänstemannapragmatism, om man 

säger så.” 

 

ISS försäljningschef för offentlig sektor berättar att det i ganska stor utsträckning förekommer 

att lagen och direktiv kringgås. Hon förmodar att det främst gäller mindre upphandlande 

enheter, då de stora aktörerna är så ifrågasatta att de inte har någon möjlighet att gå runt lagen. 

Det kan handla om att upphandlare hittar egna vägar och tillvägagångssätt att upphandla. Det 

kan även vara så att kontakter utnyttjas så att lagens förfarandeprocess kan hoppas över, eller 

att villkoren blir bättre.    

 

Bidrag – ett sätt att kringgå lagen? 
 

I Linköping har kommunen valt att ge bidrag till verksamheter som drivs i privat regi inom 

barn- och ungdomsverksamheten, i stället för att genomföra traditionella upphandlingar. 

Anledningen är bland annat att kravspecifikationer upplevdes som alltför besvärliga att ta 

fram. SOI:s ordförande ställer sig frågande till om strategin verkligen kommer att hålla för en 

prövning.  



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

95 

”Det är tveksamt om det skulle hålla för en prövning - genom att göra på det sättet skulle 

man kunna kringgå lagen. Kommunen köper ju ändå en tjänst, kommunen betalar, även om 

det är bidrag så betalar man för att få tjänsten utförd.” 

 

5.4.2. Relationer inom ramen för LOU 
 

”Det kanske är så att man stirrar sig nästan blind på lagen i vissa fall, och säger att det är fel 

på lagen. Men det kan också vara fel på förberedelserna, eller de resurser som ställs till 

förfogande.” 

 (Chefsjuristen vid NOU) 

 

Möjligheter till ökad samverkan 
 

Ordföranden i Sveriges offentliga inköpare, SOI, påpekar att det är mycket stor skillnad på 

hur affärer görs inom det privata näringslivet, och inom det offentliga.  

 

”Jag har ju en bakgrund i det privata näringslivet också, och vi jobbar ju på ett annat sätt 

där. Där är det mer fråga om att kontakta leverantörerna och föra en dialog med 

leverantörerna, samverka mycket mer. Och dra nytta av varandras kunskap, istället för att vi 

ska tala om precis från början hur allting ska se ut.” 

 

Ordföranden i SOI tror definitivt att det finns situationer där offentliga verksamheter skulle ha 

nytta av närmare leverantörsrelationer, än de som tillämpas idag. Han tror också att det är 

möjligt för offentliga organisationer att samverka med sina leverantörer på ett liknande sätt 

som sker inom det privata, trots att lagen gör det svårare. 

 

Möjligheter till förändringar av avtalet 
 

”Omförhandlingsstrukturer i kontrakten tillåter att man justerar saker.” 
 

(Chefsjuristen vid NOU) 

 

Chefsjuristen på NOU menar att så länge det fastställs i kontraktet vilka förändringar som kan 

komma att göras, så kan det finnas utrymme för justeringar i avtalet.   
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”Det är en riktig utmaning för juristerna; offentlig upphandling är tilldelning av offentliga 

kontrakt, man kan säga att det är det offentligas avtalsrätt, och det finns ju utrymme för 

avtalsjuristerna att skriva kreativa kontrakt på ett sätt som inte kränker de principer som bär 

upp LOU.”  

 

Det väsentliga är att kontraktet omfattar väldigt klart vad bägge parter får göra. Idag finns det 

möjlighet att skriva kontrakt med optionsklausuler, där vissa omförhandlingsstrukturer tillåter 

att saker justeras, även löpande under samarbetet. Samtidigt är NOU:s chefsjurist noga med 

att understryka att större förändringar av avtalets villkor inte får göras.  

 

”Det går inte, att som vissa gör, att leverantören säger: ´Det här klarar inte jag, priserna har 

gått upp så mycket.´ Och så slänger man in några miljoner till. Jag menar, det här är inte 

rättvist mot dem som förlorat kontraktet, eftersom det var lite dyrare från början.” 

 

För att lättare kunna fastställa exempelvis utvecklingsprocessen, kan en upphandlande enhet 

genomföra ”förberedande upphandlingar” där den upphandlande enheten gör research och 

konstaterar hur marknaden ser ut just nu, vilka leverantörer som verkar bäst och vilken 

utveckling som kanske blir möjlig under kontraktstiden. NOU:s chefsjurist menar, att så länge 

det är möjligt att fastställa vilken utveckling som skall ske under kontraktstiden i kontraktet, 

är det fritt fram för förändringar. Att ta vara på denna möjlighet är dock en rejäl utmaning för 

de jurister som utformar avtalen.  

 

Chefsjuristen vid NOU menar att det finns möjligheter att ta del av anbudsgivarnas goda 

idéer, utan att den upphandlande enheten för den skull måste ge kontraktet till den 

anbudsgivare som kommer med förslag. Genom att anbudsgivarna får ersättning för 

exempelvis goda idéer, skapas incitament för anbudsgivarna att bidra med exempelvis förslag 

till förbättringar.  
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Konkurrenspräglad dialog   

 

”Lagstiftaren har insett att man måste tillåta någon typ av dialog mellan parterna, men man 

vill ändå inte låta parterna förhandla helt fritt. (…) Med viss rätt, kanske, för det finns och 

har funnits risk för korruption, det är ju ändå människor som är inblandade.”   

(Ordföranden i SOI) 

 

Ordföranden i SOI menar att man idag kanske är lite för försiktig när det gäller att tolka när 

man kan förhandla, och när man inte kan förhandla. Han framhåller att det borde vara möjligt 

att förhandla mer, än vad som görs idag.  

 

”Det handlar ju inte om att använda förhandlingsinstrumentet till att pressa priser, utan det 

handlar ju om att ta fram bästa möjliga lösning.” 

     (Ordföranden i SOI) 

 

För att tillgodose behovet av förhandlingar, skall eventuellt en ny process införas som kallas 

konkurrenspräglad dialog. Meningen är att underlätta för kunden att i förväg kunna 

specificera vad som önskas. Konkurrenspräglad dialog innebär att den upphandlande enheten 

gör en funktionell beskrivning av vad som önskas, och diskuterar sedan under ordnade 

former, och kanske plockar bort vissa förslag som inte anses uppfylla kraven. När det har 

kommit fram ett antal intressanta förslag som bedöms kunna uppfylla målen, övergår man till 

en mer formell upphandling, där ett slutgiltigt förslag lämnas, som utvärderas på ett 

traditionellt sätt. Konkurrenspräglad dialog innebär att diskussioner tillåts under resans gång. 

Det kan handla om att förskjuta risker eller förändra upplägget på leveransen. I dagens läge 

måste hela projektet vara upplagt i och med avtalets ingående, och kontraktet utgör en yttre 

gräns för vad som får förhandlas. Vissa faktorer och omständigheter går inte att förutsäga eller 

planera och utvärdera på förhand, utan måste lösas under avtalets gång.  

 

”Om vi inför konkurrenspräglad dialog, kan man diskutera utformningen av projektet och de 

olika lösningarna, innan man spikar förfrågningsunderlaget”  

(Chefsjuristen vid NOU) 
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Funktionsupphandling  

 

En annan möjlighet till samverkan, som är fullt tillåten idag, är funktionsupphandling. Den 

funktionsinriktade upphandlingen innebär att den upphandlande enheten, istället för att 

beskriva exakt vad som skall göras i kravspecifikationen, beskriver vad som skall uppnås med 

upphandlingen. Då får leverantörerna ganska fria händer att själva lägga upp en lösning för 

hur målet skall uppnås.  

 

”Lägger man sedan på (…) incitament… Om man säger att ”Om ni dessutom gör det här 

bättre än vårt mål, når en bättre effekt, så får ni dela på besparingarna med oss”. (…) Då 

kan man ju också ”deala” om att man skall förändra saker under resans gång, men det finns 

kontraktuellt reglerat vad som händer. Det är klart att det skall finnas en möjlighet att 

påverka något som leverantören ger som förslag till en förändring.” 

(Ordföranden i SOI) 

 

Upphandlingsspecialisten på Almega är också mycket positivt inställd till 

funktionsupphandling. 

 

”…Här kan ju helt plötsligt leverantören få använda sin professionella kompetens för att lösa 

problemet. Istället för att kunden utgår från en mall från 1966 om hur verksamheten skall 

skötas.” 

 

Han tar upp ett exempel som visar på att det verkligen kan löna sig att låta leverantören 

komma till tals, bidra med sina erfarenheter och kanske föreslå en egen lösning. Leverantören 

har ju många gånger värdefull expertkunskap inom sitt område, som inte kunden har. 

 

”ISS, världens största leverantör av facility services, blev väldigt irriterade när de skulle ta 

över städningen på Karolinska. Karolinska ville nämligen ha en bankgaranti på 100 miljoner, 

för de hade ett antal frysboxar där det fanns genetiskt material, och om städaren kom åt 

kontakten till dem och det började töa upp, skulle det vara en förlust utan like. Varpå 

försäljaren på ISS föreslog: ”Jamen, vi kan bekosta en fast kontakt för 100 kronor, så 

behöver ni inte vara oroliga.” Och det hade de överhuvudtaget inte tänkt på. De hade en 

vanlig stickpropp. Och då ville de ha 100 miljoner kronor i bankgaranti.” 
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Enligt ordföranden i SOI bör funktionsupphandling egentligen kunna användas vid all typ av 

upphandling. Vad som än skall upphandlas, bör man alltid börja med att fundera på vad som 

är syftet med upphandlingen. Som exempel nämner han kontorsmateriel. Det yttersta syftet 

med kontorsmateriel är ju att folk skall kunna producera något på sitt kontor. Kanske finns det 

fler lösningar än en, som uppfyller målet? 

 

”Jag är helt övertygad om att funktionsupphandling kommer stort. (…) På alla områden.” 

(Upphandlingsspecialisten vid Almega) 

 

Ordföranden i SOI tror att funktionsupphandling kommer att tillämpas i allt större 

utsträckning i framtiden. Han får medhåll av Almegas upphandlingsspecialist, som har gjort 

en undersökning bland de företag som köper facility services. Undersökningen visade att 

hälften av företagen i storkundssegmentet är positiva till funktionsupphandling, under 

förutsättning att kontrollmätningar görs på ett sätt som båda parter har kommit överens om.  

 

Juristen vid Linköpings kommun bekräftar att det blir mer och mer vanligt att man talar i 

funktionella termer i upphandlingssammanhang, men tror samtidigt att det är någonting som 

är populärt just för tillfället.  

 

”Jo, det där med funktionsupphandling har blivit lite modeord. Det dök ju upp här, för ett par 

år sen på några konferenser, och sen skulle ju alla göra funktionsupphandling. Men det var 

väldigt få som kunde precisera vad de menade med det, egentligen. Jag vet inte… om det är 

lite flumbegrepp.” 

 

Upphandlingschefen vid Linköpings kommun tar upp ett exempel, städning, där de har testat 

funktionsupphandling. Kravet i förfrågningsunderlaget hade varit att det skulle vara rent, och 

inga krav hade ställts på hur många gånger ett visst rum skulle städas. Det visade sig dock, att 

även om själva städningen fungerade bra, så ville de människor som vistades i lokalen gärna 

se att det satt en lapp utanför rummet, som bekräftade att det skulle städas ett visst antal 

gånger under en tidsperiod.  
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”Vi har ett kontrollbehov, och då är det lättare att vi, i våra förfrågningsunderlag, talar om 

att toaletterna skall städas varje dag, klassrummen skall städas varje dag, det trapphuset en 

gång i veckan, och så vidare.” 

(Upphandlingschefen vid Linköpings kommun) 

 

De flesta av de personer vi har intervjuat är positivt inställda till funktionsupphandling. Trots 

detta, är funktionsupphandling inte så vanlig som man skulle kunna tro. Enligt 

försäljningschefen på ISS tillämpas funktionsupphandling främst av inköpare som har lång 

erfarenhet av offentlig upphandling. De inköpare som inte har så många år i branschen bakom 

sig, är rädda för att på något sätt frångå lagen, och tenderar att tillämpa traditionell 

upphandling i mycket strikt bemärkelse. 

 

Offentligt partnerskap 

 

Offentligt partnerskap (OPP) är namnet på en samarbetsform som är en utveckling av 

relationen för en närmare samverkan. Det är användbart när en offentlig verksamhet 

identifierar ett behov, men inte har tillräckligt med kapital för att bekosta verksamheten. 

Lösningen är då att låta ett privat företag stå för finansieringen. Samarbetsformen avser en 

förbindelse mellan en offentlig och en privat aktör som pågår under en längre tid, ofta 20-30 

år, och inom vilken parterna utvecklar en nyttighet och delar kostnader, risker och inkomster 

som hänför sig till genomförandet. En av orsakerna till intresset för modellen är den 

försvagade finansieringssituationen i vissa kommuner. I och med att leverantören får hela 

ansvaret för byggandet och driften av projektet, blir denne motiverad att tänka långsiktigt. 

Detta kan exempelvis innebära, att istället för att försöka bygga någonting så billigt som 

möjligt, tänker leverantören på det totala ekonomiska värdet, att byggnaden också skall bli 

billig i drift.  

 

Enligt chefsjuristen på NOU tillämpas OPP i Sverige i ganska liten utsträckning. 

Arlandabanan och Öresundsbron är exempel på projekt som skulle kunna liknas vid offentligt 

partnerskap, men han kan inte nämna några renodlade projekt. Arlandabanan ägs och drivs av 

A-Train AB som även planerade och byggde den nya Arlandabanan. När banan stod klar 
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hösten 1999 lämnades anläggningen över till staten. A-Train AB leasar idag tillbaka 

Arlandabanan med rätten att köra tågtrafiken fram till år 2040.146  

 

Ordföranden i SOI menar att OPP handlar om ett samspel mellan parterna, där båda måste ge 

och ta. Enligt honom är det viktigt med en nära relation för att kunna utveckla saker 

tillsammans under resans gång. Han nämner e-tjänster som ett exempel.   

 

”En kund kan inte vara den bästa på att specificera den här typen av tjänster, när kunden inte 

kan tekniken eller vet möjligheterna på samma sätt som en leverantör. Då kan kunden gå in i 

en (...) utvecklingsfas tillsammans med leverantören, och upphandla det här som ett 

samarbetsprojekt, för att mer långtgående kunna utveckla den här tjänsten.”  

 

Samarbetsformen medför en mycket mer komplicerad upphandling och utvärdering än ordinär 

upphandling. Ordföranden i SOI är dock övertygad om att det finns möjligheter att samverka 

på nästan lika bra villkor som i den privata sektorn, trots att regelverket komplicerar detta.  

 

Politiskt motstånd ett hinder för offentligt partnerskap 

 

ISS försäljningschef tror att skattebetalarna skulle ha mycket att vinna på att offentligt 

partnerskap tillämpades i större utsträckning än vad som sker idag.  

 

”Jag tror ju att skattebetalarna skulle få mer för pengarna om man var lite innovativ. (…) 

Det är man i övriga Europa, men i Sverige är vi alldeles för lagenliga, så vi är inte där ännu. 

Jag tror att det kommer (…), men vi är inte mogna ännu. (…)Vi tror och hoppas, givetvis, att 

det nya sjukhuset, Karolinska, skall bli ett sådant objekt, men vi vet inte.” 

 

Chefsjuristen vid NOU vill inte spekulera i varför offentligt partnerskap inte tillämpas i så 

stor utsträckning i Sverige idag.  

 

”Jag tror att (…) vi har mycket mera ett tänkande som innebär att man sätter budget och 

låter myndigheterna köpa för rena pengar, helt enkelt. Så att det kan vara budgetarbete, det 

kan också vara det att det finns (…) ett visst politiskt motstånd mot det här, det tror jag.” 

                                                 
146 www.arlandabanan.se 
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Det politiska motstånd chefsjuristen syftar på, härrör ifrån att projektet blir som ett 

avbetalningsköp som i slutändan skall betalas av kommande generationer.  

 

”Vissa kallar det för ”children pay”, det vill säga, det är våra barn och barnbarn som får 

betala det här. Så det är egentligen inte så att man får något billigare, här är tanken snarare 

att det som skulle ta flera år, kanske ett tiotal år, innan staten skulle ha råd med att bygga, en 

väg eller järnväg eller liknande, det kan man få redan idag. Men det är klart att… det blir ju 

ett avbetalningsköp.” 
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6. Analys 
 

 

I detta kapitel förs vår vetenskapliga bas samman med det empiriska material vi har samlat 

in. Vi avser att uppfylla uppsatsens syfte, samt lägga en grund för de kommande slutsatserna. 

För att underlätta för läsaren har vi, i möjligaste mån, sökt följa strukturen i det empiriska 

kapitlet. Analysen är indelad i avsnitt, som behandlar våra fyra forskningsfrågor.    

 

 

6.1. Leverantörsrelationen idag 
 

 

Vår första forskningsfråga behandlar hur leverantörsrelationerna mellan offentlig och privat 

sektor ser ut idag, jämfört med leverantörsrelationerna inom den privata sektorn.  

 

 

6.1.1. Avtalstidernas effekter på relationen 
 

Investeringsvilja 

 

Ett utvecklat samarbete resulterar, enligt Williamson (1987), i olika former av delade resurser, 

såsom tillgångar och information. Ju fler resurser som delas, desto djupare blir samarbetet. 

Relationen fördjupas således av exempelvis en relationsspecifik investering. Vid offentlig 

upphandling ligger avtalstiden oftast på två till fyra år. Några av våra intervjupersoner 

påpekar att denna korta avtalstid kan innebära ett hinder för relationsspecifika investeringar. 

Enligt Williamsons teori kan alltså kortare avtalstider hämma relationens fördjupning. 

Avtalstiden torde dock inte påverka investeringar som leverantören kan ha nytta av i 

relationen till andra kunder.   

 

Resultatet från enkätundersökningen visade emellertid att leverantörerna är mer benägna att 

genomföra en relationsspecifik investering i relationen till Linköpings kommun, än i 

relationen till normalkunden inom det privata näringslivet. Resultatet strider mot tanken att 

korta kontrakt minskar investeringsviljan. En tänkbar förklaring till resultatet kan vara att 
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leverantörerna känner sig tvungna att göra vissa anpassningar till kommunen, eftersom 

kommunen inte kan anpassa sig själv. En upphandlare har nämnt att kommunen ofta kräver att 

leverantörerna anpassar sig till viss del.  

 

Kvalitet 

 

Kortare avtalstider kan också försvåra för leverantören att växa in i verksamheten. Inom 

verksamheter som bygger på personliga relationer, till exempel inom vård och omsorg, är 

längre avtalstider särskilt viktigt för att vårdtagare och personal skall kunna bygga upp en god 

relation. Relationerna mellan vårdtagare och personal påverkar i sin tur kvaliteten på dessa 

tjänster.  

 

Kvaliteten på tjänsterna kan även påverkas av leverantörens incitament att göra bra ifrån sig. 

Enligt en av våra intervjupersoner är alltför korta avtalstider ett hinder för skapandet av 

incitament för leverantören i avtalsförhållandet. Genom vinstdelning blir leverantören mer 

motiverad att utforma och utföra tjänsten på bästa möjliga sätt. Då vinst oftast inte genereras 

förrän efter det tredje avtalsåret, måste avtalstiderna vara längre än så för leverantören skall 

vara villig att dela på vinsten.  

 

Risk med längre avtalstider 

 

Längre avtalstider innebär dock inte bara fördelar för relationen. Det kan vara riskabelt för 

upphandlande enheter att satsa på längre avtalstider, särskilt då de inte har erfarenhet av 

leverantören sedan tidigare. En av våra intervjupersoner påpekar att det är vanligt att 

leverantörer lovar alldeles för mycket vid avtalets ingående, vilket ställer till problem längre 

fram i avtalet. Den risk som det innebär för en upphandlande enhet att ingå avtal med en ny 

leverantör, skulle kunna minskas genom införandet av en prövotid för samarbetet. 

Upphandlande enheter skulle då lättare kunna utvärdera om ett samarbete med en leverantör 

är värt att satsa på.  
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6.1.2. Maktstruktur 
 
 Ursprungligt beroendeförhållande  

 

Parternas handlingsfrihet i relationen beror enligt Birnberg av hur betydelsefull relationen är 

för dem. Enligt Gadde och Håkansson är samarbetet oftast mer eller mindre viktigt för den 

ena parten i relationen. Asymmetrin i beroendeförhållandet kan exempelvis leda till ett 

orättvist utnyttjande kring priser, information och andra ekonomiska förhållanden. 

 

I enkätundersökningen svarade de allra flesta leverantörer, 68 procent, att värdet av relationen 

är lika stort för dem som för kommunen. Bland dem som hade svarat att värdet inte var lika 

stort för båda parter, var fördelningen ganska jämn mellan dem som anser att värdet är störst 

för kommunen och dem som anser att värdet är störst för leverantören. Undersökningen 

visade alltså inte på några tendenser att värdet av relationen skulle vara större för den ena eller 

andra parten. En uppdelning av svaren på olika leverantörskategorier visade inte heller på 

något samband mellan leverantörskategori och vem som har störst värde av relationen. Då vi 

delade upp svaren på omsättningskategori och vem som har störst värde av relationen, fann vi, 

inte oväntat, att mindre företag tenderade att svara att de som leverantörer har störst värde av 

relationen, medan större företag oftare svarade att det är Linköpings kommun som har störst 

värde av relationen. Denna tendens var dock inte särskilt stark, eftersom merparten av alla 

respondenter ändå svarat att värdet är lika stort för båda parter. Sambandet mellan 

företagsstorlek och beroendeförhållande finns med största sannolikhet även i 

leverantörsrelationen mellan privata kunder och privata leverantörer, och kan inte sägas ha 

någonting att göra med att kunden i detta fall är en offentlig organisation.  

 

Det är dock inte bara leverantörerna som är mer eller mindre beroende av kommunen. 

Upphandlare i både Linköping och Norrköping påpekar att de är mycket beroende av de 

leverantörer de har slutit avtal med. Trots att kommunerna använder sig av flera leverantörer 

inom samma verksamhetsområde, är det komplicerat att ersätta en leverantör med någon 

annan, om samarbetet inte skulle fungera. Vi hävdar att denna typ av beroende förekommer i 

minst lika stor utsträckning inom det privata näringslivet, där kunderna också många gånger i 

hög grad är beroende av sina leverantörer, inte minst när relationen gäller komplexa tjänster. 

Därför menar vi att kommunens beroendeförhållande till leverantörerna inte påverkas av 
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faktumet att kommunen är en offentlig organisation, utan snarare beror av tjänsternas 

komplexitet.  

 

Utifrån ovanstående resonemang, drar vi slutsatsen att det inte finns något starkt 

beroendeförhållande mellan parterna, som härrör ifrån att kommunen är en offentlig 

organisation. De flesta leverantörer anser att värdet av relationen är lika stort för dem, som för 

kommunen. Enligt Birnberg innebär detta att beroendeförhållandet för det mesta kan 

beskrivas som symmetriskt. Med utgångspunkt i Gadde och Håkanssons teori, talar ett 

symmetriskt beroendeförhållande emot att någon av parterna utnyttjar den andra parten på ett 

orättvist sätt. Vi tror att den jämna maktstrukturen kommer ur en vilja, från båda parters håll, 

att relationen skall utmynna i något positivt som båda parter kan ta del av.  

 

Beroendeförhållandet kan dock påverkas av leverantörens storlek, precis som i relationer 

inom den privata sektorn. Asymmetrin bygger då på att en av parterna, exempelvis 

leverantören, har stora resurser och många andra kunder, vilket leder till en starkare 

förhandlingsposition. Beroendeförhållandet kan även påverkas av tjänstens komplexitet. Ju 

mer komplex tjänst, desto mer krävs av leverantören för att denne skall kunna leverera en bra 

tjänst, och desto mer beroende blir kunden av sin leverantör, eftersom få andra leverantörer 

klarar av att leverera samma tjänst med samma kvalitet. Även denna typ av 

beroendeförhållandet återfinns inom det privata näringslivet; kanske till och med i högre 

utsträckning där, eftersom relationerna tillåts att utvecklas i större utsträckning mellan privata 

företag.   

 

Skapat beroendeförhållande 

 

Beroendeförhållandet mellan parterna i en relation kan enligt Birnberg påverkas av att någon 

part gör någon form av bestående anpassning till den andra parten. En sådan anpassning 

skulle till exempel kunna vara en relationsspecifik investering eller en förändring av rutiner 

eller organisationsstruktur. Enkätundersökningen visar att leverantörerna är mer benägna att 

genomföra en relationsspecifik investering eller anpassning för Linköpings kommuns räkning, 

än till normalkunden inom den privata sektorn, vilket alltså enligt Birnbergs teori skulle stärka 

leverantörens beroendeförhållande till kommunen. Det kan emellertid också förhålla sig så, 

vilket upphandlaren i Norrköping påpekar, att kommunen kräver att leverantören anpassar sig, 

eftersom kommunen är alltför oflexibel för att själv kunna göra det. Om leverantören redan är 
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beroende av kommunen som kund, skulle detta innebära att leverantören tvingas försätta sig i 

ett ännu större beroende genom att genomföra dessa typer av anpassningar.  

 

Vi tolkar resultatet av undersökningen som att leverantörer, på grund av offentliga 

organisationers knappa anpassningsförmåga, riskerar att hamna i ett visst beroendeförhållande 

till sin offentliga kund, eftersom leverantören tvingas till vissa anpassningar. Tvånget till vissa 

anpassningar tycks dock inte hindra leverantörerna från att ingå avtal med offentliga 

organisationer; då resultatet visar att fler leverantörer är benägna att anpassa sig till 

kommunen än till kunder inom det privata näringslivet.  

 
Upprepade avtalsperioder – ökat förtroende 

 

Enligt Birnberg (1998) hänger förtroende nära samman med beroende, eftersom en del av 

parternas förtroende för varandra bygger på uppfattningen om att motparten kommer att 

uppföra sig ”rätt”, då denne har mycket att förlora på att svika sin motpart. Då vi inte kunnat 

visa att den ena parten skulle vara mer beroende av relationen än den andra, kan vi inte se 

något samband mellan beroende och förtroende i vår studie.  Förtroendet kan enligt Birnberg 

öka genom att parterna lär känna varandra bättre. De tillfrågade leverantörerna i 

enkätundersökningen är överlag överens om att upprepade avtal med kommunen i stor 

utsträckning ökar förtroendet mellan parterna. Drygt tre fjärdedelar har även haft upprepade 

avtal med kommunen under det senaste decenniet. Enligt modellen borde alltså leverantörerna 

hysa ett relativt högt förtroende för kommunen, då parterna bör ha lärt känna varandra bättre 

under flera avtalsperioder. Resultatet av undersökningen verkar ligga i linje med Birnbergs 

teori, då 89 procent av respondenterna uppger att de känner samma förtroende för kommunen 

som för privatkunden, eller högre, medan endast 11 procent svarar att förtroendet för 

kommunen är lägre än för privatkunden. Vi konstaterar därmed att leverantörernas förtroende 

för kommunen överlag är relativt stort. Med utgångspunkt i Birnbergs teori samt vår 

enkätundersökning, drar vi slutsatsen att det stora förtroendet beror på att de båda parterna har 

lärt känna varandra under upprepade avtalsperioder.  

 

Ansvarsfördelning kring specifikation och design 

 

Enligt Cooper och Slagmulder (2004) formas relationen mellan köpare och leverantör till stor 

del av hur ansvarsfördelningen kring specifikation och design av produkten ser ut. I 
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utvecklingsfasen uppstår ett beroende kring specifikationen och designen om parterna delar 

ansvaret. Om ansvaret delas för såväl specifikation som design, uppstår en hög grad av 

beroende, eftersom parterna måste utveckla en gemensam utvecklingsprocess. Om 

leverantören på egen hand ansvarar för design och tillverkning, medan köparen ansvarar för 

specifikationen, uppkommer en lägre grad av beroende. Om köparen ansvarar för hela 

processen från specifikation till design och tillverkning är graden av beroende låg vad gäller 

design.  

 

Vid en offentlig upphandling är det vanligtvis köparen som både tar fram kravspecifikationen 

och ansvarar för hur tjänsten skall utformas. Förfrågningsunderlaget besvaras av leverantören 

genom att denne lämnar ett anbud som motsvarar kravspecifikationen.  Kravspecifikationerna 

är vanligtvis mycket detaljerade; där framgår i detalj vilken tjänst som skall utföras och hur 

leverantören skall utföra tjänsten, och kravspecifikationerna får inte ändras under avtalstiden. 

Detta förfarandesätt kan jämföras med Cooper och Slagmulders (2004) samarbetsform 

”subcontractor”, där köparen ansvarar för både specifikationen och designen. Tekniken som 

ofta används vid denna typ av samarbete kallar Cooper och Slagmulder för ”functionality-

price tradeoffs”. Endast mindre ändringar i specifikationerna kan göras, och specifikationen 

av slutprodukten ligger i princip fast. Nästan ingen strategisk information delas, eftersom 

detta inte är nödvändigt i en relation där kunden tar ansvar för såväl specifikation som design. 

Leverantörens uppgift är endast att leverera det som parterna kommit överens om i avtalet, 

inte att arbeta för att effektivisera samarbetet i någon större utsträckning. Denna nivå av 

samarbete återfinns på ett marknadsperspektiv.  

 

Vid funktionsinriktad upphandling lämnas ansvaret för designen över till leverantören i större 

utsträckning än vid traditionell upphandling. Denna typ av relation skulle kunna liknas vid 

”major supplier” i Cooper och Slagmulders modell. Samarbetstekniken som används vid 

denna typ av relation kallas ”interorganizational cost investigation”. Inte heller vid denna 

samarbetsteknik delar parterna med sig av strategisk information, men specifikations- och 

designförändringar under utvecklingsprocessen tillåts i större utsträckning, även om  

slutprodukten inte får förändras nämnvärt.  
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6.1.3. Offentlighetsprincipens effekt på informationsdelningen  
 

Cooper och Slagmulder (2004) hävdar att strategisk information, såsom utvecklings- och 

framtidsplaner, ofta delas i den högsta graden av samarbete. Ju tidigare i relationen 

informationen delges, desto större chans att produkten utvecklas i önskvärd riktning. På lägre 

nivåer av samarbete, som vid exempelvis traditionell upphandling eller funktionsupphandling, 

är det enligt modellen dock inte nödvändigt att parterna delar denna typ av information.  

 

Att ingen strategisk information delas i relationen mellan offentlig kund och privat leverantör 

skulle kunna förefalla naturligt, eftersom samarbetet är tidsbegränsat genom kontraktet, och 

leverantören kan aldrig vara säker på att vinna även nästkommande upphandling. Dessutom 

anade vi att Offentlighetsprincipen skulle kunna ha en negativ inverkan på 

informationsutbytet, då leverantörerna riskerar att känslig information lämnas ut till 

konkurrenterna. Resultatet av enkätundersökningen visade dock, i motsats till Cooper och 

Slagmulder (2004), att en förvånansvärt stor del av leverantörerna delar med sig, inte bara av 

expertkunskap om hur tjänsten eventuellt skulle kunna förbättras och anpassas till 

kommunens behov, utan också av information om företagets framtidsplaner. Leverantörerna 

lämnar ut ungefär lika mycket information till sina kunder inom offentlig verksamhet, som till 

sina kunder inom det privata näringslivet. Detta frikostiga informationsutbyte går alltså utöver 

det som Cooper och Slagmulder har observerat i sin undersökning angående 

ansvarsfördelning och informationsdelning.  

 

Tänkbara orsaker till informationsdelningen 

 

Att Offentlighetsprincipen inte verkar ha någon stor inverkan på informationsdelningen, 

skulle kunna bero på att den information som företagen delar med sig av, inte anses vara av 

någon hemlig eller känslig karaktär. Det kanske inte är så vanligt att leverantörerna 

exempelvis använder sig av komplicerade tekniska lösningar som leverantörerna är ensamma 

om, och som därför måste hemlighållas. Trots att många av företagen inte verkar ha något 

emot att dela med sig av information, hävdar ändå cirka en fjärdedel av respondenterna att de 

under löpande avtal besitter information som de inte vill dela med sig av till kommunen, trots 

att kommunen skulle ha nytta av detta informationsutbyte. Vi tror att detta beror på att denna 

information är just känslig, och att Offentlighetsprincipen alltså påverkar informationsutbytet 

när det gäller den typen av information. Det kan emellertid även vara så, att leverantörerna 
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väljer att hålla inne känslig information även till privata kunder, eftersom 

informationsdelningen ser ungefär likadan ut inom båda kundsegmenten.   

 

6.1.4. Leverantörernas anpassningsförmåga 

 

Resultatet från enkätundersökningen visade att leverantörerna är mer benägna att anpassa sig 

till kommunens behov, än att anpassa sig till normalkunden inom det privata näringslivet. 

Upphandlarna vittnar också om att leverantörerna är duktiga på att anpassa sig till kommunen.  

 

En av upphandlarna påpekar också att det är ett krav från kommunens sida att leverantörerna 

genomför vissa anpassningar, eftersom kommunen själv är alltför oflexibel för att kunna 

anpassa sig. Enkätundersökningen visar att leverantörerna också är mycket medvetna om 

byråkratin, då cirka 70 procent av respondenterna instämmer helt eller delvis i påståendet att 

det är mer komplicerat och tidsödande att göra affärer med offentliga organisationer än med 

privata. Vi tror att leverantörernas relativt stora villighet till anpassning beror på att de helt 

enkelt inte har något val; de måste anpassa sig för få offentliga kunder. I relationen till ett 

privat företag är det lättare för båda parter att gemensamt sätta upp ramar och riktlinjer, då två 

privata företag spelar på samma plan och har liknande förutsättningar från början. 

 

Man skulle kunna tro, att faktumet att flertalet leverantörer anser att det är komplicerat och 

tidsödande att göra affärer med offentliga organisationer, skulle göra att de också tyckte att 

det blir svårare att planera för framtiden i samarbetet med en offentlig organisation. 

Exempelvis tar det ju relativt lång tid innan leverantörerna får veta om de har vunnit en 

upphandling, på grund av de tidsfrister som LOU förespråkar. Resultatet av undersökningen 

visade dock inte något sådant samband. Detta skulle alltså innebära, att trots att offentliga 

organisationer ofta uppfattas som tröga och byråkratiska, är detta ingenting som direkt 

påverkar leverantörernas planering av den egna verksamheten. 

 

6.1.5. Förtroende – grunden i en relation 
 

Vi har tidigare konstaterat att leverantörerna hyser ett stort förtroende till kommunen. Även 

upphandlare säger sig ha en stor tillit till sina leverantörer. Enligt flera teoretiker spelar 

förtroendet en stor roll för hur relationen i övrigt ter sig. Cooper och Slagmulder (2004) 

hävdar att förtroende parterna emellan är grunden i en relation. Williamson (1987) menar 
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också att det är mycket viktigt att parterna litar på varandra. Kontrakten kan inte innehålla allt, 

och tillförlitligheten måste täcka upp som ett komplement. Även Gadde och Håkansson 

(1998) talar om vikten av förtroende i en relation. Då framtiden består av osäkerhet i form av 

bland annat oförutsägbara händelser, måste relationen stå för säkerheten. Informella kontakter 

är således ett nödvändigt komplement till formella avtal. 

 

Eftersom förtroendet i relationen tycks vara stort, från båda håll, konstaterar vi att relationen 

mellan kommunen och dess leverantörer i grund och botten kan bedömas som hälsosam. Att 

relationen grundas på ett stort förtroende parterna emellan, underlättar säkerligen relationen i 

övrigt, och påverkar förhoppningsvis kvaliteten på den tjänst som kommer ur samarbetet, 

positivt.   

 

Enligt de upphandlare vi har talat med, ökar förtroendet hos leverantörerna bland annat 

genom att de behandlas rättvist och genom att upphandlarna är seriösa i sitt arbete och inte 

gör ovidkommande hänsynstaganden. På så vis hjälper LOU till att skapa förtroende i 

relationen mellan offentlig kund och leverantör. Eftersom lagen inte tillämpas i relationer 

mellan företag inom det privata näringslivet, hävdar vi att kunder inom den privata sektorn 

går miste om detta förtroendeskapande moment. Enkätundersökningen styrker detta 

påstående, då så många som en fjärdedel av de tillfrågade leverantörerna uppger att de hyser 

ett större förtroende för kommunen, än för normalkunden inom det privata näringslivet.  

 

Förutom att bidra till ett ökat förtroende i relationen, skapar lagen även trygghet för 

upphandlarna i sina yrkesroller. Flera av de personer vi har intervjuat, har velat understryka 

att lagen upplevs som ett tacksamt stöd att luta sig mot, för att till exempel slippa att göra 

personliga hänsynstaganden i vissa situationer.  

 

 Förtroende och kontroll 

 

Det är lätt att tänka sig att förtroendet i relationen hänger nära samman med den kontroll som 

kunden utövar över leverantören. Enligt Birnbergs modell blir behovet av kontroller mindre, 

ju större förtroende parterna känner för varandra. Då vi har konstaterat att förtroendet parterna 

emellan är relativt stort, torde kommunen inte behöva kontrollera sina leverantörer i någon 

överdriven utsträckning. Resultatet av undersökningen visade dock att kommunen 

kontrollerar tjänstens utförande i högre utsträckning än privatkunden. Detta indikerar att 
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sambandet mellan förtroende och kontroll snarare kan tänkas vara det omvända. Möjligen är 

det så som upphandlaren vid Norrköpings kommun säger, att en god kontroll av leverantören 

som sker på ett rättvist sätt, snarare ökar leverantörens förtroende för kommunen.  

 

Förtroende och kompetens hos inköparna 
 

Vi misstänkte att det även kan finnas ett samband mellan leverantörernas förtroende för 

kommunen och kommunens kompetens inom tjänsteområdet. Vi tänkte oss att leverantörernas 

stora förtroende för kommunen kan tänkas bero på att kommunen visar en hög kompetens 

inom tjänsteområdet. Det är dock svårt att med säkerhet påvisa ett sådant samband. 

Visserligen visade resultaten av undersökningen att kommunen har en högre kompetens inom 

leverantörernas tjänsteområden än privatkunden, men skillnaden är inte särskilt stor. När det 

gäller kompetensen hos privatkunden har dessutom många respondenter valt svarsalternativet 

vet ej/ingen åsikt, vilket kan vara ett tecken på att de inte har så mycket kontakt med kunder 

inom det privata näringslivet. 

 

En tänkbar förklaring till att leverantörerna tycker att kommunens inköpare har en så pass hög 

kompetens inom tjänsteområdet, skulle kunna vara att Linköpings kommun är uppdelad på 

beställarnämnder, och inköpspersonalen ansvarar därmed för ett specifikt tjänsteområde. 

Genom att inköpen organiseras på detta sätt, byggs specialistkompetens upp hos varje 

beställarnämnd. Vi tror att upphandlande enheter skulle tjäna på att låta upphandlingar skötas 

av personer med specialistkompetens inom det tjänsteområde som de handlar upp. Även om 

detta inte skulle innebära ett ökat förtroende, så skulle specialistkunskapen hos inköparna 

förmodligen leda till mer lyckade upphandlingar, då inköparna har stor kunskap om de 

leverantörer som verkar på marknaden och de lösningar som står till buds.  

 

Förtroende och leverantörernas medverkan i tjänstens utformning 
 

Enkätundersökningen visade att leverantörerna i stor utsträckning deltar i utformningen av 

tjänsterna. Detta visar att kommunen ger leverantörerna stor frihet att komma med förslag och 

idéer om hur kommunens behov på bästa sätt kan uppfyllas. Vi tror att faktumet att 

leverantörerna tillåts delta i utformningen av tjänsterna, kan vara ytterligare en förklaring till 

att leverantörernas förtroende för kommunen är så pass starkt.  
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6.1.6. Kontakt  
 

Frekvens 
 

Kommunikation är enligt Gadde och Håkansson (1998) en väsentlig del av inköpsarbetet. En 

väl fungerande inköpsprocess ställer krav på ett betydande informationsutbyte, såväl inom det 

köpande företaget som externt, gentemot leverantören. Almegas upphandlingsspecialist menar 

att en tät kontakt inom pågående avtal är särskilt viktigt när upphandlingen gäller tjänster, 

eftersom dessa inte kan bedömas i förväg. En kontinuerlig kontakt torde alltså krävas, för att 

följa upp tjänsterna.  

 

Enkätundersökningen visade att leverantörerna har en mer frekvent kontakt med kommunen 

än med normalkunden inom det privata näringslivet, under avtalets gång. Kommunens 

upphandlare berättade att hon tycker att kommunen har en bra kontakt med leverantörerna, 

och att även kontakten och samarbetet mellan de olika leverantörerna fungerar väl. Det finns 

således ingenting som hindrar att offentliga organisationer har en god och frekvent kontakt 

med sina leverantörer inom pågående avtal. Några av våra intervjupersoner poängterar dock 

att kontakten med leverantörerna inte skall vara ett självändamål i sig. Så länge allt fungerar 

som det ska, finns ingen anledning att hela tiden ha kontakt med leverantören. Flera av 

intervjupersonerna berättar också att kontakten tenderar att bli mycket mer frekvent om någon 

typ av problem föreligger. Vi tror att det ligger mycket i det som upphandlingsspecialisten 

säger; att det krävs en mer utpräglad kontakt när det gäller tjänster, och särskilt då det handlar 

om komplexa tjänster, som anses svåra att utforma och utföra. Slutsatsen att komplexa tjänster 

kräver mer kontakt än enkla tjänster, torde gälla lika mycket för offentliga kunder som för 

privata.  

 

Enligt principen om likabehandling i LOU, måste upphandlande enheter ge precis samma 

information till alla anbudsgivare under en upphandling, vilket innebär att upphandlande 

enheters kontakt med enskilda anbudsgivare under en upphandling kan vara känslig. 

Undersökningen visade dock att leverantörerna har ungefär lika frekvent kontakt med 

kommunen som med normalkunden inom det privata näringslivet under den tid då inget avtal 

föreligger. Principen om likabehandling torde således inte utgöra något hinder för en annars 

behövlig kontakt.  
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Antal kontaktpersoner 

 
Antalet personer som är inblandade i kontakten mellan kund och leverantör påverkar 

relationens komplexitet. Ett stort antal kontaktpersoner anses öka komplexiteten. Enkätstudien 

visade att både kommunen och leverantörernas kunder inom det privata näringslivet oftast 

använder sig av två till fem personer som har kontakt med leverantören. Kommunen använder 

sig dock oftare än privata kunder av fler än fem kontaktpersoner, medan privata kunder oftare 

än kommunen använder sig av endast en kontaktperson. Relationen mellan kommunen och 

leverantörerna kan därför anses vara något mer komplex än relationen mellan leverantörerna 

och dess kunder inom det privata näringslivet. Möjligen kan detta bero på att offentliga 

organisationer är mer byråkratiska än privata organisationer, och att det därför att vanligt att 

relativt många personer är inblandade i relationen från den offentliga kundes sida.  

 

Leverantörerna använder sig oftast, även dem, av två till fem personer, när kontakten gäller 

relationen till kommunen. I relationerna till privatkunder är det också vanligt med två till fem 

kontaktpersoner, men ännu mer vanligt är att leverantörerna använder sig av endast en 

kontaktperson. Det kan vara så, att offentliga organisationer kräver viss anpassning av 

leverantörens arbetssätt, vilket får till följd att fler personer involveras från leverantörens sida.  

 

Även tjänsten som företaget levererar kan vara mer eller mindre komplex beroende på bland 

annat svårighetsgraden på utveckling, planering och kvalitetskontroll. Tjänsterna som 

företagen levererar upplevs inte i någon stor utsträckning som svår att utföra eller utforma, 

vilket vi hade tänkt oss kunde ha bidragit till att fler personer involveras, från båda sidor. 

Variationen på tjänstens komplexitet kan dock skilja sig åt mellan områdena. Utformningen 

och utförandet inom exempelvis teknik- och samhällsbyggnad kan tänkas vara mer invecklad, 

och följaktligen kräva en mer komplex kommunikation.  

 

6.1.7. Skillnader mellan privata och offentliga organisationer  
 
Enligt Boyne finns det så pass betydande skillnader mellan offentliga och privata 

organisationer, att det inte går att tillämpa det privata näringslivets förhållningssätt när det 

gäller exempelvis nära relationer på den offentliga sektorn. Vi ämnar i det följande att gå 

igenom några av de skillnader Boyne tar upp i sin teori, och undersöka huruvida dessa 

skillnader kan bekräftas eller förkastas genom vår undersökning. Vår avsikt är också att 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

115 

utreda i vilken utsträckning eventuella skillnader påverkar den offentliga sektorns relationer 

till det privata näringslivet.  

 

Komplex organisationsmiljö 

 

Enligt Boyne präglas offentliga organisationer av en särskilt komplex organisationsmiljö, då 

flera olika intressenter ofta ställer motstridiga krav på hur verksamheten skall fungera, och då 

vissa beroendeförhållanden råder mellan olika offentliga organisationer. I 

enkätundersökningen har vi sökt fånga upp komplexiteten genom att ställa frågor som berör 

offentliga organisationers förändringsbenägenhet vad gäller rutiner kring inköpsprocessen och 

kravspecifikationerna samt deras förmåga att veta vad som önskas av en leverantör. 

Undersökningens resultat var tämligen splittrat på alla dessa frågor, och de flesta respondenter 

angav vanligen alternativet ”vet ej/ingen” åsikt som svar, vilket tyder på att leverantörerna 

överlag inte kan sägas ha någon uttalad åsikt om att offentliga organisationer skulle verka i en 

mer komplex organisationsmiljö än privata organisationer. Flera av de personer vi har 

intervjuat, har dock påpekat LOU: s viktiga funktion som ett verktyg för att förebygga 

korruption, vilket annars kan förekomma i offentliga organisationer. Lagen upplevs av 

upphandlarna som en trygghet, just för att det i en politisk organisation finns många nätverk 

på olika nivåer, som gärna har åsikter om vem kommunen borde handla av. Dessutom vittnar 

alla de krav om exempelvis miljö och jämställdhet som ställs på den offentliga 

upphandlingen, om en viss komplexitet i offentliga verksamheters organisationsmiljö. Vi har 

fått uppfattning av att de personer vi har intervjuat på den offentliga sidan, anser att den 

offentliga organisationsmiljön är något komplex, men att detta inte verkar vara något som 

påverkar relationen till leverantörerna i någon större utsträckning.  

 

Krav på öppenhet 

 

Några av de personer vi har intervjuat, är av uppfattningen att Offentlighetsprincipen påverkar 

leverantörernas informationsdelning med offentliga organisationer, eftersom informationen 

riskerar att bli utlämnad till leverantörernas konkurrenter. Enkätundersökningen visar dock att 

en betydande del av de tillfrågade leverantörerna inte alls tycker att information som lämnas 

till offentliga organisationer i högre utsträckning riskerar att avslöjas till konkurrenter, än 

information som lämnas till privata organisationer. Detta resultat stärks av att leverantörerna 

faktiskt inte heller verkar dela med sig mindre information till Linköpings kommun, än till 
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normalkunden inom det privata näringslivet. Undersökningen visade, tvärtom, att många 

leverantörer faktiskt delar mer information med Linköpings kommun än med privatkunden. 

En fjärdedel av respondenterna anger dock att företaget, under löpande avtal med kommunen, 

har information som företaget inte vill dela med sig av, men som skulle förbättra tjänsten, 

pris- eller kvalitetsmässigt. Som vi tidigare påpekat, tror vi att resultatet kan bero på att 

leverantörerna inte har så mycket känslig information att lämna ut. Den information som de 

av någon anledning vill hemlighålla, lämnas antagligen inte ut. Att leverantörerna väljer att 

inte lämna ut all information behöver dock inte enbart bero på Offentlighetsprincipen. Av 

enkätundersökningen framgår nämligen att viss information inte delas med de privata 

kunderna heller. Av undersökningen att döma, framstår det således som att kravet på öppenhet 

i offentliga organisationer inte påverkar informationsdelningen i relationen till privata 

leverantörer i någon större utsträckning. Vi vill trots detta framhålla, att kravet på öppenhet 

antagligen ändå har betydelse, då det handlar om känslig eller hemlig information.  

  

Instabilitet och kortsiktighet 

 

Boyne hävdar också att det faktum att offentliga organisationer styrs av politiker kan skapa ett 

kortsiktigt tänkande med fokus på snabba resultat. I enkätundersökningen ställde vi frågan om 

leverantörerna anser att det är svårare att planera för framtiden i relationen till en offentlig 

organisation, än i relationen till en privat organisation, eftersom vi misstänkte att kortsiktigt 

tänkande kan leda till planeringsproblem. Resultatet visade dock att en stor del av 

leverantörerna inte alls tycker att det blir svårare att planera för framtiden i samarbetet med en 

offentlig organisation, medan ännu fler svarade vet ej/ingen åsikt. Förklaringen till att många 

inte tycker att det är svårare att planera, kan ligga i att kontrakten utformas i detalj ända från 

början, och sedan får inga betydande förändringar göras. Detta faktum förbättrar snarare 

leverantörernas förutsättningar att planera sin verksamhet, vilket säkerligen även kunden har 

nytta av.  Ingen av de personer vi intervjuade ansåg heller att politisk instabilitet skulle leda 

till kortsiktigt tänkande i offentliga organisationer. 

 

Frånvaro av konkurrens 

 

Att offentliga organisationer i så stor utsträckning väljer pris framför kvalitet i upphandlingen, 

skulle kunna vara en följd av den offentliga sektorns frånvaro av konkurrens. Cirka 70 procent 

av respondenterna instämmer helt eller delvis i påståendet att offentliga organisationer oftare 
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väljer pris framför kvalitet, än privata organisationer. Kunderna inom det privata näringslivet 

måste välja kvalitet framför pris, om detta är vad konsumenterna efterfrågar. Kanske skulle 

detta också vara en realitet för inköpare inom den offentliga sektorn, om konkurrenstrycket 

var lika hårt som inom den privata sektorn. Idag går emellertid de flesta offentliga inköpare på 

priset vid upphandlingar, eftersom det är lättare att motivera ett sådant val vid en 

överprövning, än ett val på kvalitetsmässiga grunder. En av våra intervjupersoner framhåller 

att offentliga organisationer favorisering av pris framför kvalitet, hämmar produktiviteten i 

tjänstesektorn, eftersom valet endast leder till att företagen levererar allt sämre kvalitet till ett 

allt billigare pris.  

 

Omfattande byråkrati 
 

Påståendet att offentliga organisationer präglas av en mer omfattande byråkrati än privata, 

bekräftas av såväl våra intervjuer som enkätundersökningen. Cirka 70 procent av 

respondenterna i enkätundersökningen instämmer helt eller delvis i påståendet att det är mer 

komplicerat och tidsödande att göra affärer med offentliga organisationer än med privata. 

Försäljningschefen för offentlig sektor på ISS säger att många offentliga organisationer lägger 

sig till med en onödig byråkrati, på grund av rädsla för att vissa beslut skall överprövas. Det 

innebär exempelvis att all kontakt med leverantören skriftligen skall dokumenteras, för att 

inga missförstånd skall uppkomma. Detta kan liknas vid det som Boyne kallar ”red tape”; 

procedurerna för kontakten med leverantörerna blir till slut viktigare än själva kontakten. En 

överdriven byråkrati påverkar naturligtvis relationerna till leverantörerna, som många gånger 

är vana vid att arbeta på ett annorlunda sätt. Vi fruktar att en alltför utpräglad byråkrati hos 

offentliga organisationer kan leda till att vissa leverantörer inom det privata näringslivet drar 

sig för att ha offentliga organisationer som kunder.  

 

6.1.8. Styrningen av relationen 
 

Vi har tidigare redogjort för flera av de olika parametrar som påverkar styrningen av 

relationen i Birnbergs modell. För att vi skall kunna dra några slutsatser om styrningen av 

leverantörsrelationerna, följer nedan en analys av ytterligare två viktiga parametrar som 

påverkar interaktionen mellan kund och leverantör.  

 

 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

118 

Målkongruens  

 

Enligt Birnberg krävs en mindre omfattande reglering av förhållandet, om båda parter strävar 

efter samma mål. Almegas upphandlingsspecialist hävdar att samverkan mellan kund och 

leverantör hindras, eftersom LOU sätter stopp för förändringar i avtalet. Han menar att det 

inte finns några möjligheter för kund och leverantör att tillsammans utveckla innovationer. 

Det råder också brist på incitament som får båda parter att arbeta åt samma håll. Enligt 

upphandlingsspecialisten skulle alltså målkongruensen vara låg, vilket skulle kräva en mer 

omfattande styrning av relationen.  

 

Osäkerhet i relationen 

 

Enligt Birnberg (1998) ökar kontrollbehovet i relationen då omvärlden präglas av en hög grad 

av osäkerhet. Eftersom det är svårare att förutsäga framtiden i en osäker omvärld, är det även 

svårare att i förväg specificera hur kontraktet skall se ut, och upprätthålla överenskommelsen. 

Att förbudet mot förändringar i kontrakten är en svårighet, är något som samtliga upphandlare 

vi har talat med vittnar om. För offentliga organisationer är det särskilt viktigt att allt blir rätt i 

kontrakten från början. Om exempelvis prisutvecklingen på en tjänst inte blir som väntat, 

riskerar den upphandlande enheten att lida stora förluster. Eftersom möjligheten att öppna upp 

och omförhandla kontraktet oftast inte finns för offentliga organisationer, påverkar 

osäkerheten i omvärlden offentliga organisationer i högre utsträckning än privata 

organisationer. Samtidigt kan båda parter vara säkra på hur framtiden kommer att se ut för 

dem under hela avtalstiden, när kontraktet väl är ingått. På så sätt kan planeringen inför 

framtiden underlättas för båda parter efter kontraktets ingående, trots att osäkerheten i 

omvärlden är stor. Istället tar parterna den stora risken i samband med ingåendet av 

kontraktet. 

 

Hur bör relationen regleras? 
 

Efter att ha gått igenom alla olika parametrar som påverkar interaktionen i relationen, avser vi 

nu att presentera hur styrningen av relationen sker, eller bör ske, enligt modellen. Birnberg 

utgår i sin modell ifrån att relationen är långsiktig. Detta är ett antagande som är värt att ha i 

åtanke, eftersom relationerna mellan leverantörer och kunder inom den offentliga sektorn 

oftast inte kan anses vara långsiktiga. Avtalstiderna inom offentlig upphandling ligger för det 
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mesta på två till fyra år. Birnberg bortser även inledningsvis från utvecklingen av förtroende 

mellan parterna, och skapar en matris med fyra olika tillstånd; hög eller låg grad av osäkerhet 

och hög eller låg grad av beroende.  

 

Med utgångspunkt i tidigare resonemang, drar vi slutsatsen att graden av osäkerhet måste 

anses vara hög, eftersom hela relationen måste regleras i förväg, utan möjligheter till 

justeringar av avtalet i efterhand. Samtidigt anser vi att graden av beroende är relativt låg, 

eftersom undersökningen inte visade på att den ena eller andra parten har större värde av 

relationen än den andra parten. Leverantören skulle emellertid kunna stärka sin 

beroendeställning gentemot kommunen, genom att exempelvis genomföra en större 

relationsspecifik investering. Dessutom har leverantörens förtroende för kommunen tidigare 

konstaterats vara relativt högt, vilket skulle kunna ”motverka” en eventuellt högre 

beroendeställning. Med en hög grad av osäkerhet och en låg grad av beroende hamnar vi 

således i ett tillstånd där Birnberg rekommenderar en hybridtyp i form av ett kontrakt som kan 

anpassas efter osäkerheten. Parterna skall kunna komma överens om särskilda förhållanden 

som kan öppna upp kontraktet och anpassa det, trots att det inte är specificerat hur 

anpassningen skall ske.  

 

Det råder delade meningar om huruvida detta är möjligt vid offentlig upphandling idag. 

Chefsjuristen på NOU hävdar exempelvis att det mesta är möjligt så länge det finns med i 

kontraktet, och att det är en stor utmaning för jurister som arbetar inom upphandling, att skapa 

kontrakt som möjliggör förändringar under vissa förutsättningar, utan att för den skull kränka 

LOU:s grundläggande principer. Andra respondenter menar att LOU under inga 

omständigheter tillåter några som helst förändringar av kontrakten. Vi kan dock konstatera, att 

relationen mellan offentlig och privat sektor idag oftast regleras med hjälp av mycket 

detaljerade kontrakt. Villkoren i kontrakten får inte ändras under avtalstiden, såvida det inte 

handlar om synnerligen ovidkommande ändringar. Detta förfarande liknar snarare den 

styrning som Birnberg rekommenderar då såväl osäkerheten som graden av beroende är låg. 

Resonemanget om styrningsfrågan leder oss in på vår andra och tredje forskningsfråga.  
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6.2. Effekter av lagen och behovet av närmare leverantörsrelationer  
 

 

Vår andra forskningsfråga behandlar lagens effekter på upphandlingen. Den tredje 

forskningsfrågan syftar till att identifiera behovet av närmare leverantörsrelationer inom 

offentlig sektor. Vi inleder avsnittet med att beskriva vilka effekter lagen har på den offentliga 

upphandlingen. Med utgångspunkt i lagens effekter diskuterar vi sedan behovet av närmare 

leverantörsrelationer.  

 

 

6.2.1. Effekter av lagen 
 

Politiska ambitioner komplicerar 

 

Många offentliga inköpare, och även leverantörer, menar att det idag ställs alltför många krav 

på upphandlingen, som egentligen inte har med upphandlingen att göra. Fokus i 

upphandlingen flyttas således från att skapa en god affärsmässig relation, till uppfyllandet av 

miljökrav, sociala villkor, och så vidare. Kraven har inte med upphandlingens affärsmässighet 

att göra, men de komplicerar naturligtvis upphandlingen. Vi tror att kraven även kan göra så 

att offentliga inköpare inte gärna vill ge leverantörerna fria händer att utforma tjänster, då 

leverantörerna kanske inte tar hänsyn till kraven.  

 

Fokus på lägsta pris 

 

Enligt Karlsson (2005), ökar ett lägre pris en anbudsgivares chanser att vinna en upphandling 

i mycket högre utsträckning än en god miljökvalitet. Vår undersökning bekräftar Karlssons 

teori. Såväl enkätundersökningen som de intervjuer vi genomfört, vittnar om att offentliga 

organisationer idag i stor utsträckning väljer pris framför kvalitet vid upphandlingar. Det finns 

flera orsaker till detta val. Den främsta orsaken torde vara att offentliga upphandlare är rädda 

för att bli överprövade i domstol, då lagen gör det svårare för en upphandlande enhet att 

argumentera för ett val av kvalitet framför pris. En annan anledning till att pris favoriseras, är 

svårigheten med att väga in kvalitetsaspekter i valet av leverantör. En av våra intervjupersoner 
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hävdar att det idag finns för lite resurser, i form av kompetens och tid, hos upphandlande 

enheter, för att hänsyn skall kunna tas till kvalitet.    

 

Att hänsyn ej tas till kvalitetsaspekter vid valet av leverantör, kan ibland ställa till problem för 

den upphandlande enheten. En av våra intervjupersoner vittnade om att kommunen vid ett 

tillfälle var tvungen att välja en leverantör som var marginellt billigare än den leverantör som 

kommunen tidigare haft, och som kommunen var synnerligen nöjd med. Om kommunen 

tillämpat kvalitetsavvägning, hade de kunnat behålla den leverantör som samarbetet hade 

fungerat så bra med. Vi tror att kvalitet framförallt behöver vägas in i större utsträckning, när 

valet gäller komplexa tjänster. Samtidigt blir det svårare att väga in kvalitet, ju mer komplex 

tjänsten är. Inom omsorg är exempelvis kvalitet oerhört viktigt, men det är svårt att bestämma 

vad som är god kvalitet, och vad kvaliteten får kosta.  

 

Inom det privata näringslivet kan kunden på ett helt annat sätt låta valet mellan pris och 

kvalitet styras av känslan och hur samarbetet fungerar. Detta är inte alls möjligt inom offentlig 

verksamhet. Vi tycker att det är synd att kvaliteten på offentliga tjänster blir lidande, på grund 

av lagen. Samtidigt är det nödvändigt med en lagstiftning som förebygger korruption inom 

offentlig verksamhet och tar vara på konkurrensen på marknaden. Vi föreslår att nationella 

kvalitetsstandarder utarbetas för varje tjänsteområde inom offentlig verksamhet. Detta tror vi 

skulle främja en ökad kvalitetsavvägning, då det skulle bli lättare för upphandlande enheter att 

argumentera för ett visst val av leverantör. Kvalitetsstandarder skulle även minska 

subjektiviteten i avvägningarna, vilket skulle underlätta för de leverantörer vars anbud inte 

blev antaget, att förstå vad som saknades. Dessa leverantörer skulle då ha en större chans att 

vinna nästa upphandling. Konkurrensen bibehålles således, samtidigt som leverantörerna 

behandlas rättvist och hänsyn tas till kvalitet.  

 

Förbud mot förändringar i avtalet hindrar utveckling 

 

I våra intervjuer har det tydligt framkommit att det är ett problem att LOU inte tillåter några 

större förändringar under avtalets gång. Förbudet mot förändringar i avtalet innebär att alla 

förändringar av tjänsten, till exempel pris- och produktutveckling, måste förutses och 

inkluderas i avtalet vid avtalets ingång, vilket naturligtvis är svårt.  Det är inte heller tillåtet att  

exempelvis genomföra effektiviseringar av verksamheten, om dessa inte är inkluderade i 

avtalet.  
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6.2.2. Behovet av närmare leverantörsrelationer 
 
I studien har vi identifierat tre olika typer av behov hos offentliga organisationer, som 

närmare leverantörsrelationer kan tillfredsställa.  

 
Behovet av utveckling och effektivisering av verksamheten 

 

Förbudet mot förändringar i avtalet gör att offentliga organisationers relationer till sina 

leverantörer blir tämligen osmidiga. Det är mycket svårt för offentliga organisationer att, 

tillsammans med sina leverantörer, utveckla tjänsten under avtalets gång och genomföra 

effektiviseringar, på det sätt som är möjligt inom det privata näringslivet. Samtliga våra 

intervjupersoner har tagit upp problemet med att avtalen inte får förändras. En av dem 

framhåller att det inte görs tillräckligt med innovationer inom tjänstesektorn idag, för att driva 

på effektiviteten och därmed upprätthålla tillväxten. Den offentliga sektorn behöver hjälp av 

det privata näringslivet för att skapa innovationer, vilket kräver samverkan mellan offentlig 

kund och leverantör. LOU blockerar denna typ av samverkan, på grund av förbudet mot 

förändringar av avtalet. Det framgår tydligt att det inom offentlig verksamhet idag finns ett 

behov av att kunna förändra avtalet, för att på så sätt tillåta utveckling och effektivisering av 

tjänsten.  

 

Behovet av förändring av avtalet torde till viss del bero av hur pass förändringsbenägna de 

offentliga verksamheterna är. Genom att fråga leverantörerna om offentliga organisationer 

oftare förändrar sina kriterier för inköp vid ingången av varje nytt kontrakt, än privata 

organisationer, sökte vi få en indikation på förändringstrycket inom offentlig verksamhet. 

Svaren på frågan gav dock ett mycket splittrat resultat. En uppdelning av olika 

tjänstekategoriers svar på frågan, gav inte heller någon tydlig indikation på att 

förändringsbenägenheten skulle vara beroende av tjänstekategori. Det splittrade resultatet 

förstärks av de intervjuer vi genomfört. De båda upphandlarnas åsikter om 

förändringsbenägenheten inom omsorgsverksamheten, går stick i stäv med varandra. 

Upphandlaren i Linköping hävdar att det sker så pass lite förändringar inom 

omsorgsverksamheten, att förbudet mot förändringar av avtalet inte innebär några svårigheter. 

Upphandlaren i Norrköping menar däremot att förändringar sker hela tiden inom 

omsorgsverksamheten, och att det därför krävs ett stort förberedelsearbete vid ingången av 
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varje avtal, för att försöka förutse de förändringar som kan komma att ske. Utifrån 

undersökningens resultat, drar vi slutsatsen att behovet av förändringar av avtalet skiljer sig åt 

mellan olika offentliga verksamheter. Skillnaderna verkar dock inte ligga i verksamheternas 

tjänstekategori, utan förändringsbenägenheten skiljer sig åt även inom varje tjänstekategori.  

 

Vi konstaterar emellertid, att oavsett hur förändringsbenägna offentliga verksamheter är idag, 

torde de flesta ändå ha nytta av innovationer och effektiviseringar, vars framdrivande 

underlättas av ett närmare samarbete med privata leverantörer.  

 

Behovet av leverantörernas medverkan i utformningen av tjänsten  

 

Cooper och Slagmulder (2004) pekar på vikten av att låta leverantören involveras redan i 

utvecklingsprocessen, för att säkra en hög kvalitet på produkten. Enligt Gadde och Håkansson 

(1998), kan leverantörens potential utnyttjas bättre i en nära relation till kunden, till exempel 

genom att leverantören kan erbjuda kunden skräddarsydda lösningar.  

 

En upphandlare har tidigare vittnat om de svårigheter som ofta uppkommer vid utformningen 

av kommunens kravspecifikationer, och som beror på kommunens bristande erfarenhet inom 

det aktuella tjänsteområdet. Det gäller således främst verksamhet som den upphandlande 

enheten inte bedriver själv, utan som helt och hållet köps in från leverantörer. Den bristande 

erfarenheten gör att den upphandlande enheten inte vet hur tjänsten skall utformas för att på 

bästa sätt passa kommunens behov, och den upphandlande enheten har således svårt att veta 

vad som bör köpas in. Även inom områden där offentliga organisationer har erfarenhet, kan 

expertkunskap från leverantörerna vara till stor nytta. Exempelvis kan leverantörerna komma 

med idéer på lösningar som den upphandlande enheten inte haft en tanke på, men som kanske 

ökar effektiviteten eller kvaliteten på tjänsten.  

 

Offentliga organisationer skulle således kunna dra nytta av att släppa in leverantören på ett 

tidigare stadium; redan i utformningen av tjänsten. På så sätt kan en upphandlande enhet ta 

del av leverantörens expertkunskap inom tjänsteområdet, och kund och leverantör kan 

tillsammans skräddarsy tjänsten utifrån kundens behov. Vid traditionell upphandling 

specificeras hela utformningen av tjänsten i den upphandlande enhetens kravspecifikation, 

och leverantörerna ges ingen möjlighet att komma med egna förslag till lösningar.  
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Behovet av längre avtalstider 

  

Inom verksamheter där tjänsten i hög grad bygger på personliga relationer, är det extra viktigt 

att leverantörens personal kommer bra överens med brukarna och deras anhöriga. Barn- och 

äldreomsorg är exempel på tjänster av denna typ. En upphandlare påpekar att längre 

avtalstider fyller en viktig funktion inom omsorgsverksamheten, på så sätt att de skapar en 

stabilitet i verksamheten. Längre avtalstider bidrar i hög utsträckning till att leverantörens 

personal och verksamhetens brukare lär känna varandra, och leverantören tillåts på så sätt att 

”växa in” i verksamheten, och bli en del av den. Upphandlaren menar att kortare avtalstider 

med flera olika leverantörer kan skapa en viss oro bland brukarna, då personal och brukare 

inte hinner lära känna varandra, innan en ny leverantör tar över. Offentliga organisationer har 

således ett stort behov av närmare leverantörsrelationer i form av längre avtalstider, inom 

tjänsteområden som i hög grad bygger på personliga relationer.  
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6.3. Möjligheter till samverkan 
 

 

Vår fjärde, och sista, forskningsfråga behandlar i vilken utsträckning LOU tillåter nära 

relationer mellan offentliga organisationer och dess leverantörer. Vi inleder avsnittet med en 

diskussion om hur lagen används idag. Därefter beskriver vi vilka möjligheter till utveckling 

av relationerna som finns inom ramen för LOU.  

 

 

6.3.1. Tillämpningen av LOU idag 
 

”Det måste finnas ett visst utrymme för tjänstemannapragmatism, om man säger så.” 

(Juristen på Linköpings kommun) 

 

Under undersökningens genomförande har vi förstått att det ställs höga krav på personer som 

arbetar med offentlig upphandling. Det erfordras kunskap och kreativitet, för att avtalet 

mellan parterna skall mynna ut i ett givande samarbete, där parterna tillsammans förstärker 

varan eller tjänstens innehåll och kvalitet. När upphandlingen berör tjänster, är det extra 

viktigt med förberedelser, diskussioner och förändringsutrymme, eftersom tjänster många 

gånger är mer komplexa än varor.  

 

LOU lämnar ett visst utrymme för tolkning. Som tidigare konstaterats, får inga betydande 

förändringar av avtalet göras, efter avtalets ingående. Att vissa mindre justeringar i avtalet 

ändå görs, får anses som naturligt. Ett sådant exempel är förändring av skolmatsedeln under 

en temavecka. Vi anser att denna typ av förändringar är en självklarhet för att en verksamhet 

ska kunna vara levande. En av våra intervjupersoner påpekar att teori och praktik ofta skiljer 

sig åt. Även om kontraktet skall vara till 95 procent reglerat, och det finns mycket lite 

utrymme för förändringar, måste förändringar i praktiken nästan alltid göras.   

 

En av våra intervjupersoner, som har stor erfarenhet av kontakter med offentliga 

organisationer, menar emellertid att lagen kringgås i relativt stor utsträckning. Det handlar då 

om att upphandlande enheter, främst mindre sådana, exempelvis struntar i det 
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tillvägagångssätt som lagen förespråkar vid upphandling, eller otillbörligt främjar vissa 

leverantörer framför andra.  

 

Det är även en tolkningsfråga vad som skall betraktas som upphandling. I Linköping ger 

kommunen exempelvis bidrag till vissa verksamheter som drivs i privat regi, såsom 

dagiskooperativ, istället för att genomföra upphandlingar. Genom att agera på detta sätt, 

behöver inte kommunen tillämpa LOU. Det är tveksamt om ett sådant upplägg kan hålla för 

en prövning i domstol, eftersom det trots allt handlar om att kommunen betalar för att få en 

tjänst utförd. Så länge en prövning ej skett i ärendet, är det dock fritt fram att tolka lagen.  

 

En av anledningarna till att kommunen ger bidrag till barn- och ungdomsverksamheten istället 

för att genomföra traditionella upphandlingar, är att kravspecifikationerna ansågs som alltför 

besvärliga att ta fram. När vi har samtalat med upphandlare och ansvariga personer inom 

barn- och ungdomsverksamheten, har vi förstått att det är mycket svårt att på förhand 

specificera hur verksamheten skall bedrivas. Personalen på förskolorna och tjänstemännen på 

kommunhuset strävar säkert efter samma mål, men det är komplicerat att uttrycka kraven för 

vad en bra förskola representerar och hur verksamheten skall se ut i ett förfrågningsunderlag. 

Det är i det här läget synd att lagen hämmar i stället för att hjälpa till. En lösning skulle kunna 

vara att leverantören och kunden delade på ansvaret, både vad gäller specifikation och design, 

enligt Cooper och Slagmulders (2004) modell. Ett delat ansvar uppkommer vid 

funktionsupphandling, vilket innebär att den upphandlande enheten specificerar en 

målsättning istället för en lösning. Leverantörerna ges då möjlighet att själva komma med 

förslag till lösningar, vilket gör att den upphandlande enheten kommer runt problemet med att 

formulera kravspecifikationer om hur verksamheten skall bedrivas.  

 

6.3.2. Relationer inom ramen för LOU 
 

”Det kanske är så att man stirrar sig nästan blind på lagen i vissa fall, och säger att det är fel 

på lagen. Men det kan också vara fel på förberedelserna, eller de resurser som ställs till 

förfogande.” 

(Chefsjuristen vid NOU) 

 

Trots att många av våra respondenter nämner förbudet mot förändringar som en svårighet, har 

vi fått uppfattningen att upphandlarna ofta är nöjda med relationen till leverantörerna. Flera 
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respondenter uppger att samarbetet fungerar på ett tillfredsställande sätt, även om relationen 

skiljer sig från de relationer som är möjliga att ha inom det privata näringslivet.  

 

Upphandlande enheter befinner sig för tillfället i en lärandeprocess. Ibland är det svårt för 

upphandlande enheter att veta var gränserna går för vad som är tillåtet. En av våra 

intervjupersoner har påpekat att upphandlare lär sig att skriva bättre och bättre 

kravspecifikationer med åren, som bättre tillgodoser organisationernas behov. I takt med att 

upphandlares erfarenhet och kompetens ökar, vågar de även i högre utsträckning släppa in 

leverantörerna redan vid utformningen av tjänsten.  Vi drar slutsatsen att LOU egentligen inte 

utgör ett hinder för att leverantören är involverad redan i utvecklingsfasen av tjänsten, och 

bidrar med sin expertkunskap. Detta sker ju många gånger idag genom funktionsupphandling.  

 

Anledningen till att inte närmare relationer etableras inom offentlig verksamhet, kan vara den 

kostnad som enligt Gadde & Snehota (2000) uppstår. Då offentliga upphandlingar styrs 

många regler och direktiv, finns det inte utrymme till viss typ av utbyte, att kanske offentliga 

organisationer väger nytta mot kostnad och kommer fram till att relationen fungerar lika bra 

på ett armlängds avstånd. Syftet med en nära relation är ju till viss del att dela på kostnader 

för bland annat utveckling. Gadde & Snehota menar dock att själva etableringen av relationen 

medför höga kostnader, varför det då inte fördelarna med ett nära samarbete överväger 

kostnaderna för detsamma.  

 

LOU fyller en mycket viktig funktion genom att ta vara på konkurrens och förhindra 

korruption. Trots att exempelvis förbudet mot förändringar av avtalet kan ställa till problem 

för upphandlande enheter, är det viktigt att komma ihåg bestämmelsens syfte. Om 

förändringar av avtalet tilläts i alltför stor utsträckning, skulle detta kunna leda till att de 

leverantörer som förlorade upphandlingen, behandlas orättvist. Våra intervjupersoner är eniga 

om att LOU:s principer är viktiga, och att det är bra att lagen finns. Utmaningen ligger således 

i att hitta lösningar som motsvarar de behov av närmare leverantörsrelationer som finns inom 

den offentliga sektorn idag, men som samtidigt tar hänsyn till LOU:s grundläggande 

principer.  
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Förberedelsearbetet A och O 

 

Faktumet att förändringar av avtalet inte får ske, har varit en central problempunkt i vår 

undersökning, och bestämmelsen utgör en betydande skillnad mellan relationer i offentlig 

sektor och relationer i privat sektor. Bestämmelsen förhindrar dock inte ett kunskapsutbyte 

mellan leverantör och kund, inte heller förhindrar den att leverantören blir mer involverad i 

kundens verksamhet, även om bestämmelsen möjligen kan försvåra detta. Som chefsjuristen 

vid NOU påpekar, är det mycket viktigt att juristerna kan hantera den utmaning som det 

innebär att skriva kontrakt inom offentlig upphandling. Han menar att allt är möjligt – så 

länge det finns med i kontraktet. Det gäller således att hitta sätt att skriva kontrakt som tillåter 

vissa förändringar, samtidigt som LOU:s grundläggande principer inte kränks. Enligt 

chefsjuristen vid NOU är detta fullt möjligt.   

 

Så länge det är möjligt att fastställa vilken utveckling som skall ske under kontraktstiden, är 

det alltså fritt fram förändringar. Ett sätt att underlätta för den upphandlande enheten att 

bedöma framtidsutsikterna, kan vara att genomföra så kallade förberedande upphandlingar. 

Det finns också möjligheter för upphandlande enheter att köpa goda idéer från leverantörerna, 

utan att ett samarbete för den skull behöver ingås.  

 

För att samarbetet mellan kund och leverantör skall bli så bra som möjligt, med de spelregler 

som tillåts idag, krävs således ett mycket noggrant förberedelsearbete. I undersökningen har 

framkommit att upphandlande enheter idag är noggranna med att ta fram mycket information 

inför en upphandling, och att upphandlande enheter även tar hjälp av experter utifrån. Vi vill 

ändå poängtera vikten av det förberedande arbetet. Benchmarking sker utan tvivel till stor del 

idag, och de upphandlande enheterna har egentligen redan en viss insamlad 

marknadsinformation, som kan användas och läggas in i kontrakten. Även om leverantörernas 

förslag på förändringar inte kan förverkligas under kontraktets gång, kan dessa omhändertas, 

och läggas in i kontraktet vid nästa upphandling. Med elektronisk upphandling underlättas 

lärandeprocessen. Den upphandlande enheten får då tillgång till omfattande statistik över hur 

samarbetet med en leverantör har fungerat; vad som har fungerat dåligt och vad som har 

fungerat bra. Med hjälp av denna information underlättas kommande upphandlingar. 
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Det är viktigt att lägga ner tid och kraft på förberedelser, samt att ta tillvara på den 

information som redan finns i organisationen. Vi tror att upphandlingarna på detta sätt blir 

mer lyckade, och samarbetet med leverantörerna skulle kunna mynna ut i ett mer utvecklande 

samarbete.  

 

Konkurrenspräglad dialog  
 

I undersökningen har framkommit synpunkter på att upphandlande enheter kanske är alltför 

försiktiga med att tolka lagen, när det gäller förhandlingar, och att förhandlingar borde kunna 

tillämpas i större utsträckning än vad som görs idag. Om konkurrenspräglad dialog införs, 

kommer upphandlande enhet och anbudsgivare i större utsträckning tillåtas förhandla och 

diskutera med varandra. Detta innebär att flera intressanta lösningar kan tas fram som passar 

den upphandlande enhetens behov, innan en formell upphandling slutligen genomförs.  

 

Vi tycker att konkurrenspräglad dialog verkar vara ett ypperligt instrument för att tillgodose 

behovet av närmare relationer inom offentlig sektor. Genom dialogen ges den upphandlande 

enheten möjlighet att ta del av expertkunskap från flera olika leverantörer, samtidigt som flera 

skräddarsydda lösningar tas fram, för att passa den upphandlande enhetens behov.  

 

Diskussioner är också nödvändigt att tillämpa inför en upphandling, då tjänstens uttryck och 

karaktär kan komma att ändras under tiden. Gadde och Håkansson (1998) menar att värdet av 

en tjänst upplevs först efter längre tid. Detta gör att det dels är svårare för det säljande 

företaget att veta om tjänster utförts till belåtenhet, dels är svårare att i förväg exakt kunna 

beskriva vad som kommer att levereras. Det handlar om en process där parterna kan resonera 

kring bland annat förändringar och uppfyllelse av krav. Svårigheten med att kunna inspektera 

en tjänst i förväg bekräftas av en av våra respondenter som menar att en tjänst konsumeras i 

samma ögonblick som den utförs. På så vis är det omöjligt att i förväg precisera hur tjänsten 

skall utformas. 

 

En av våra intervjupersoner har nämnt ett smart sätt för upphandlande enheter att minska 

utvecklingskostnaderna för nya lösningar. Genom att ge leverantören rätt att vidareutveckla 

och sälja vidare en lösning, behöver den upphandlande enheten endast betala en del av 

utvecklingskostnaderna. Vi tror att upphandlande enheter skulle dra stor nytta av detta 

förfarandesätt när det gäller utveckling av nya lösningar. Eftersom upphandlande enheter skall 
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tjäna allmänhetens intressen, kan de inte tjäna pengar på att inneha ensamrätten till en viss 

lösning. Upphandlande enheter tjänar då mer på att sänka utvecklingskostnaderna genom att 

dela med sig av lösningar.  

 

Funktionsupphandling 

 

De flesta av de personer vi har intervjuat är positivt inställda till funktionsupphandling. 

Funktionsupphandling tillåter att leverantören använder sin professionella kompetens för att 

lösa problemet, vilket många gånger kan vara positivt för kunden, eftersom leverantören ofta 

besitter värdefull expertkunskap som kunden annars inte får tillgång till. Trots den klart 

övervägande positiva inställningen till funktionsupphandling, verkar denna typ av 

upphandling inte vara så vanlig som man skulle kunna tro. Enligt en av våra intervjupersoner 

beror detta på bristande erfarenhet hos många offentliga inköpare. De inköpare som inte har 

så många år i branschen bakom sig, kanske är rädda för att på något sätt frångå lagen, och 

tenderar att tillämpa traditionell upphandling i mycket strikt bemärkelse. En annan förklaring 

till att funktionsupphandling inte tillämpas i större utsträckning kan vara alla de krav som 

ställs på offentlig upphandling idag, som egentligen inte har med själva upphandlingen att 

göra, till exempel jämställdhetsplaner och miljökrav. Kanske kan dessa krav göra att 

offentliga organisationer inte vågar lämna över mer ansvar till en leverantör, eftersom det inte 

är säkert att leverantören kommer att verka för att uppfylla kraven.  I undersökningen har 

också framkommit, att brukarna av tjänsten ibland vill ha kontroll över hur utförandet sker, 

och att tjänsten verkligen utförs, vilket de inte alltid har vid funktionsupphandling.  

 

Ökad ansvarsfördelning för bättre lösningar  

 

Vi tror att den offentliga sektorn skulle ha mycket att vinna på att tillämpa 

funktionsupphandling i större utsträckning än vad som görs idag. På så sätt skulle 

upphandlande enheter bättre kunna ta tillvara på den expertkompetens som finns hos 

leverantörer inom det privata näringslivet, vilket skulle kunna utmynna i såväl mer 

kostnadseffektiva som mer kvalitetsmässiga lösningar. Detta skulle i förlängningen gynna 

skattebetalarna, kanske mer än det system som för det mesta tillämpas idag. Enligt Cooper 

och Slagmulders (2004) modell skulle funktionsupphandling leda till ett visst ökat beroende 

parterna emellan, eftersom det innebär att leverantören tar ansvar för designen av tjänsten, 
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utöver själva utförandet. Vi tror dock inte att ett eventuellt ökat beroende skulle bli så pass 

ansenligt för någon part, att det överskuggade fördelarna med funktionsupphandling. 

 

Offentligt partnerskap 

 

Flera av våra respondenter tror att skattebetalarna skulle ha mycket att vinna på att OPP 

tillämpades i större utsträckning än vad som sker idag. OPP skulle säkerligen leda till ett 

närmare samarbete mellan en offentlig sektor och ett privat företag. Längden på 

samarbetsformen skulle leda till att parterna vågar göra relationsspecifika investeringar i allt 

högre utsträckning. Både Williamson (1987) och Cooper och Slagmulder (2004) menar att 

faktorer som beroende och förtroende skulle öka parternas vilja att investera för ett speciellt 

projekt eller avtal. Vi tror också att riskdelningen skulle stärka tillförlitligheten mellan 

samarbetsparterna. 

 

Det finns dock ett viss politiskt motstånd som gör att OPP knappast tillämpas alls i Sverige 

idag. En anledning kan vara de intressekonflikter som förekommer mellan politiker och 

skattebetalare. Boyne (2002) menar att en offentlig organisation tenderar att ha flera och vaga 

mål genom dessa motstridiga intressen. Vi tror att den offentliga sektorn är för försiktig vad 

gäller nya lösningar i projekt. Offentliga organisationer genomsyras av en högre byråkrati 

(Boyne, 2002) i jämförelse med privata företag, varför offentliga organisationer kanske är mer 

restriktiva med att tillämpa nya idéer. Vi tror att organisationer i offentlig regi skulle vinna 

mycket på att våga satsa och prova nya samarbetsformer.  
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7. Slutdiskussion  

 

 

I detta avslutande kapitel söker vi sammanfatta de viktigaste resultaten av studien. Vi ger 

även förslag på hur upphandlingen kan komma att underlättas i framtiden, samt förslag till 

vidare forskning.  

 

 

Syftet med vår studie var att klarlägga huruvida den offentliga sektorn skulle kunna dra nytta 

av närmare leverantörsrelationer när det gäller inköp av tjänster inom vissa områden. Vi avsåg 

även att utreda i vilken utsträckning LOU tillåter ett nära samarbete mellan den offentliga 

sektorn och dess privata leverantörer. 

 

Huvudproblematiken med LOU är förbudet mot förändringar av avtalet. Faktumet att 

förändringar av avtalet inte får ske, har varit en central problempunkt i hela vår undersökning, 

och bestämmelsen utgör en betydande skillnad mellan relationer i det offentliga och relationer 

i det privata. Konsekvensen av att inga förändringar får ske, är att parterna inte tillsammans 

kan arbeta för att utveckla tjänsten. Den offentliga sektorn går därför miste om innovationer, 

vilket på sikt innebär ett hot mot tillväxten inom tjänstesektorn. Den offentliga sektorn skulle 

kunna dra särskild nytta av närmare leverantörsrelationer när det gäller inköp av tjänster som 

är svåra att specificera, tjänster som bygger på personliga relationer mellan personal och 

brukare, samt tjänster inom områden där förändringsbenägenheten är stor.  

 

Behovet av närmare leverantörsrelationer när det gäller tjänster som är svåra att specificera, 

skulle kunna tillfredställas genom funktionsupphandling, vilket innebär att kund och 

leverantör delar på ansvaret vad gäller specifikation och design. Genom konkurrenspräglad 

dialog skulle upphandlande enheter lättare kunna hitta lösningar som tillfredsställer deras 

behov på bästa möjliga sätt. För att främja utveckling under avtalets gång, är dock det allra 

viktigaste att den upphandlande enheten förbereder sig noga, och undersöker hur marknaden 

ser ut vid tiden för upphandlingen, och hur den kan tänkas se ut några är framåt i tiden.  

 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

134 

Genom att tillämpa de möjligheter som redan finns idag, tror vi att den offentliga sektorn kan 

samverka med sina leverantörer på nästan lika bra villkor som företag inom det privata 

näringslivet. Det stora spelrum i LOU som redan finns i dag, möjliggör en relativt effektiv 

relation. Det handlar mer om att upphandlare måste ha kunskapen för att våga anta 

utmaningen att formulera kontrakt. Vi skulle gärna se att offentliga inköpares kompetens 

höjdes genom utbildningar och andra forum för lärande. Det finns nämligen mycket mer att 

göra vid upprättande av kontrakt och förfrågningsunderlag.  

 

För att underlätta upphandlingen föreslår vi att vissa av de krav som ställs på upphandlingen 

idag, exempelvis jämställdhetskrav, slopas eller förmildras. Fokus bör istället ligga på att 

skapa en affärsmässig och givande relation. Vi föreslår också att nationella kvalitetskriterier 

utarbetas, för att upphandlande enheter i större utsträckning skall kunna välja kvalitet framför 

pris vid upphandlingarna. Många offentliga inköpare är idag rädda för att välja leverantörer på 

grundval av kvalitet, då de upphandlande enheterna riskerar att bli överprövade. Vi anser att 

det är viktigt att kvaliteten på tjänsterna beaktas i större utsträckning, då den annars riskerar 

att urholkas.  

 

7.1. Förslag till vidare studier 
 

Under arbetet med studien har vi funnit intressanta områden som vi tycker lämpar sig för 

vidare studier.  

 

Utifrån Birnbergs teori har vi studerat huruvida olika faktorer påverkar relationen mellan 

offentlig kund och leverantör. Då jurister idag står inför en stor utmaning som består i att 

utforma kontrakt som tillåter förändringar inom avtalet, anser vi att det skulle vara högst 

behövligt med forskning som berör hur kontrakten skulle kunna regleras.   

 

Vi skulle också finna det intressant med en undersökning som berör offentliga organisationers 

utvärdering av de anbud som kommer in vid upphandlingar. Vi anser att leverantörerna, i 

större utsträckning än vad som görs idag, bör kunna utvärderas utifrån kvalitetskriterier. Ett 

förslag till vidare forskning är att undersöka hur kriterier för kvalitet, som inte kränker LOU:s 

principer, kan tas fram. Vi inspirerades av hur upphandlingsenheten på Norrköpings kommun 

arbetar med att väga in kvalitet i valet av leverantör. En studie skulle kunna syfta till att ta 

fram olika sådana system för olika kategorier av verksamheter och tjänster.  
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Vi skulle även kunna tänka oss en djupare undersökning av vilken typ av organisationsform, 

decentraliserad eller centraliserad, som lämpar sig bäst vid offentlig upphandling.   
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9. Bilagor 

 
Bilaga 1 - Enkätformuläret 
 
Inledande frågor  
 
1. Ungefär hur mycket omsätter företaget årligen? 
 
� < 6 000 tkr 
� 6 000  – 9 999 tkr 
� 10 000 – 15 999 tkr 
� 16 000 – 19 999 tkr 
� > 20 000 tkr 
 
 
2. Ungefär hur stor del av företagets omsättning uppskattas komma ifrån Linköpings 
kommun? 
 
� 0 – 19 % 
� 20 – 39 % 
� 40 – 59 % 
� 60 – 79 % 
� 80 – 100 % 
 
 
3. Vilken typ av tjänst levererar företaget till Linköpings kommun? 
 
 
� Utbildning eller arbetsmarknadsinsatser 
 
� Kollektivtrafik, färdtjänst eller skolbuss 
 
� Kultur- och fritidsaktiviteter 
 
� Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 
 
� Teknik- och samhällsbyggnad (T ex utbyggnad, underhåll och räddningstjänst)  
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Tidigare erfarenheter av upphandling 
 
 
4. Har företaget avtalat vid flera tillfällen med Linköpings kommun under det senaste 
decenniet? 
 
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
Om Du har svarat ”Nej” eller ”Vet ej” på ovanstående fråga, kan Du gå vidare direkt till 
fråga 6. 
 
5. Tror Du att erfarenhet från tidigare avtalsperioder med Linköpings kommun har 
bidragit till att företaget har vunnit upphandlingskontrakt med Linköpings kommun? 
  
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
 
6. Har företaget lämnat anbud till Linköpings kommun, och förlorat upphandlingen? 
 
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
Om Du har svarat ”Nej” eller ”Vet ej” på ovanstående fråga, kan Du gå direkt vidare till 
fråga 8. 
 
7. Vidtog företaget då någon åtgärd för att vid nästa upphandling kunna anpassa sig 
bättre till Linköpings kommuns behov? 
 
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
 
Offentliga organisationer och leverantörsrelationer 
 
 
Markera i vilken utsträckning Du instämmer i följande påståenden. 
 
 
8. Offentliga organisationer förändrar oftare sina rutiner kring inköpsprocessen, än 
privata organisationer.  
 
Instämmer inte alls � � � � � Instämmer helt 
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9. Offentliga organisationer förändrar oftare sina kriterier för inköp av tjänster vid 
ingången av varje nytt kontrakt, än privata organisationer.  
 
Instämmer inte alls � � � � � Instämmer helt 
 
 
10. Offentliga organisationer har svårare att veta vad de önskar av en leverantör, än 
privata organisationer. 
 
Instämmer inte alls � � � � � Instämmer helt 
 
 
11. Information som lämnas till offentliga organisationer riskerar i större utsträckning 
att avslöjas till konkurrenter, än information som lämnas till privata organisationer.  
 
Instämmer inte alls � � � � � Instämmer helt 
 
 
12. Offentliga organisationer väljer oftare pris framför kvalitet vid inköp av tjänster, än 
privata organisationer.  
 
Instämmer inte alls � � � � � Instämmer helt 
 
 
13. Det är mer komplicerat och tidsödande att göra affärer med offentliga 
organisationer, än med privata organisationer.  
 
Instämmer inte alls � � � � � Instämmer helt 
 
 
14. Det är svårare för leverantörer att planera för framtiden om de levererar till en 
offentlig organisation, än om de levererar till en privat organisation.  
 
Instämmer inte alls � � � � � Instämmer helt 
 
 
Närheten i leverantörsrelationen 
 
 
Följande frågor behandlar i vilken utsträckning närheten i relationen skiljer sig mellan 
offentlig och privat sektor. Frågorna behandlar även i vilken utsträckning privat sektor 
önskar en nära relation med offentlig sektor.  
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Delad information/kunskap/resurser 
 
 
15. Vilken typ av information/kunskap/resurser delger företaget Linköpings kommun 
under pågående avtal? Markera de alternativ som stämmer.  
 
a) Information om den tjänst som företaget utför     � 
 
b) Expertkunskap om hur tjänsten eventuellt skulle kunna anpassas till Linköpings kommuns 
behov          � 
 
c) Information om företagets framtidsplaner      � 
 
 
16. Vilken typ av information/kunskap/resurser delger företaget en typisk kund inom 
det privata näringslivet? Markera de alternativ som stämmer. 
 
a) Information om den tjänst som företaget utför     � 
 
b) Expertkunskap om hur tjänsten eventuellt skulle kunna anpassas till kundens  
behov          � 
 
c) Information om företagets framtidsplaner      � 
 
 
17. Anser Du att företaget, under löpande avtal, har information som företaget inte vill 
dela med sig av till Linköpings kommun, men som skulle förbättra tjänsten, pris- eller 
kvalitetsmässigt?  
 
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
 
Kompetens 
 
 
18. I vilken utsträckning anser Du att inköpare på Linköpings kommun har kompetens 
inom företagets tjänsteområde? 
 
Ingen alls � � � � � Mycket stor 
 
 
19. I vilken utsträckning anser Du att inköpare hos normalkunden inom det privata 
näringslivet har kompetens inom företagets tjänsteområde? 
 
Ingen alls � � � � � Mycket stor 
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Förtroende 
 
 
20. Vilket förtroende hyser företaget för Linköpings kommun, i jämförelse med 
normalkunden inom det privata näringslivet? 
 
� Mindre än privatkunden  
� Lika stort som privatkunden  
� Större än privatkunden  
 
 
21. I vilken utsträckning kontrollerar Linköpings kommun, t ex genom 
kvalitetsuppföljningar, att tjänsten utförs till belåtenhet?  
 
Ingen alls � � � � � Mycket stor 
 
 
22. I vilken utsträckning kontrollerar normalkunden inom det privata näringslivet, t ex 
genom kvalitetsuppföljningar, att tjänsten utförs till belåtenhet?  
 
Ingen alls � � � � � Mycket stor 
 
 
23. Önskar företaget att relationen till Linköpings kommun skulle bygga på ett större 
förtroende mellan parterna? 
  
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
 
24. I vilken utsträckning tror Du att upprepade avtal med Linköpings kommun ökar 
förtroendet till kommunen? 
 
Ingen alls � � � � � Mycket stor 
 
 
25. Hur ofta uppstår konflikter i relationen till Linköpings kommun? 
 
Aldrig  � � � � � Mycket ofta 
 
 
Om Du har svarat ”Aldrig” på denna fråga, kan Du gå vidare direkt till fråga 27. 
 
26. Upplever Du att konflikter har hanterats på ett sätt som har stärkt förtroendet till 
Linköpings kommun? 
 
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
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Beroende/maktstruktur 
 
 
27. I vilken utsträckning skulle företaget överväga att genomföra en investering som 
företaget endast har nytta av i relationen till Linköpings kommun? 
 
Ingen alls � � � � � Mycket stor  
 
 
28. I vilken utsträckning skulle företaget överväga att genomföra en investering som 
företaget endast har nytta av i relationen till en normalkund inom det privata 
näringslivet? 
 
Ingen alls � � � � � Mycket stor  
 
29. I vilken utsträckning skulle företaget överväga att genomföra en förändring av t ex 
rutiner eller organisationsstruktur, för att anpassa sig till Linköpings kommuns behov? 
 
Ingen alls � � � � � Mycket stor  
 
30. I vilken utsträckning skulle företaget överväga att genomföra en förändring av t ex 
rutiner eller organisationsstruktur, för att anpassa sig till en normalkund inom det 
privata näringslivet? 
 
Ingen alls � � � � � Mycket stor  
 
 
31. Upplever Du att värdet av relationen med Linköpings kommun är lika stort för 
företaget som för kommunen? 
 
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
Om Du har svarat ”Ja” på ovanstående fråga, kan Du gå vidare direkt till fråga 33.  
 
 
32. För vilken av parterna är värdet större? 
 
� För oss som leverantör 
� För vår kund, Linköpings kommun 
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Komplexitet 
 
 
33. Hur många personer på Linköpings kommun är involverade i kontakten med 
företaget?  
 
� 1 
� 2-5 
� > 5 
 
 
34. Hur många personer på företaget är involverade i kontakten med Linköpings 
kommun? 
 
� 1 
� 2-5 
� > 5 
 
 
35. Hur många personer hos en normalkund inom det privata näringslivet är 
involverade i kontakten med företaget? 
  
� 1 
� 2-5 
� > 5 
 
 
36. Hur många personer på företaget är inblandade i kontakten med en normalkund 
inom det privata näringslivet? 
 
� 1 
� 2-5 
� > 5 
 
37. I vilken utsträckning upplevs tjänsten, som företaget erbjuder, som svår att utföra? 
  
Ingen alls � � � � � Mycket stor 
 
 
38. I vilken utsträckning upplevs tjänsten, som företaget erbjuder, som svår att 
utforma? 
  
Ingen alls � � � � � Mycket stor 
 
 
39. I vilken utsträckning är företaget med och utformar tjänsten som företaget sedan 
skall utföra för Linköpings kommuns räkning? 
 
Ingen alls � � � � � Mycket stor 
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Kontakt 
 
 
40. Hur ofta har företaget någon typ av kontakt med Linköpings kommun, inom 
pågående avtal? 
 
� Aldrig 
� Några gånger per år  
� En gång per månad  
� En gång per vecka 
� Flera gånger per vecka 
 
 
41. Hur ofta har företaget kontakt med Linköpings kommun genom personliga möten, 
inom pågående avtal? 
 
� Aldrig 
� Några gånger per år  
� En gång per månad  
� En gång per vecka 
� Flera gånger per vecka 
 
 
42. Hur ofta har företaget någon typ av kontakt med normalkunden inom det privata 
näringslivet, inom pågående avtal? 
 
� Aldrig 
� Några gånger per år  
� En gång per månad  
� En gång per vecka 
� Flera gånger per vecka 
 
 
43. Hur ofta har företaget kontakt med normalkunden inom det privata näringslivet 
genom personliga möten, inom pågående avtal? 
 
� Aldrig 
� Några gånger per år  
� En gång per månad  
� En gång per vecka 
� Flera gånger per vecka 
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44. Hur ofta har företaget någon typ av kontakt med Linköpings kommun, under den 
tid då företaget inte har något avtal med kommunen? 
 
� Aldrig 
� Några gånger per år  
� En gång per månad  
� En gång per vecka 
� Flera gånger per vecka 
 
 
45. Hur ofta har företaget någon typ av kontakt med normalkunden inom det privata 
näringslivet, under den tid då företaget inte har något avtal med kunden? 
 
� Aldrig 
� Några gånger per år  
� En gång per månad  
� En gång per vecka 
� Flera gånger per vecka 
 
 
46. I vilken utsträckning önskar företaget en tätare kontakt med Linköpings kommun? 
 
Ingen alls � � � � � Mycket stor 
 
 
 

 
 

Ett stort TACK för Din medverkan! 
 
 
 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

148 

Bilaga 2 – Intervjuguide, upphandlare Linköpings och Norrköpings kommun 
 
 

Inledande frågor 
 
Skiljer sig kontrakten åt vid upphandling av varor och tjänster? Hur? (t ex m a p tid?) 
 
Skiljer sig upphandlingen mellan tjänster inom kärnverksamheten och tjänster i 
kringverksamheten åt? Hur? 
 
 
Förhållanden i offentliga organisationer som påverkar leverantörsrelationerna 
 
 
Förändrar kommunen ofta kravspecifikationerna mellan upphandlingarna? 
 
Har kommunen ett behov av att kunna ändra utformningen av tjänsten under samarbetets 
gång? 
 
Finner ni på kommunen att det är svårt att ta fram en kravspecifikation vid upphandlingarna? 
 
 - I så fall, varför? 
 
Vilket är syftet med att upphandlingen är uppdelad på verksamhetsnämnder?  
 
Hur görs avvägningen mellan pris och kvalitet vid valet av tjänsteleverantör? 
 
Tror du att kommunen skulle ha nytta av att nära leverantörsrelationer tilläts i större 
utsträckning? På vilket sätt i så fall?  
 
 
Informationsdelning 
 
Vilken typ av information delas i relationen?  
 
Finns det risk att leverantören håller inne viss information som skulle kunna ha betydelse för 
resultatet av samarbetet?  
 
Finns ett djupare samarbete mellan kommunen och företagen, t ex genom en gemensam 
produktutveckling, "skräddarsydda" leveranser? Kommer leverantören in under 
utvecklingsprocessen? 
 
Förtroende 
 
Har kommunen stort förtroende för sina leverantörer?  
 
Vad gör kommunen för att inge förtroende hos leverantörerna? 
 
Skulle kommunen ha nytta av att relationen byggde på ett större förtroende parterna emellan? 
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Tror du att upprepade avtal med en leverantör skulle kunna leda till ett större förtroende? 
 
Uppstår ofta konflikter i samarbetet med leverantörerna? 
 
 - Hur löses dessa? 
 
 - Leder konflikterna till något bra? 
 
Beroende/maktstruktur 
 
Hur vanligt är det att leverantörerna genomför investeringar som leverantören endast har nytta 
av i relationen till kommunen? 
 

- Tror du att kommunen drar nytta av att leverantörerna i vissa lägen genomför 
sådana investeringar? 

 
- Hur påverkar kontraktens längd viljan hos leverantörerna att satsa mer resurser på 
kommunens behov? 

 
Hur vanligt är det att leverantörerna anpassar sig till kommunens behov genom att t ex 
förändra sina rutiner eller organisationsstruktur? 
 

- Tror du att kommunen drar nytta av att leverantören i vissa lägen genomför en 
sådan anpassning? 

 
Är leverantören beroende av någon typ av resurser från kommunen för att kunna utföra sin 
tjänst? 
  
Finns det någon leverantör som kommunen är mycket beroende av?  
 
Om leverantören inte skulle kunna leverera, vilka alternativa lösningar finns det då? Finns 
flera leverantörer med avtal inom samma område? 
 
 
Komplexitet 
 
Ungefär hur många kontaktpersoner på kommunen brukar vara inblandade i relationen med 
en viss leverantör? 
 
Ungefär hur ofta har kommunen kontakt med sina leverantörer? 
 
Hur stort ansvar har leverantörerna i utformningen av tjänsterna?  
 
Hur stort ansvar har leverantörerna i utförandet av tjänsterna? 
 
Hur kontrollerar kommunen att tjänsten utförs till belåtenhet? 
 
Är det vanligt att leverantörer vill diskutera ”framtid”, t ex utveckling av tjänsten osv? 
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Vilka kontakter hålls mellan upphandlingar? Kontaktar leverantörerna kommunen för att hålla 
sig uppdaterade om t ex framtida upphandlingar? 
 
Hur vill man att kontakterna ser ut? Finns det några hinder? 
 
Kontrakt och incitament 
 
Hur får man leverantören att gå i samma riktning som kommunen vill? Regleras relationen till 
stor del av kontrakt, och hur stort utrymme för förändringar finns det i relationen? 
 
Kan man tänka sig en mer funktionsinriktad upphandling, där upphandlare lämnar mer öppet 
för leverantörerna i kravspecifikationerna? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide, ordföranden i SOI 
 
 

Inledande frågor 
 
Vad är syftet med VERVA? 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Frågor om LOU 
 
Uppfyller LOU sitt syfte?  
 
Vad tror du att offentliga inköpare anser om LOU? 
 
Vad tror du att leverantörer anser om LOU? 
 
Vilken längd på kontrakten anser du vara idealisk för ett väl fungerande samarbete? 
 

- Varför?  
 

Har du någon uppfattning om att olika offentliga verksamheter behandlar sina leverantörer på 
olika sätt, och att relationerna ser olika ut? 
 

- I så fall, hur ser skillnaderna ut? 
 
Förhållanden i offentliga organisationer som påverkar leverantörsrelationen 
 
I och med LOU så kan ju kravspecifikationen endast ändras i begränsad omfattning under 
kontraktets gång. Hur påverkar det samarbetet mellan köpare och leverantör?  
 
I vilken utsträckning tror du att förändringar av lagar och direktiv påverkar inköpsprocessen? 
 
Hur påverkar offentlighetsprincipen viljan hos leverantörerna att lämna ut information om sig 
själva och om sina tjänster och offerter till kommunen? 
 
Kan relationens längd påverka viljan hos leverantörerna att lämna ut känslig information? 
 
Hur görs avvägningen mellan pris och kvalitet vid valet av tjänsteleverantör? 
 
 - Vad anser du om det valet? 
 
Närheten i relationen 
 
Hur nära tillåter LOU att den offentliga organisationen kommer sin leverantör?  
 
Finns det situationer där offentliga verksamheter skulle ha nytta av närmare 
leverantörsrelationer än de som tillåts av LOU?  
 
Hur garderar man sig gör oförutsägbara händelser i kontrakten med leverantörerna? 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

152 

Hur viktig är den informella delen av kontrakten, typ sociala kontakter, förtroende. 
 
Vilken typ av information delas oftast i relationen mellan köpare och leverantör?  
 
Vilken typ av verksamhet tror du skulle passa bäst att handla upp med funktionsbaserad 
upphandling? 
 
Hur ser ansvarfördelningen ut vid funktionsbaserad upphandling, och hur utförs kontrollen av 
tjänsten? 
 
Hur vanligt är det att leverantörer gör investeringar som de bara har nytta av i relationen till 
en viss offentlig kund? 
  
Hur tar sig incitamentstänkandet uttryck vid utformningen av kontrakten? 
 
Hur skiljer sig relationen till leverantörerna mellan olika offentliga verksamheter? Är det 
möjligt att vissa kommuner t ex har en närmare relation till sina leverantörer än andra? 
 
 
 
 
 
 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

153 

Bilaga 4 – Intervjuguide, upphandlingsspecialisten vid Almega 
 
 
Inledande frågor 
 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur mycket kontakter har du med offentliga verksamheter? 
 
 
Leverantörers uppfattning om LOU 
 
Uppfyller LOU sitt syfte?  
 
Vad tror du att leverantörer anser om LOU? 
 
Vad tror du att offentliga inköpare anser om LOU? 
 
Vilken längd på kontrakten anser du vara idealisk för ett väl fungerande samarbete? 
 

- Varför?  
 
Har du någon uppfattning om att olika offentliga verksamheter behandlar sina leverantörer på 
olika sätt, och att relationerna ser olika ut? 
 

- I så fall, hur ser skillnaderna ut?  
 
 
Skillnad mellan varor och tjänster 
 
Skiljer sig upphandlingen mellan varor och tjänster åt? 
 
 - I så fall, hur? 
 
 
Närheten i relationen 
 
Hur nära tillåter LOU att den offentliga organisationen kommer sin leverantör?  
 
Finns det situationer där offentliga verksamheter skulle ha nytta av närmare 
leverantörsrelationer än de som tillåts av LOU?  
 
Hur garderar man sig gör oförutsägbara händelser i kontrakten med leverantörerna? 
 
Hur viktig är den informella delen av kontrakten, typ sociala kontakter, förtroende. 
 
Vad anser leverantörerna om att ändringar (t ex om tjänstens utformning) endast kan göras i 
begränsad omfattning efter kontraktets ingående?  
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Hur vanligt är det att leverantörer gör investeringar som de bara har nytta av i relationen till 
en viss offentlig kund? 
 
Vem av köparen och leverantören bär oftast störst ansvar för själva utformningen av tjänsten? 
 
Hur sker kontrollen av utförandet vanligast? 
 
Vad har leverantörerna för uppfattning om funktionsinriktad upphandling? 
 
 
Förhållanden i offentliga organisationer som påverkar leverantörsrelationen 
 
Hur påverkar offentlighetsprincipen viljan hos leverantörerna att lämna ut information om sig 
själva och om sina tjänster och offerter till kommunen? 
 
Kan relationens längd påverka viljan hos leverantörerna att lämna ut känslig information? 
 
Hur görs avvägningen mellan pris och kvalitet vid valet av tjänsteleverantör? 
 
Vilken uppfattning har leverantörerna om det val som görs mellan pris och kvalitet? 
 
Har du någon uppfattning om hur kontakterna mellan kund och leverantör typiskt brukar se 
ut? Hur håller man sig uppdaterad och informerad som leverantör? 
 
Finns det några hinder för en önskvärd kontakt? 
 
 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

155 

Bilaga 5 – Intervjuguide, juristen och upphandlingschefen, Linköpings kommun 
 

Inledande frågor 
 
Skiljer sig upphandlingen mellan tjänster inom kärnverksamheten och tjänster i 
kringverksamheten åt? Hur? 
 
Är det vanligt att det är många leverantörer som konkurrerar vid upphandlingen? 
 
Brukar offerterna för tjänsterna vara likvärdiga, eller skiljer de sig åt mycket? 

 
LOU och avtal 
 
Uppfyller LOU sitt syfte?  
 
Påverkar LOU relationen till leverantörerna negativt? Hur? 
 
Gynnar LOU på något sätt relationen till leverantörerna? Hur? 
 
Hur fungerar ramavtalen?  
 
Finns det några bestämmelser om hur många leverantörer man får ha i ett ramavtal? 
 
Hur detaljerade är kontrakten med leverantörerna? Finns det utrymme för förändringar av 
villkoren? 
 
Hur viktig är den informella delen av kontrakten, typ sociala kontakter, förtroende. 
 
 
Förhållanden i offentliga organisationer som påverkar leverantörsrelationerna 
 
Har kommunen möjlighet att förändra kravspecifikationen under ett löpande kontrakt/avtal? 
 

- Om inte, förändrar kommunen ofta kravspecifikationerna mellan upphandlingarna? 
 

- Skulle det vara en fördel för kommunen att kunna ändra utformningen av tjänsten 
under samarbetets gång? 

 
Finner ni på kommunen att det är svårt att ta fram en kravspecifikation vid upphandlingarna? 
 
 - I så fall, varför? 
 
Förändras ofta tillvägagångssättet vid inköpsprocessen, p g a att lagar och direktiv förändras 
på ett sätt som kommunen inte kan styra över? 
 
Gör offentlighetsprincipen att leverantörerna löper en viss risk när de lämnar ut information 
om sig själva och om sina tjänster och offerter till kommunen? 
 
Hur görs avvägningen mellan pris och kvalitet vid valet av tjänsteleverantör? 
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Hur tror ni att leverantörerna uppfattar att det är att samarbeta med en offentlig organisation? 
 

 
Skulle kommunen ha nytta av att nära leverantörsrelationer tilläts i större utsträckning? På 
vilket sätt i så fall?  
 
 
Förtroende 
 
Har kommunen stort förtroende för sina leverantörer? Litar ni på dem? 
 
Skulle kommunen ha nytta av att relationen byggde på ett större förtroende parterna emellan? 
 
Tror du att upprepade avtal med en leverantör skulle kunna leda till ett större förtroende? 
 
Uppstår ofta konflikter i samarbetet med leverantörerna? 
 
 - Hur löses dessa? 
 
 - Leder konflikterna till något bra? 
 
Beroende/maktstruktur 
 
Vem av parterna har störst värde av relationen? Kommunen eller leverantörerna? 
 
Vem har maktövertaget i relationen? Hur märks det?  
 
Är kommunen mycket beroende av vissa enskilda leverantörer?   
 
Komplexitet 
 
Ungefär hur ofta har kommunen kontakt med sin leverantör inom ett visst område? 
 
Händer det ofta att leverantörer kontaktar er emellan upphandlingar för att hålla sig 
uppdaterade och informerade? Vilken information får/vill ni lämna ut? 
 
Skulle kommunen vilja ha mer kontakt med leverantörerna, men hindras av LOU? 
 
 
Lagen 
 
Hur stort tolkningsutrymme ger LOU?  
 
Vi har förstått att man t ex inom barnomsorg, istället för att i vanlig mening upphandla 
tjänster, så ger kommunen bidrag till de ”leverantörer” som utför tjänsterna, alltså t ex 
daghem. Därför tillämpas inte LOU, eftersom det egentligen inte är fråga om upphandlig. 
Varför gör man på detta sätt?  
 
Är det tillåtet att kommunen väljer samma leverantör vid nästa upphandling?  
 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

157 

- I så fall, händer det ofta? 
 
- Hur brukar man argumentera för det? 

 
Har en anbudsgivare rätt att åberopa en annan leverantörs kapacitet? 
 
Får en upphandlande enhet begära att ett anbud kompletteras? 
 
Lagen säger ju att alla skall få samma chans, även de som inte har en förmånlig geografisk 
placering från kommunens sida sett. Vad innebär detta för kommunen? Tvingas man ibland 
välja en leverantör som ligger alldeles för långt bort, för att denna har bättre kvalifikationer?  
 
Nästan alla tjänster i guiden är ju lokala, vilket kanske faller sig naturligt när det gäller 
tjänster. Men hur argumenterar kommunen för att det är på det sättet, eftersom LOU ändå inte 
gör någon skillnad mellan lokala och andra leverantörer? 
 
Kan man tänka sig en mer funktionsinriktad upphandling, där upphandlare lämnar mer öppet 
för leverantörerna i kravspecifikationerna? 
 
Tillåter LOU en sådan utveckling? 
 
 



Inköp av tjänster i offentlig verksamhet 
 

158 

Bilaga 6 – Intervjuguide, försäljningschefen på ISS 
 
 
Ungefär hur många offentliga verksamheter levererar ni till? 
 
Ungefär hur stor är en genomsnittlig leverans, och hur ser spridningen ut?  
 
Vilken typ av upphandling är vanligast, händer det ofta att ni levererar vid direktupphandling? 
 
Hur långa brukar kontrakten vara? Skiljer sig kontraktens längd mycket åt mellan olika 
offentliga kunder? 
 
Var finns era offentliga kunder? Levererar ni till kunder i vissa regioner eller är kunderna 
spridda över hela Sverige? 
 
Vilka typer av tjänster levererar ni vanligtvis till offentliga verksamheter?  
 
Gäller det oftast bara en tjänst eller levererar ni hela koncept? 
 
Vilken typ av inköpsstruktur är vanligast hos offentliga organisationer?  
 

- Vad tycker du fungerar bäst? 
 
Upplever du att själva inköpsförfarandet skiljer sig åt mellan olika offentliga organisationer?  
 
Är det vanligt att era offentliga kunder ändrar sina kravspecifikationer mellan 
upphandlingarna, och ändrar vissa kunder sina kravspecifikationer oftare än andra?  
 
Hur vanligt är det att ni får vara med och ta ansvar för att utforma tjänsten? Är det vanligt 
med detaljerade kravspecifikationer? 
 
Hur görs avvägningen mellan pris och kvalitet? Skiljer det sig mycket mellan hur olika 
kunder gör avvägningen mellan pris och kvalitet? 
 
Upplever du att det skiljer sig mycket mellan olika kunder när det gäller byråkrati? Är vissa 
kunder krångligare att ha att göra med än andra? 
 
Hur stor är skillnaden när det gäller kontrakten med offentliga organisationer? Är vissa 
kunder mer öppna för justeringar av kontrakten under avtalstidens gång?  
 
Händer det ofta att ni vinner nästa upphandling också med samma kund? 
 

- I så fall, vad tror du det beror på? 
 
Hur vanligt är det att konflikter uppstår i relationen med kunderna?  
 

- Vad handlar konflikterna om?  
 

- Skiljer sig orsakerna till konflikterna mellan olika offentliga organisationer? 
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- Upplever du att konflikterna brukar lösas på ett tillfredsställande sätt? 
 
Händer det ofta att ISS gör investeringar som ISS bara har nytta av just i relationen till en viss 
kund? Finns det ett samband mellan sådana investeringar och kontraktens längd? 
 
Är det vanligt att kunden står för själva utrustningen? 
 
Upplever du att vissa av era kunder är mer beroende av er som leverantör, än andra? 
 
Hur skiljer sig kontakten mellan de olika kunderna, dels vad gäller frekvens, dels vad gäller 
hur många personer hos kunden som är involverade i kontakten med ISS? 
 
Föredrar vissa offentliga kunder personliga möten oftare än andra? 
 
Har vissa kunder ett större kontrollbehov av era tjänster än andra? 
 
Vilken typ av kontroll är vanligast? 
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Bilaga 7 – Intervjuguide, chefsjuristen vid NOU 
 
 
Frågor om LOU 
 
Tycker du att LOU uppfyller sitt syfte?  
 
Vad är din uppfattning om vad offentliga inköpare anser om LOU? 
 
Vad är din uppfattning om vad leverantörer anser om LOU? 
 
Hur nära tillåter LOU att den offentliga organisationen kommer sin leverantör?  
 

- Finns det utrymme för förhandlingar? Under upphandlingen eller i avtalet? 
 
Finns det situationer där offentliga verksamheter skulle ha nytta av närmare 
leverantörsrelationer än de som tillåts av LOU?  
 
Får man avbryta en upphandling?  
 
Anser du att det finns med offentlig upphandling eller LOU? Vilka? 
   

- Går dessa att lösa på något sätt? Hur? 
 
 
Public Private Partnership (PPP) 
 
Vad innebär PPP? 
 
I vilken utsträckning tillämpas det idag? 
 
Vet du om det tillämpas i större utsträckning i andra länder? 
 
Vad anser leverantörer resp inköpare i offentliga sektorn om PPP? 
 
Vad är det främsta fördelen med samarbetet? 
 
Vad har skapat behovet av denna samarbetstyp? 
 
Vilka utvecklingsmöjligheter finns? 
 
Kan LOU innebära ett hinder för PPP? 
 
 
Funktionsupphandling 
 
Vad anser du om funktionsupphandling? 
 
Vilka är fördelarna med funktionsupphandling? 
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Kan LOU innebära ett hinder för funktionsupphandling? 
 
 
Innovation och framtid 
 
Hur arbetar NOU med framtidsfrågor och utvecklingsmöjligheter? 
 
Vilket utrymme finns att förändra LOU? Vad i LOU behöver utvecklas? 
 
Hur kan LOU förändras för att få till stånd en närmare relation?  
 
Vilket tryck får ni utifrån på förändringar? 
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Bilaga 8 - Diagram 
 
 
Diagram 1: 
 

Det är svårare för leverantörer att planera för framtiden om 
de levererar till en offentlig organisation, än om de 

levererar till en privat organisation.
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Diagram 2:  
 

Hur många personer på Linköpings kommun är 
involverade i kontakten med företaget?
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Diagram 3: 
 

Hur många personer hos normalkunden inom det privata 
näringslivet är involverade i kontakten med företaget?
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Diagram 4: 
 

Hur många personer på företaget är involverade i 
kontakten med Linköpings kommun?
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Diagram 5: 
 

Hur många personer på företaget är inblandade i 
kontakten med normalkunden inom det privata 

näringslivet?
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