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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to identify probable outcome influencing factors that enable a 

successful implemented outcome of social considerations in public procurement in a Swedish 

context. The analysis and conclusions are based on a comparison between two cases where 

the outcome is the common denominator. The empirical material for the thesis is primarily 

gathered from interviews with officials and politicians in Sigtuna and in Örebro 

municipalities. 

The theoretical tools used for analysis in this thesis are taken from Rational choice and 

Normative institutionalism. Three thematic factors have been used to categorize the 

similarities and differences between the cases: these are the rules of the game, preferences and 

resources. 

The result shows that the cases have more probable outcome influencing factors in common 

than they exhibit outcome influencing factors that set them apart. 

A likely important probable explanatory factor is to be found in the fact that the subject of 

social considerations was handled at a management / political level as a strategic issue, rather 

than as a legal or technical issue. 

The cases can also be understood in a manner which informs us that the need for procurement 

and the need for social action have evolved independently of each other and before the actual 

procurement processes. It is through the actors’ actions that the procurement issues and the 

social considerations have been combined into a common issue. However, the result does not 

indicate an institutional change as a catalyst for the implementation, but rather that the change 

in the perception of public procurement as a tool with social policy implication represents an 

incremental change within the existing institutions. 

 

Keywords: social responsibility, social consideration, public procurement, implementation, 

New institutionalism, probable outcome influencing factors, comparative case study, Sigtuna, 

Örebro 

  



II 
 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att identifiera möjliga utfallspåverkande faktorer som möjliggör 

ett framgångsrikt implementerat utfall avseende social hänsyn i offentlig upphandling i en 

svensk kontext. Analysen och slutsatserna bygger på en jämförelse mellan två fall där utfallet 

utgör den gemensamma nämnaren. Underlaget till uppsatsen bygger primärt på intervjuer med 

tjänstemän och politiker i Sigtuna och i Örebro. 

De teoretiska analysverktygen som används i denna uppsats är hämtade från Rational choice- 

och Normativ institutionalism. Tre temafaktorer har använts för att kategorisera likheter och 

skillnader mellan fallen. Dessa är spelregler, preferenser och resurser. 

Resultatet visar på att fallen har fler möjliga utfallspåverkande faktorer gemensamma än de 

har utfallspåverkande faktorer som skiljer dem åt. 

En troligt viktig möjlig förklarande faktor ligger i att frågan om sociala krav har hanterats på 

ledningsnivå som en strategisk fråga, snarare än som en juridisk eller teknisk fråga. 

Fallen kan även förstås som att behovet av upphandling och behovet av sociala åtgärder har 

växt fram oberoende av varandra innan själva upphandlingsprocesserna och att det är genom 

aktörernas aktioner som upphandlingsfrågan och den sociala frågan har kombinerats. Dock 

rör det sig inte om en institutionell förändring som katalysator för implementeringen, utan 

snarare om inkrementell förändring i synen på offentlig upphandling som ett verktyg för 

social förändring. 

 

Nyckelord: socialt ansvar, social hänsyn, offentlig upphandling, implementering, 

Nyinstitutionalism, möjliga utfallspåverkande faktorer, komparativ fallstudie, Sigtuna, Örebro  
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1. Inledning 

 

Idag upphandlas stora delar av de tjänster som det offentliga tillhandahåller allmänheten. Den 

offentliga upphandlingen beräknas omfatta cirka 15 – 20 procent av Sveriges samlade BNP 

(SOU 2013:12, s.376). I och med sin betydande köpkraft kan staten utöva en aktiv 

styranderoll genom socialt ansvarsfull offentlig upphandling. Denna styranderoll sker i 

egenskap av social välfärdsoptimerare och representant för rikets medborgare (McCrudden 

2006, s.12). Men upphandlingsfrågan diskuteras sällan på ledningsnivå då den inom de flesta 

svenska myndigheter ofta anses vara en stödfunktion, ofta av juridisk natur. Detta trots att den 

offentliga upphandlingen står för en så pass betydande del av den offentliga verksamheten och 

det som upphandlas ofta utgör själva kärnan i välfärden (Wijkman & Edman 2013).  

Dagens syn på offentlig upphandling måste förstås i relation till de förändringar som har skett 

i den svenska offentliga administrationskulturen de senaste decennierna. Idag finns det många 

likheter med hur privat sektorn organiserar sin verksamhet utifrån en konkurrensutsatt 

situation. Fokus ligger ofta på mätbara kostnader och mätbara resultat. Vidare har trenden 

bland myndigheter varit att upphandla många av de välfärdstjänster som de tidigare 

producerade själva. Detta är en följd av det ökade inflytandet som New Public Management- 

och Rational/Public Choice-teorierna har haft inom offentlig förvaltning (Johansson 2008, 

ss.244-245). Dock är sällan alla policyområden och de sociala implikationer de medför alltid 

mätbara i kvantitativa termer. 

Detta kan kontrasteras med synen på offentlig upphandling i USA och Storbritannien där 

offentlig upphandling har använts som ett instrument för social förändring sedan 1800-talet 

(McCrudden 2004, s.258)
1
. Idag anses offentlig upphandling vara ett av de främsta verktygen 

för att åstadkomma social förändring, något som medför ett intresse för offentlig upphandling 

hos både politiker och forskare (SOU 2013:12, s.378). Offentlig upphandling kan därför 

förstås som att den innehar en politiserad dimension (Schapper, Vegia Malta & Gilbert 2006, 

s.4). 

                                                           
1
 I brittisk och amerikansk litteratur diskuteras offentlig upphandling som ett verktyg med ”social policy 

implications”. Grovt översatt betyder det sociala politiska implikationer. Detta ska inte förstås som att offentlig 

upphandling enbart har implikationer för vad som i dagligt tal kallas socialpolitik. Snarare syftar det på att 

offentlig upphandling har sociala implikationer för samhället i bred bemärkelse, oavsett sakpolitiskt område. 
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Att offentlig upphandling som ett instrument för social förändring inte diskuteras eller nyttjas 

i en avsevärt större utsträckning i Sverige kan te sig märkligt. Detta då Sverige internationellt 

sett anses vara ett land som har en progressiv politisk kultur när det kommer till sociala 

frågor. Till exempel anses Sverige ligga i framkant när det gäller sociala frågor så som 

jämställdhet och jämlikhet (Bolling 2011), liksom en progressiv miljöpolitik vilket kan 

argumenteras vara ett närliggande policyområde för sociala frågor.  

Idag omfattas alla så kallade upphandlande myndigheter
2
 av Lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU). Denna reglerar tilldelning av kontrakt och ingåenden av ramavtal för 

varor, tjänster och byggentreprenader. De myndigheter som inte använder sig av offentlig 

upphandling när så påbjuds eller som på annat sätt bryter mot föreskrifterna riskerar få 

upphandlingen omprövad i domstol. Detta begränsar politikers och tjänstemäns 

handlingsutrymme att nyttja upphandlingen som ett instrument för förändring (Hansson 2011, 

s.1). 

LOU har ofta kritiserats för att vara krångligare än vad som är nödvändigt (Lingell 2013). 

Många tjänstemän och politiker upplever en osäkerhet kring vart gränsen går för vad som är 

tillåtet att inkludera som krav i ett upphandlingskontrakt. Europeiska kommissionen har dock 

gjort gällande att EU:s upphandlingsdirektiv 2004/17/EG och 2004/18/EG medger:   

”[…] utrymme för beaktande av social hänsyn under förutsättning att de är kopplade 

till kontraktsföremålet och står i proportion till dess krav och så länge principerna om 

prisvärdhet och lika tillgång för alla EU-leverantörer efterlevs” (Europeiska 

kommissionen 2011, s.5).  

I debatten i svenska medier efterfrågas från flera håll ett mer strategiskt förhållningssätt till 

upphandling bland såväl myndighetsledare som förtroendevalda. Vidare efterfrågas att den 

offentliga upphandlingen i högre utsträckning bör utnyttjas som ett styrinstrument för 

förbättrad miljömässig och social hänsyn i samhället (Wijkman & Edman 2013). Vad som 

menas med social hänsyn kan självklart debatteras och ha olika innebörd i olika sammanhang. 

I upphandlingssammanhang har Europeiska kommissionen (2011, s.7) definierat vad de 

menar med begreppet social hänsyn. Begreppet innefattar bland annat fler arbetstillfällen, 

anständigt arbete, social integration, tillgänglighet, ”design för alla”, etisk handel, samt ökad 

                                                           
2
 Upphandlande myndigheter omfattar statliga och kommunala myndigheter (inkl. beslutande kommunala och 

landstingsförsamlingar), offentligt styrda organ (statliga och kommunala bolag och statligt och kommunalt 

styrda aktiebolag) och sammanslutningar av upphandlande myndigheter och/eller offentligt styrda organ 

(Konkurrensverket 2012, s.7). 
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efterlevnad av sociala standarder. Offentliga upphandlingar i vilka social hänsyn tas genom att 

ställa krav som faller inom de områden som Europeiska kommissionen (2011, s.7) har angivit 

för begreppet social hänsyn (och som i övrigt uppfyller upphandlingsdirektiven) är vad 

kommissionen definierar som socialt ansvarsfull offentlig upphandling. Ett framgångsrikt 

implementerat utfall avseende social hänsyn i offentlig upphandling syftar således i denna 

uppsats på att sociala krav har skrivits in i upphandlingsavtalet. I likhet med Europeiska 

kommissionen (2011) använder jag begreppen socialt ansvarsfull offentlig upphandling, 

social hänsyn i offentlig upphandling och sociala krav i offentlig upphandling (eller liknande 

variationer) näst intill synonymt.  

Sedan 2010 uppmanas samtliga upphandlande myndigheter i Sverige genom så kallade bör-

regler
3
 att ställa miljömässiga och sociala krav vid offentlig upphandling när upphandlingens 

art så motiverar (SOU 2013:12, s.387). Dock saknas det en tydlig praxis från EU-domstolen 

om huruvida myndigheter får ställa krav vid offentlig upphandling som går utöver det som 

motsvaras av fullt ut harmoniserad EU-lagstiftning (SOU 2013:12, s.389). Rättspraxis för 

offentlig upphandling gör även gällande att inga krav, utöver de som är lagstadgade, får 

ställas i kontrakt vars efterlevnad det i praktiken inte går att följa upp (Konkurrensverket 

2011, s.17). Vad det i praktiken går att följa upp råder det oenighet kring. Detta illustreras av 

att kammarrätterna i Sundsvall och Stockholm fattade motstridiga domar i två likvärdiga 

överprövningar om sociala krav vid upphandling av livsmedel (Eriksson 2012b).  

Med detta är det inte sagt att det inte förekommer socialt ansvarsfulla offentliga 

upphandlingar. Bara att det råder osäkerhet kring hur och när sociala krav kan användas. Det 

finns flera exempel på fall där sociala hänsyn har tagits i offentlig upphandling.  Två sådana 

fall utgörs av en livsmedelsupphandling i Sigtuna kommun 2010 och en 

totalentreprenadsupphandling i Örebro kommun 2011 (Eriksson 2012a; Bergström 2013). 

Dessa upphandlingar kommer att utgöra de centrala studieobjekten i denna uppsats. Fallen 

representerar ett strategiskt urval med anledning av att de båda upphandlande myndigheterna 

har ställt sociala ska-krav i sina respektive upphandlingar. Dock har de haft olika 

utgångslägen avseende hur de upphandlande myndigheterna regleras och bedriver sina 

respektive verksamheter. 

                                                           
3
 En så kallad bör-regel anger vad upphandlande myndigheter bör beakta. Det vill säga att de inte är tvungna att 

göra det men de rekommenderas göra det om det går. Till exempel är det inte alltid möjligt att ställa 

miljömässiga eller sociala krav om de inte är direkt kopplade till det som upphandlas samt att kraven måste 

kunna följas upp (SOU 2013:12, s.387). Samma princip gäller för huruvida upphandlande myndigheter kan ställa 

krav i skall-from eller bör-form i sina förfrågningsunderlag. 
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I figur 1.A. illustreras aktivitetsfördelningen vid offentligt upphandling i Lundqvists (1988) 

taxonomi för privatisering. Hur upphandlingen ska ske regleras offentligt genom lagar och 

föreskrifter och detta gäller för samtliga upphandlande myndigheter. Finansieringen av 

upphandlingen kan ske med såväl offentliga som privata medel, beroende på vilken juridisk 

person som upphandlar
4
. Till exempel faller Sigtunaupphandlingen under offentlig 

finansiering i Lundqvists (1988) taxonomi (figur 1.A.) då den upphandlande myndigheten var 

en renodlad kommunal förvaltningsenhet. Den upphandlande myndigheten i Örebro var det 

kommunägda bolaget Örebrobostäder AB och finansieringen av denna upphandling skedde 

med privata medel.
5
 Produktionen sker dock i privat regi, oavsett finansieringsform, då det är 

produktionen av tjänster eller produkter som upphandlas. 

 

Figur 1.A. – Taxonomi för privatisering 

Källa: Lundqvist (1988, s.15).  

De grå områdena har lagts till den ursprungliga modellen för att illustrera vilka kombinationer som faller under 

kategoriseringen offentlig upphandling. 

 

1.1. Problemformulering 

Enligt slutbetänkandet i Upphandlingsutredningen 2010 (SOU 2013:12, s.83) är regelverket 

kring offentlig upphandling i sig inte nödvändigtvis krångligt, men upplevs ofta som sådan. 

Om myndigheterna är osäkra på tillämpningen av reglerna utgör det en förklaring till varför 

väldigt få myndigheter väljer att inhysa krav på miljömässig och social hänsyn i sina 

                                                           
4
 Ibland kan det förekomma hybridfinansieringsformer där det offentliga samfinansierar produktionen 

tillsammans med privata aktörer. Hybridformen är vanlig inom till exempel kollektivtrafiken. 
5
 Detta är en sanning med modifikation då kostnaderna för de sociala åtagandena inte lades på Örebrobostäder 

eller entreprenörerna. Detta gås igenom närmare i redogörelsen för fallen. 
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upphandlingar. Vidare kan det även finnas organisatoriska och normativa begränsningar för 

användandet av offentlig upphandling som ett instrument social förändring.  

Offentlig upphandling kan inte förstås som ett isolerat fenomen av akademiskt intresse endast 

för jurister och ekonomer. I dagsläget finns ingen koncensus, akademiskt, politiskt eller 

populärt, för hur och till vilken grad den offentliga upphandlingen kan användas som ett 

styrinstrument för social förändring. Den begränsade användningen av offentlig upphandling 

som ett strategiskt verktyg kan även vara en konsekvens av att det endast finns en begränsad 

förståelse för vilka faktorer som leder till det sökta utfallet. Det vill säga ett framgångsrikt 

implementerat utfall avseende social hänsyn i offentlig upphandling i en svensk kontext. 

Uppsatsens ämnesval motiveras därmed med att det finns såväl ett aktuellt samhälleligt 

intresse för ämnet, liksom att det finns ett statsvetenskapligt forskningsunderskott om svensk 

offentlig upphandling
6
.  

1.2. Syfte och frågeställning 
Mer socialt hänsynstagande i offentlig upphandling efterfrågas från flera håll, liksom att det 

varierar mellan upphandlande myndigheter till vilken grad som social hänsyn tas med i 

upphandlingskontrakt. Således syftar jag med denna uppsats förklara vad som föranleder ett 

framgångsrikt implementerat utfall avseende socialt ansvarsfull offentlig upphandling. Vidare 

ämnar jag bidra till utvecklingen av det teoretiska kunnandet om den offentliga 

upphandlingsprocessen i en svensk kontext.  

Uppsatsens syfte kommer att undersökas genom att besvara nedanstående frågor med 

utgångspunkt i två empiriska fall. Frågorna är indelade utifrån tre temafaktorer som kommer 

att förklaras närmare i teorikapitlet. Med utgångspunkt i teorin har följande frågor genererats: 

 Vilka spelregler är troliga förklarande faktorer för ett framgångsrikt implementerat 

utfall avseende social hänsyn i offentlig upphandling och hur påverkar de 

upphandlingsprocessen? 

 Vilka preferenser är troliga förklarande faktorer för ett framgångsrikt implementerat 

utfall avseende social hänsyn i offentlig upphandling och hur påverkar de 

upphandlingsprocessen? 

 Vilka resurser är troliga förklarande faktorer för ett framgångsrikt implementerat utfall 

avseende social hänsyn i offentlig upphandling och hur påverkar de 

upphandlingsprocessen? 

                                                           
6
 Se tidigare forskning för förklaring om statsvetenskapligt forskningsunderskott. 
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1.3. Tidigare forskning om offentlig upphandling 
Internationellt sett är offentlig upphandling ett etablerat forskningsområde för såväl jurister, 

national- och företagsekonomer och statsvetare (särskilt i USA men även i Storbritannien). 

Detta då upphandlingen ofta ses som ett av de främsta instrumenten för att få till stånd sociala 

förbättringar i samhället (SOU 2013:12, ss.206, 378), något som gör ämnet både forsknings- 

och samhällsrelevant att studera. Dock är svensk forskning på området offentlig upphandling i 

allmänhet, och inom statsvetenskapen i synnerhet, begränsad (Hansson 2011, s.1) och fler 

statsvetare som intresserar sig för ämnesområdet har efterlysts (Montin 2011, s.478).  

Tidigare statsvetenskaplig forskning inom offentlig upphandling som styrinstrument för social 

förändring eller social hänsyn vid offentlig upphandling i svensk kontext är näst intill omöjlig 

att finna. Detta illustreras väl av beskrivningen av forskningsfältet offentlig upphandling i 

SOU (2013:12): 

”Offentlig upphandling är, relativt andra forskningsinriktningar, ett begränsat 

forskningsområde i Sverige. Inom nationalekonomi finns en handfull forskare [… och] 

Juridisk forskning inom offentlig upphandling bedrivs i begränsad omfattning […]” 

(SOU 2013:12, ss.205-206) 

Den statsvetenskapliga forskningen på området är så pass begränsad att den inte ens omnämns 

som en del av forskningsområdet. De statsvetare som har intresserat sig för offentlig 

upphandling delar bilden av att den begränsade forskning som bedrivs i Sverige primärt 

bedrivs inom de juridiska och nationalekonomiska disciplinerna. De tillägger att dessa ofta 

har en kvantitativ ansats (Hansson 2011, s.14).  

Inom statsvetenskapen finns det dock en relativt bred internationell teorikunskap inom 

området offentlig upphandling. Men då den till större delen är baserad på en amerikansk 

(USA) kontext är enskilda fall inte direkt applicerbara på svensk offentlig upphandling (SOU 

2013:12, s.206). Den forskning som inte är hämtad från en amerikansk kontext kommer ofta 

från Storbritannien och Australien. Därmed går det att säga att den internationella forskningen 

om offentlig upphandling primärt bygger på anglosaxiska erfarenheter.  
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Detta medför ett statsvetenskapligt kunskapsgap om hur och när offentlig upphandling kan 

användas som ett styrinstrument för social förändring. Detta då den internationella 

forskningen endast delvis är applicerbar på en svensk kontext
7
.  

1.3.1. Offentlig upphandling och socialt ansvar i internationell forskning 

Inom den juridiska forskningen har McCrudden (2006) kopplat framväxten av socialt 

ansvarsfull offentlig upphandling till utvecklingen av Corporate Social Responsibility (CSR) i 

privat sektor. Han menar att i varierande utsträckning så har offentlig upphandling ersatt 

reglering genom lag som det föredragna verktyget för att åstadkomma social förändring, 

delvis som en följd av att marknadskrafterna inte fullt ut har lyckats åstadkomma de sociala 

och miljömässiga krav som har önskats (McCrudden 2006, s.3). Vidare menar han att 

offentlig upphandling måste ses i relation till privatiseringstrenden inom offentlig sektor och 

att gränsen mellan offentlig och privat upphandling därmed har blivit allt otydligare. Då 

offentlig upphandling har anammat värderingar, etos och managementstil från privat sektor så 

har frågan om offentligt etos hos privata utförare av samhällstjänster väckts. McCrudden 

(2006, s.21) pekar på att trenden inom EU är den att allt fler anser att CSR ska vara ett giltigt 

kriterium vid offentlig upphandling.  

Det råder i dagsläget en avsaknad av såväl en akademisk som politisk eller professionell 

konsensus kring hur sociala krav kan ställas och vilka sociala krav som får/bör inkluderas i 

offentlig upphandling. Schapper, Vegia Malta och Gilbert (2006, s.15) menar att detta delvis 

beror på den vidd av ämnesdiscipliner som berörs av offentlig upphandling. I allmänhet 

involverar offentlig upphandling frågor inom juridik, nationalekonomi och tekniskt 

sakkunnande/ämneskunskap (Hansson 2011, s.2), liksom frågor inom finans, riskhantering 

och politik (Schapper, Vegia Malta & Gilbert 2006, s.15). Till sin natur existerar den 

offentliga upphandlingen i en politiserad kontext
8
 då den kan påverkas av såväl privata som 

offentliga aktörer (Schapper, Vegia Malta & Gilbert 2006, s.4). Detta innebär även att vad 

som utgör en lyckad offentlig upphandling beror på vilka förväntningar som ställs på den av 

de som varit involverade i upphandlingsprocessen. Vidare beror synen på upphandlingen som 

lyckad på samhällets utlåtande när utfallet av upphandlingen väl blir uppenbart. 

                                                           
7
 Den politiska, juridiska och förvaltningsmässiga institutionella förutsättningarna i Sverige skiljer sig en hel del 

från de amerikanska och brittiska. Detta medför att gångbara teorier byggda kring de anglosaxiska erfarenheterna 

måste testas och eventuellt anpassas för den svenska kontexten. 
8
 Politiserad kontext syftar på en situation det finns fler än en preferens för hur utfallet av upphandlingen ska ta 

form och där representanter för fler än en preferens har en realistisk möjlighet att påverka utfallet. 
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Internationellt sett har en hel del komparativ forskning gjorts med syfte att studera 

utbredningen av offentlig upphandling (Hansson 2011, s.14). Vidare har mycket forskning 

riktats mot att studera om offentlig upphandling har lett till en effektivare resursanvändning 

av offentliga medel liksom om ansvarsutkrävandet har förbättrats. Många ekonomer menar att 

offentlig upphandling leder till ett effektivare användande av offentliga resurser. Detta då 

politiker och tjänstemän tvingas specificera vilka tjänster och produktkrav de vill upphandla å 

samhällets vägnar. Dock finns det även flera studier som indikerar att det i praktiken är svårt 

att ställa krav på detaljnivå. Samma studier pekar på att möjligheten att använda 

upphandlingarnas ickemonetära strategiska potential till fullo i praktiken är svårt, särskilt på 

lokal nivå (Hansson 2011, s.15). 

1.4. Disposition 
I kapitel två kommer jag att redogöra för de analysbegrepp och teorier med vilka jag i 

analysen kommer att tolka det empiriska materialet. De centrala analysbegreppen är 

preferenser och resurser bland aktörer liksom spelregler inom vilka dessa verkar. Jag kommer 

även redogöra för min tolkning av de nyinstitutionella teoribildningarna Rational choice-

institutionalism och Normativ institutionalism, vilka utgör de teoretiska tolkningsverktygen. 

I kapitel tre kommer jag redogöra gör de metoder som har använts för att insamla och 

sammanställa det empiriska underlaget. Vidare går jag igenom hur jag förhåller mig till 

utbytet mellan teori och empiri. 

I kapitel fyra kommer jag att kort redogöra för upphandlingsprocesserna i de två fallen var för 

sig. Därefter kommer jag utifrån de tre nämnda analysbegreppen i detalj och fall för fall att gå 

igenom hur fallen utifrån analysbegreppen kan förstås. 

I kapitel fem kommer jag att gå igenom vilka likheter och skillnader som kan identifieras 

mellan fallen. Jag kommer även diskutera vilka konsekvenser detta kan medföra för 

upphandlingsprocessen på ett mer abstrakt plan. 

I kapitel sex kommer jag att behandla vilka slutsatser som jag har kommit fram till i denna 

uppsats. 
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2. Teoretiska utgångspunkter och analysbegrepp 

 

Ambitionen med uppsatsen är att från det empiriska materialet identifiera möjliga 

utfallsförklarande faktorer som föranleder ett framgångsrikt implementerat utfall avseende 

social hänsyn i offentlig upphandling. Detta har styrt valet av teoretiska analysredskap. För att 

kategoriskt identifiera möjliga utfallspåverkande faktorer har jag valt att använda 

organisationsteori, med stöd i nyinstitutionalismen och till viss del även 

implementeringsforskning. Kategoriseringen av temafaktorer är preferenser, resurser och 

spelregler. En kategorisk identifiering av utfallspåverkande faktorer en bild av hur pass 

radikal, eller inkrementell, förändring upphandlingsarbetet representerar där inkluderingen av 

sociala krav har varit en del av arbetet. Detta kan därmed ge en övergripande bild om under 

vilka förutsättningar som det undersökta utfallet är troliga att uppstå. 

Anledningen till att jag har valt såväl organisations- som implementeringsteoretisk litteratur är 

att dessa forskningsfält ofta överlappar med varandra och nyinstitutionell teoribildning flitigt 

används inom dessa forskningsfält.  

För att finna möjliga förklaringar till utfallet framgångsrik implementering avseende social 

hänsyn i offentlig upphandling kommer upphandlingsprocessen, eller den så kallade politiska 

processen
9
, att analyseras med utgångspunkt i de tre temafaktorer som är centrala för 

processutfallet. Det vill säga spelregler, preferenser och resurser (March & Olsen 1984, s. 

739).  

I figuren (2.A.) nedan illustreras hur den politiska processen kan förstås enligt March & Olsen 

(1984). Genom att dela upp processen i dessa tre temafaktorer går det att systematiskt studera 

kontextuella strukturer, hur processen har varit organiserad, vilka aktörer som har varit 

involverade och hur interaktionen mellan de tre temafaktorerna har påverkat utfallet.  

 

                                                           
9
 Den politiska processen ska i detta fall inte förstås som att det har att göra med partipolitik. Det syftar här på 

den process inom vilken flera aktörer, ofta med olika intressen, ska söka fatta beslut (och implementera dessa) 

vilket kräver resurser som ofta är fördelade mellan flera aktörer. 
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Figur 2.A. – Den politiska processen 

Baserad på March & Olsen (1984, ss. 738-740). 

 

2.1. Nyinstitutionalism; spelregler, preferenser och resurser 
Rational choice-institutionalismen bygger på deduktiv metod, vilket innebär att teorin tar 

avstamp i teoretiska abstraktioner om aktörernas preferenser, resursanvändning och relation 

till spelregler. Detta då teorin har lånat mycket från nationalekonomin. Vidare är Rational 

choice-institutionalismen aktörsfokuserad från ett aktör-struktur-perspektiv
10

 (Bell 2002, 

s.480). Normativ institutionalism
11

 tillskriver normer och värderingar en central roll för att 

förklara mänskligt handlande (Peters 2012, s.26). Detta gör den strukturfokuserad från ett 

aktör-struktur-perspektiv. Normativ institutionalism har sina rötter i Organisationsteorin och 

utvecklades delvis som en alternativ förklaringsmodell till de nationalekonomiska rationella 

mål-medel-modellerna (Hall & Taylor 1996, s.946). Således ger skolorna kompletterande 

perspektiv på hur implementeringsprocessen av socialt hänsynstagande offentlig upphandling 

kan förklaras.  

2.1.1. Spelregler 

Institutioner är de så kallade spelreglerna (eller konstitutionerna) som utgör en av de tre 

temafaktorerna som påverkar den politiska processen.  

                                                           
10

 Aktör-struktur-problematiken syftar på en pågående akademisk debatt om huruvida aktören formar de 

omgivande strukturerna strategiskt utifrån sina egna behov eller om de omgivande strukturerna begränsar och 

formar aktörens handlingar och preferenser. 
11

 Normativ institutionalism kallas ibland för Sociologisk institutionalism. Normativ institutionalism inom 

statsvetenskapen har lånat mycket från den sociologiska forskningen, därav namnet (eds. Marsh & Stoker 2002, 

s.95). 
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Inom både Rational choice-institutionalismen och den Normativa institutionalismen beskrivs 

relationen mellan aktörer
12

 och institutioner som att institutioner påverkar aktörernas 

handlande. Detta genom att strukturera förväntningar om hur andra aktörer kommer att bete 

sig i olika situationer (Hall & Taylor 1996, s.955). I spelteoretiska termer innebär detta att 

transaktionskostnaden
13

 för att samarbeta med andra minskar då aktörerna på förhand kan 

bilda sig en uppfattning om sina motspelares handlingsutrymme. Därmed kan aktörerna 

beakta de andra aktörernas förväntade beteende i den politiska processen (Groenewegen, 

Spithoven & van der Berg 2010, s.22).  

Ostrom, som återfinns i Rational choice-kategorin, har definierat institutioner som: 

”[…] den samling arbetsregler som används för att bestämma vem som har rätt att 

fatta beslut på ett visst område, vilka handlingar som är tillåtna eller som måste 

förhindras, vilka aggregeringsregler som ska användas, [och] vilka procedurer som 

måste följas […].” (Ostrom 2009, ss.90-91) 

Enligt Rational choice-skolan upprättas institutioner genom mänskligt handlande utifrån 

kollektiva behov. När den enskilde aktörens egennytta inte gynnar den kollektiva nyttan finns 

det ett behov av att kontrollera gruppmedlemmarnas handlingsutrymme. Det vill säga om 

aktörerna får agera okontrollerat kommer det att skada gemenskapens samlade nytta
14

 (Hall & 

Taylor 1996, s.945). Institutioner upprättats således av en grupp aktörer för att med positiva 

eller negativa påtryckningsmedel
15

 tvinga alla aktörer i en gemenskap att bete sig enligt 

institutionsupprättarnas önskemål (Peters 2012, ss.50-51).  

March och Olsen, som lyfts upp inom den Normativa skolan, har definierat (politiska) 

institutioner som: 

”collections of interrelated rules and routines that define appropriate actions in terms 

of relations between roles and situations. The process involves determining what the 

situation is, what role is being fulfilled, and what obligation of that role in that situation 

is.” (March & Olsen, citerad i Peters 2012, s.30)  

                                                           
12

 En aktör ska i institutionella sammanhang förstås som ett som beskriver såväl enstaka personer som 

organisationer (och i vissa fall även strukturer) som agerar med varandra och med institutionerna. Notera även 

att en aktör även kan betraktas som en resurs. 
13

 Transaktionskostnad åsyftar de merkostnader som tillkommer för att till exempel ingå samarbete med en 

annan aktör. Teorin gör gällande att ju mer en aktör vet om sin motpart desto bättre möjlighet har aktören att 

avgöra om denne kommer att spela juste eller ojuste. 
14

 I värsta fall är det till och med skadligt för gemenskapen när egennyttan går före den kollektiva nyttan. 
15

 Belöningar och straff. 



12 
 

Skillnaden dessa definitioner emellan kan tyckas liten. Men i Ostroms (2009) definition 

används tillåtet och förbjudet medan det i March och Olsens (i Peters 2012) definition talas 

om lämplighet och skyldighet. Annorlunda uttryckt går det att tänka på skillnaden som att det 

inom Rational choice antingen är tillåtet eller förbjudet att göra något, då den ena utesluter 

den andra. Aktören får alltså göra det som inte är förbjudet. Inom Normativ institutionalism 

handlar frågan om vad aktören bör eller måste göra. Detta kan betraktas som en inskränkning 

av vad aktören får göra då det i praktiken begränsar dennes valmöjligheter. Dock utesluter 

Ostroms institutionsdefinition inte March och Olsons definition av institutioner. Beroende på 

vilka institutionella förhållanden som dominerar den sociala gemenskapen, så kommer det att 

påverka huruvida aktörerna agerar primärt konsekvenslogiskt eller lämplighetslogiskt 

(Rothstein 2010, s.150). 

Det finns inom den normativ skolan en delad uppfattning om vart gränsen mellan organisation 

och institution går. Till exempel: är alla organisationer/organiseringar institutioner? Peters 

(2012, s.34) har delat upp det så att den formella organisationen utgör en kategori regler 

medan institutioner utgör en mer bred uppsättning förhållningssätt. Med detta är det inte sagt 

att institutioner är mindre reglerande än en organisation. 

Peters’ (2012) distinktion kan användas för att överbrygga Rational choice- och Normativ 

institutionalism då den tillåter för olika analytiska nivåer eller perspektiv. Liksom Peters 

(2012) menar Christensen et al. (2004, s.33) att den formella organisationen som en 

institutionell analysnivå kan betraktas från ett instrumentellt perspektiv. Detta då den utgör 

den del av den institutionella kontexten som aktören relativt enkelt kan påverka genom 

handling och inom relativt kort tid. Hall och Taylor (1996, s.948) kallar konceptualiseringen 

av institutioner som en bred uppsättning förhållningssätt för ett kulturellt perspektiv. I detta 

perspektiv sker handlande inom ramen för organisatoriska och samhälleliga normer och 

värderingar.  

Den instrumentella synen på den formella organisationen kan användas inom ramen för det 

kulturella perspektivet där det senare perspektivet utgör ett metaperspektiv. För att återkoppla 

till vad aktören får göra och vad aktören bör göra. Det kulturella perspektivet identifierar 

vilka kontextuella skyldigheter aktören har medan det instrumentella perspektivet identifierar 

vilka aktionsmöjligheter som står till buds. 

Dock pågår det inom Nyinstitutionalismen en debatt om till vilken grad institutionerna kan 

behandlas som exogena eller endogena i den politiska processen. Ostrom (2009, s.93) menar 
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att det för analysens skull inte är nödvändigt att behandla regler på operationell analysnivå i 

en organisation som exogena. Med Peters (2012) distinktion mellan formell organisation och 

institution kan frågan betraktas som att den formella organisationen är endogen för processen, 

medan normer och värderingar kan betraktas som exogena. Med detta är det inte sagt att 

normer och värderingar inte är föränderliga. Men ur ett kortsiktigt perspektiv kan socialt 

konstruerade institutioner (spelregler) antas vara givna (Lundquist 1987, s.49). Detta innebär 

att de institutionella förhållanden som kan observeras i en fallstudie som är begränsad i tid
16

 

kan antas vara konstanta inom ramen för analysen, oavsett perspektiv. Därmed blir syftet för 

teorin inte att förklara institutionernas förändring men att förklara dess inverkan på 

handlingsutrymmet hos aktörerna. 

De mekanismer som föranleder aktörer till att efterleva den institutionella ordningen har olika 

förklaringar inom de två skolorna. Inom Rational choice antas institutionerna efterlevas som 

följd av en objektiv strategisk kalkylering där kostnaden att bryta mot dem överstiger de 

nyttovinster som aktören annars skulle erhålla. Inom den Normativa skolan handlar 

efterlevnad av institutioner om invanda normer och insocialiserade sociala koder om rätt och 

fel (Peters 2012, s.51). Detta är vad de normativa institutionalisterna menar när de säger att 

aktören har skyldigheter utifrån kontextuella roller.  

2.1.2. Preferenser 

Aktörens preferenser antas inom Rational choice-skolan vara exogent givna relativt den 

politiska process i vilken aktören ingår (Bell 2002, s.480). Vidare antas aktören vara en 

nyttomaximerare som utgår från vad som är det optimala strategiska handlingsalternativet för 

aktören själv. Denna syn på preferenser och handlande brukar benämnas som 

konsekvenslogiskt tänkande (Christensen et al. 2004, s.33).  

Inom Normativ institutionalism antas preferenser och handling påverkas enligt vad som kallas 

lämplighetslogik. Något provokativt kan aktörens handling uttryckas som mekaniskt. Genom 

insocialisering och kontextualisering har vissa procedurer och värderingar blivit normativt 

vägledande för hur aktören bör handla i vissa situationer och roller. Handling blir som följd av 

detta näst intill intuitiv (Christensen et al. 2004, s.57). Detta innebär att aktören kan ha flera 

preferenser, men som varierar beroende på vilken roll och situation aktören befinner sig i. 

Detta då aktörens självbild och världsbild filtreras genom institutioner som därmed formar 

aktörens preferenssystem (Hall & Taylor 1996, s.948). Således agerar aktören primärt utifrån 

                                                           
16

 Jfr. fallstudier som studerar samma fall över en längre tid. 
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den roll som situationen kräver och aktören kan sägas agera ”med avsikt men utan uppsåt” 

(Peters 2012, s.31).  

I jämförelse kan man säga att aktörer som agerar enligt en konsekvenslogik agerar ”med 

avsikt och med uppsåt” då varje handling har övervägts objektivt och rationellt, oavsett om 

aktören är familjär med handlingssituationen eller ej. Normativ institutionalism utesluter dock 

inte att aktörer agerar rationellt, men då teorin hävdar att vad aktören uppfattar som rationellt 

är en social konstruktion, så rör det sig i sådana fall om normativt betingad rationalitet (Hall 

& Taylor 1996, s.499).  

Ett annat sätt att angripa frågan om aktörernas preferenser är att betrakta problemet som 

intressen och positioner. Fisher och Ury (2011, s.44) gör gällande att det till varje intresse 

(preferens) finns flera positioner som uppfyller aktörens preferenskriterier. Aktörers 

positioner, till exempel de krav aktörerna ställer i en upphandling, ofta uppfattas som deras 

intressen. Dock är intressen det som motiverar aktörernas handlanden medan positioner är det 

som aktörerna har bestämt sig för (Fisher & Ury 2011, s.43). Christensen et al. (2004, s.43) 

för ett liknande resonemang. De menar att varje aktörs intresse och positionering, för att 

använda Fishers och Urys (2011) terminologi, har konsekvenser för vilka positioneringar som 

övriga aktörer kan och kommer att välja. Således kan vad som till synes är motstridiga 

intressen finna positioner (lösningar) som är tillfredsställande för samtliga aktörer. Intressena 

härrör generellt från de mest grundläggande behoven för den grupp som aktörerna 

representerar. Dessa behov kan vara trygghet, tillhörighet, kontroll, ekonomi, etcetera (Fisher 

& Ury 2011, s.50).  

Låt oss nu bortser från frågan om huruvida preferenser är exogent givna eller endogent 

beroende av den politiska processen. Ser vi endast till aktörernas positioneringar kan dessa 

baseras på såväl konsekvenslogik som lämplighetslogik om. Detta då positionen är den 

”lösning” som aktören av en eller annan anledning har beslutat sig för uppfyller sitt intresse. 

Fisher och Ury (2011, s.44) gör gällande att aktörers första reaktion oftast är att inta den 

position som förefaller mest uppenbar. Det är först när aktörerna kan förmås att se bortom den 

första reaktionen och verkligen försöker se de andra parternas verkliga intressen som det blir 

möjligt att identifiera positioner som uppfyller allas preferenskriterier. 

Avseende positioneringar från ett konsekvenslogiskt perspektiv kan den initiala 

positioneringen sägas vara den position som genererar den största nyttan givet vad de andra 

aktörerna har angivit för position. Att sedan söka identifiera de vekliga intressena bakom de 
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andra aktörernas positioner kan då ses som att söka ny information som sänker 

transaktionskostnaden och identifierar alternativa nyttor. I och med detta möjliggörs aktörerna 

agera i relation till varandras intressen, istället för i relation till varandras positioner. 

Från ett lämplighetslogiskt perspektiv kan den initiala positioneringen ses som att aktören 

intar den typiska positionen för en situation som aktörer uppfattar som rutinartad.
17

 Aktören 

agerar i relation till vad som är aktörens eget intresse och vad som är lämpligt beteende för 

övriga aktörer. En ompositionering handlar även i detta perspektiv om att ny information 

tillkommer. Den nya informationen ändrar de kontextuella förutsättningarna för vad som är 

lämpligt beteende och därmed även handlingsalternativen.  

För att sammanfatta så definierar jag i denna uppsats temafaktorn preferenser som att den 

innehar två nivåer. Intressen är de bakomliggande motiven som måste uppfyllas för att 

aktörerna ska agera och intressena är inte direkt observerbara.
18

 Positioner är de 

handlingsalternativ som aktörerna, givet vad de vet, uppfattar som nyttomaximerande eller 

lämpliga och tror svarar mot deras intressen.  

2.1.3. Resurser  

Resurser omfattar alla former av resurser som kan användas för att utöva inflytande över den 

politiska processen och dess utfall. Resurser som temafaktor är således inte endast begränsad 

till fysiska resurser, så som till exempel monetära tillgångar. Dessa resurser kan bestå i till 

exempel tillgång till information och expertis eller ledaregenskaper.  

Lundquist (1987, s.39) beskriver aktörens frihet att agera (autonomi) som resultatet av 

samspelet mellan aktörernas handlingskraft (vad aktören kan göra) och handlingsutrymme 

(vad aktören får göra). Samspelet mellan handlingskraft och handlingsutrymme kan något 

grovt översättas som aktörernas tillgång till disponibla resurser och vad som är institutionellt 

tillåtet (spelregler). Därmed kan andra exempel på resurser, som är nära kopplade till den 

formella organisationen (se spelregler ovan), bestå i deltaganderätt vid möten och 

beslutstillfällen, beslutanderätt, etcetera. Anledningen att jag lyfter upp dessa resurser beror 

på att de representerar delar av organisationsstrukturen som enklast kan påverkas av 

aktörerna. Då organisationsstrukturen påverkar den formella resursfördelningen mellan 

aktörer påverkar den därmed aktörernas enskilda och gemensamma handlingskraft. Kontroll 

över organisationsstrukturen utgör därmed en resurs i sig.  

                                                           
17

 Jag använder här rutinartad i bemärkelsen att situationen uppfattas som att den är mycket lik andra situationer 

och att rollen därmed är överförbar till den aktuella situationen. 
18

 Att inte agera (icke-aktion) är också en giltig aktion i relation till intresset. 
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Synen på resurser, eller framförallt hur de används, varierar något mellan Rational choice- 

och den normativa skolan. Men till att börja med bör nämnas att ingen av skolorna diskuterar 

resurser i någon avsevärd utsträckning. Inom Rational choice-institutionalismen är 

resursfrågan starkt kopplad till den formella organisationsstrukturen och det är implicerat att 

det framförallt är aktörer på chefspositioner som nyttjar resurser, eller instrument som det 

heter inom Rational choice (Peters 2012, s.56). Budgetens och personalstyrkans storlek är 

typiska resurser som genererar inflytande, särskilt i studier av klassiska hierarkiska 

byråkratier. Ett modernare exempel på resurser är hur organisationen presterar avseende 

effektivitet och produktivitet där organisationen i sig blir ett medel för att uppnå den 

personliga nyttan (Peters 2012, s.55). Det formella ledarskapet, det vill säga positionen som 

chef och de befogenheter som medföljer, är därmed ett instrument för att samla och 

mobilisera organisationens resurser. Vidare kan ledarskapet i sig argumenteras vara en 

personlig resurs.  

Inom Normativa institutionalism är kopplingen inte lika starkt förankrad i den formella 

strukturen. Det personliga ledarskapet kan vara lika effektivt som det formella. Till och med 

mer enligt vissa falanger inom den normativa skolan. Det personliga ledarskap är ofta kopplat 

till egenskaper hos aktören som uppfattas som normativt goda (Peters 2012, s.40). Igen 

handlar det om ledarskap som en resurs eller ett instrument för att mobilisera egna och/eller 

andras resurser. Skillnaden mot Rational choice-skolans syn är den att det personliga 

ledarskapet och/eller moraliskt beteende inte är begränsat till de som formellt har kontroll 

över den formella organisationsstrukturen. Därmed finns det en skiljelinje mellan formell och 

informell mobilisering av resurser. Vad som också framkommer tydligt i en jämförelse är att 

aktörerna, i relation till strukturerna, har en nedtonad roll som initiativtagare. 

Rothstein (2010, ss.178-179) har sökt brygga dessa olikheter. Han menar att sociala normer är 

politiskt konstruerade genom att aktörer i en rationell kapacitet har upprättat institutioner som 

formar framtida handlingsmönster. Därmed formar de även vad som uppfattas som rätt och 

fel. För att låna ett exempel så kan ett socialförsäkringsprogram utgöra en sådan institution 

(Rothstein 2010, s.178). Nya strukturer och system blir med tiden rutinartade, varvid aktörer 

börjar agera intuitivt. Denna bryggning av Rational choice- och Normativ institutionalism 

innebär att politiska program och policyer kan betraktas som såväl spelregler som 

resursmobiliserande instrument. För att relatera till den kommunala organisationen kan en 

organisationsomfattande policy ha en normativ inverkan på organisationen. Detta påverkar i 

sin tur hur resurserna organiseras. 



17 
 

De två nyinstitutionella teorierna lyfter primärt resurser som instrument för mobilisering av 

resurser för att åstadkomma institutionell förändring. Med anledning av detta ämnar jag låna 

resursförklaringar från annan statsvetenskaplig litteratur. Mer specifikt lånar jag från Kingdon 

(2003) som Peters (2012, s.36) har placerats i närheten av Normativ institutionalism. Detta då 

Peters (2012) menar att Kingdons (2003) teori om hur den politiska agendan formeras liknar 

hur Normativ institutionalism förklarar institutionell förändring; förändring är inte planerad, 

utan uppstår som en produkt av en sammanströmning av aktiviteter och möjligheter. Liksom 

Ostrom (Rothstein 2010, s.150) menar Kingdon (2003, s.230) att det på förhand är svårt att 

säga om aktörer kommer att agera konsekvenslogiskt eller lämplighetslogiskt. Detta som följd 

av varierande institutionella förutsättningar. 

Kingdon (2003, s.33) menar att en viktigt resursfråga att beakta (i kontexten offentlig 

förvaltning) är de resurser som står till byråkraternas förfogande. Han lyfter detta då den 

formella makten att styra vilar hos de folkvalda. Men ofta har mandatet att använd många av 

de resurser som står till det allmännas förfogande delegerats till den byråkratiska nivån i den 

offentliga organisationen. Kingdon (2003, s.33) gör gällande att byråkratins (och därmed 

tjänstemännens) inflytande över den långsiktiga politiska utformningen till stor del kan 

förklaras av dess långa existens i en central position. 

”Political appointees come and go, but the bureaucracy endures” (Kingdon 2003, s.33) 

Med detta menas att den politiska agendan kan förändras flera gånger under en tjänstemans 

karriär. I och med att tjänstemännen kan spela ett långsiktigt spel medan politiker måste 

förhålla sig till mandatperioder kan tjänstemannakåren påverka de alternativ som politikerna 

fattar beslut om
19

. Byråkratins omfattning och långlevnad innebär även att den kunskap och 

expertis i såväl sakfrågor som i relationsfrågor med externa aktörer ställer enorma 

immateriella resurser till den byråkratiska organisationens förfogande (Kingdon 2003, s.33). I 

relation till byråkratin och till vad som ovan nämnts om organisationen som ett instrument bör 

den individuella och samlade expertisen lyftas som en viktig resurs. Detta då den utgör en 

väsentlig del av vad en organisation kan göra. Men det är den politiska delen av den offentliga 

organisationen som formellt fattar beslut om vad organisationen ska göra. Detta ställer 

omfattande krav på det politiska ledarskapets förmåga och möjlighet att mobilisera byråkratin 
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 Till exempel kan de frågor som bättre stämmer överens med det rådande institutionella förhållandet prioriteras 

framför frågor som är mer radikala. 
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enligt den politiska agendan. Detta då det har direkt relevans för utfallet av en 

implementering.  

Enligt Howlett, Ramesh och Perl (2009, s.66) är dock en effektiv mobilisering av byråkratin 

för att implementera beslut mindre vanlig än vad folk i allmänhet tror. Internationellt sett är 

svaga byråkratier, med liten möjlighet att implementera policybeslut, normen. I de fall där den 

byråkratiska organisationen och de samhällsbärande institutionerna, så som rättvisa lagar och 

okorrumperad poliskår, är relativt stark så är det fortfarande svårt att effektivt nyttja 

organisatoriska resurser och dess expertis. Detta på grund av till exempel bristande ledarskap 

eller bristfällig organisationsstruktur (Howlett, Ramesh & Perl 2009, s.67). Således går det att 

vända på problemet och konstatera att en effektiv implementering av ett policybeslut 

förutsätter att det finns en byråkratisk expertis inom alla relevanta ämnesområden som 

policyn berör. Vidare förutsätts det att byråkratin är organiserad på ett sätt som underlättar, 

eller åtminstone tillåter, kommunikation och samarbete mellan olika experter. Till detta 

behövs även ett tydligt ledarskap med mandat, kompetens och resurser att identifiera, 

koordinera och organisera expertisen mot ett tydligt utstakat mål genom hela processen 

(Christensen et al. 2004, s.49) Rutiner underlättar implementering, men det är när en 

implementering av ett beslut innefattar nya element som ledningsfrågan blir särskilt viktig. 

2.2. Operationalisering begrepp och teori 
I uppsatsen har analysbegreppen, spelregler, preferenser och resurser operationaliserats som 

temafaktorer inom vilka flertalet faktorer är inkluderade enligt de ovan angivna 

definitionerna. Således är det temafaktorernas beståndsdelar som kommer att identifieras och 

förklaras utifrån det insamlade empiriska materialet. Detta har även legat till grund för 

utformningen av den intervjuguide som använts för att samla in det empiriska underlaget. 

Det teoretiska ramverket använder jag för att förstå hur de tre temafaktorernas beståndsdelar 

påverkar varandra under upphandlingsprocessens gång (se figur 2.A.). Den tematiska 

kategoriseringen tillåter för en systematisk inordning av möjliga utfallspåverkande faktorer. 

Vidare underlättar det en jämförelse mellan de två fallen.  

Den observante läsaren kommer förmodligen noterat att aktörerna i det första fallet utgörs av 

olika organisationer medan aktörerna i det andra fallet utgörs av delar inom samma 

organisation. Detta då upphandlingen i det föregående fallet var organiserad kring flertalet 

organisationer medan upphandlingen i det andra fallet var organiserad inom en och samma 
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organisation. Detta innebär att samma teoretiska begrepp kommer att appliceras på samma 

sätt även om aktörstyperna varierar.  
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3. Metod 

 

3.1. Upplägg  
Som nämnt ovan finns det begränsad forskning om offentlig upphandling i Sverige i 

allmänhet och kvalitativ forskning i synnerhet. Ambitionen med denna uppsats är att kunna 

identifiera och dra slutsatser om troliga förklarande faktorer som möjliggör framgångsrik 

implementering av social hänsyn vid offentlig upphandling. Uppsatsen är med anledning av 

detta teoriutvecklande till sin design (Esaiasson et al. 2007, s.124) och utgår abduktivt från det 

empiriska materialet. Abduktion, även kallad retroduktion, är en forskningsansats som växt 

fram som ett alternativ till strikt induktiv eller deduktiv forskning. Detta då strikt induktiv 

metod bygger på antagandet om att data kan tolkas oberoende av teori. Strikt deduktiv metod 

utgår å andra sidan från att teorier kan utvecklas utan empiriskt underlag (Sæther 1998, 

s.246).  

Abduktiv slutledning har många likheter med induktiv slutledning. Douven (2011) menar att 

de båda metoderna är amplitativa. Det vill säga att de går utanför vad som (från en strikt 

logisk ståndpunkt) ligger inom premissens ramar.
20

 Men induktion beaktar endast empiriskt 

material utifrån frekvens och statisktik. Abduktiv slutledning tillåter däremot implicit eller 

explicit utrymme för att göra förklarande överväganden om premisserna för slutledningarna.
21

 

Detta menar Douven (2011) utgör den stora skillnaden mellan abduktion och induktion. 

Därmed kan den abduktiva forskningsansatsen söka stöd i teori för att utifrån det empiriska 

underlaget, söka finna den mest troliga förklaringen för att slutsatserna är giltiga.
22

  

Det centrala i den abduktiva ansatsen är att det sker en dynamisk utväxling mellan teori och 

empiri under forskningsprocessens gång (Sæther 1998, s.246). Genom att stödja de teoretiska 

förklaringarna med empirisk data och komplettera de empiriska bevisen med generella 

                                                           
20

 Amplitativ syftar på att metoderna tillåter forskaren att addera kunskap till det som redan är känt om 

premisserna vart eftersom ny information om premisserna tillkommer (Douven 2011).  
21

 Förklarande överväganden om premisserna hänger delvis ihop med amplitativiteten. Om ny information 

tillkommer till det som redan är känt, blir det nödvändigt att ta ställning till om de nya premisserna utgör en 

bättre förklaring för slutsatserna än de ursprungliga premisserna. Det är fullt möjligt att dra abduktivt säkra 

slutsatser från delar av premisserna om de andra delarna av premisserna eller om alla premisser tillsammans inte 

tillåter för en giltig slutledning (Douven 2011). Vidare innebär förklarande överväganden om premisserna att 

hänvisningar kan göras till kvalitativ empirisk data. 
22

 Detta kan tyckas likna deduktiv hypotesprövning. Dock har jag förstått skillnaden mellan abduktiv metod och 

hypotetisk-deduktiv metod att medan den tidigare söker troliga förklaringar med utgångspunkt i empirin men 

med stöd av teoretiska modeller (och där inga anspråk görs på att de identifierade faktorerna är de sanna 

förklarande faktorerna; därav troliga förklarande faktorer), används den senare för att på förhand stipulera 

hypoteser utifrån teori om vad som föranleder det sökta utfallet (varför det gäller att om hypotesen ska vara sann 

så måste utfallet logiskt gå att härleda från hypotesen) för att sedan testa om hypoteserna är sanna eller falska. 
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förklaringar kan en representation av de mekanismer som studerats synliggöras. De deduktiva 

elementen i abduktiv metod involverar upprättandet av ett analytiskt ramverk utifrån teori. 

Teori hjälper därmed till att såväl definiera vilken typ av fenomen som undersöks, liksom 

bistår med konceptuella verktyg för analys. De induktiva elementen med forskningsstrategin 

utgår ifrån empirisk data. De data som samlas in omformuleras till en högre abstraktionsnivå 

av bilder av det studerade fallet. Denna process kallas för en idealiseringsprocess och det 

genom den som kopplingar sedan kan göras till teori. (Sæther 1998, s.247). 

Jag har valt att genomföra en jämförande fallstudie genom att närgående studera 

upphandlingsprocessen i två olika fall i vår närtid. John Stewart Mill kallade detta 

angreppssätt för lika-utfall-design.
23

 Han menade att det enda sättet att ta reda på varför ett 

intressant utfall uppstår är att studera fall där utfallet har uppstått och identifiera vilka faktorer 

fallen har gemensamma. Dock har Mills induktiva metod kritiserats för att inte fullt ut vara 

induktiv. Detta då antaganden måste göras redan innan studien om vilka variabler som kan 

tänkas vara av studieintressant värde (Esaiasson et al. 2007, s.126).  

Denna uppsats utgår från att studera två specifika processer inom en begränsad tidsram. Då 

uppsatsen är teoriutvecklande har fallen valts utifrån kriteriet att de båda har samma typ av 

utfall. Båda utfallen är lika, det vill säga jämförbara, då de båda upphandlande myndigheterna 

har implementerat krav i sina respektive upphandlingar som faller in under Europeiska 

kommissionens definition av social hänsyn i offentlig upphandling. Mer generellt handlar 

sociala hänsynstaganden om kravställning som inte enbart kan motiveras utifrån lägsta pris. 

Social kravställning är inte alltid mätbar i ekonomiska termer men har ett socialt mervärde, 

särskilt för den gemenskap inom vilken den upphandlande myndigheten verkar. Det ena fallet 

är hämtat från Sigtuna kommun där kommunen har ställt etiska krav vid upphandling av 

livsmedel. Bland annat striktare krav om djurskötsel (Eriksson 2012a). Det andra fallet är 

hämtat från Örebros kommun. Där har det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder AB 

upphandlat en totalentreprenad av ett miljonprogramsområde med krav om sociala åtaganden 

från det företag som vunnit upphandlingen. De sociala åtagandena bestod i att i någon form 

anställa 50-80 långtidsarbetslösa (Bergström 2013).  

Fallen skiljer sig sålunda vad gäller sektor för upphandling liksom kommunal och 

organisatorisk kontext. Detta innebär att det finns variationer i de oberoende variablerna. Vad 

gäller de organisatoriska skillnaderna, vilket även nämndes i inledningen, (se figur 1.A.) så 
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var kommunförvaltningen i fallet Sigtuna den organisation som var den upphandlande 

myndigheten. I fallet Örebro var det däremot helt kommunägda bostadsbolaget 

Örebrobostäder AB som var den upphandlande myndigheten. Utöver detta finns det skillnader 

i geografi, demografi, population och resurser kommunerna emellan. Då det finns variationer i 

de förklarande faktorerna är en kontrollerad jämförelse
24

 mellan fallen inte möjlig. Med 

anledning av detta lämpar sig processpårning som metod för en kvalitativt jämförande studie 

av fallen (George & Bennet 2005, s.179).  

Jämfört med Mills metoder för jämförelse minskar processpåringsmetoden risken för 

slutledningsfel då den inte enbart förlitar sig på variablernas kovariation (George & Bennet 

2005, s.223). Detta ökar därmed den interna validiteten avseende orsakssamband i denna 

uppsats (Esaiasson et al. 2007, s.64). Dock medför metoden begränsningar i generaliserbarhet 

och extern validitet, framförallt med hänsyn till det begränsade antalet fall.  

Styrkan i att kombinera abduktiv metod och processpårning ligger i dess förmåga att 

synliggöra vilka förklarande faktorer som är mest troliga att ha föranlett utfallet från ett fåtal 

eller ett enskilt fall (George & Bennet 2005, s.214). Således kan processpårning från ett 

empiristiskt perspektiv användas för att på nära håll identifiera faktorer som sannolikt har 

påverkat utfallet i respektive process. Därefter kan processerna jämföras mot varandra 

avseende likheter och skillnader (Della Porta & Keating 2008, s.232). Uppsatsen behandlar 

med andra ord fallen dels som två separata inomfallsstudier och dels som en mellanfallstudie. 

Inomfallstudier lämpar sig för att identifiera vilka faktorer som kan ha förorsakat utfallet i ett 

enskilda givna fall. Mellanfallstudier å andra sidan lämpar sig för identifiera delade premisser 

i de studerade fallen och som med stor trolighet har bidragit till det delade utfallet (Esaiasson 

et al. 2007, s.144).  

För att identifiera de relevanta premisserna som är nödvändiga för att kunna dra slutsatser om 

vad som utgör de mest troliga orsakssambanden måste de relevanta aktörerna identifieras. 

Vidare måstet de överväganden som aktörerna har gjort vid varje delbeslut identifieras. 

Dessutom är det viktigt att identifiera de institutionella förutsättningarna under vilka besluten 

togs (Esaiasson et al. 2007, s.145). Processpårningen kan liknas vid de metoder som 

historikerna använder för att i detalj beskriva hur olika händelser hänger ihop eller de krav 

som ställs på åklagare att kunna påvisa obrutna händelseförlopp för att bevisa sina påståenden 

(Majone 1989, ss.49-51). Lämpligen börjar processpårningen så nära utfallet som möjligt och 
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 Det grundläggande kravet för en kontrollerad jämförelse är att fallen är identiska i alla avseenden utom ett. 
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spårar sedan händelseförloppet bakåt i tiden. Med denna metod kan formativa moment i den 

studerade processen identifieras. Aktörernas beslut kan därmed kopplas till de institutionella 

kontexterna i specifika skeenden på en tidslinje. Därefter kan aktörernas beslut med abduktiv 

metod översättas till allmängiltiga premisser. Utifrån dessa kan slutledningar, med stöd i såväl 

teori och empiri, göras om vad som föranleder utfallet. Detta medgör för att slutsatserna kan 

testas i andra fall. Vidare möjliggör det att det studerade fallet kan jämföras med hur beslut i 

andra liknande processer har fattats och därmed erbjuda alternativa förklaringar till det egna 

fallet (Esaiasson et al. 2007, ss.145-146).  

3.2. Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till de delar av processen som inkluderar början av 

upphandlingsprocessen fram till det att de vinnande anbuden i de två fallen angivits. 

Tidsaxeln för de båda processerna är runt ett år lång (ej samma år). Men vissa aspekter som 

går att identifiera och som sträcker sig längre tillbaka i tiden kommer att beaktas. Vidare har 

jag avgränsat insamlingen av empirirskt material till att fokusera på politiker och tjänstemän 

som har varit insatta i upphandlingsprocesserna och som är relevanta för fallen.
25

 

Uppsatsen kommer inte att undersöka social hänsyn vid offentlig upphandling mer allmänt 

som fenomen eller de normativa argumenten för och emot offentlig upphandling som ett 

styrinstrument för social förändring. 

Då uppsatsen primärt bygger på erfarenheterna från två specifika fall och kvantitativ data inte 

har använts görs inga anspråk på att slutsatserna är generaliserbara ur validitetssynpunkt för 

andra fall. 

Som framgår av figur 3.A. kan upphandlingsprocessen delas upp i faser, varvid några sker 

inom den offentliga sektorn och andra sker i den privata sektorn. Jag avser endast studera de 

faser som ryms inom den offentliga organisationen fram till och med att ett anbud har 

tillkännagivits vara det vinnande. Då upphandlingen kan ses som ett direkt resultat av hur det 

offentliga är organiserat, förefaller det lämpligt att behandla organisationen som den centrala 

enheten för analys
26

.  
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 Anställda inom Örebrofastigheter AB likställs här med kommunala tjänstemän, liksom bolagschefer med 

myndighetschefer. Detta då Örebrobostäder AB, i egenskap av helägt kommunalt aktiebolag, är att betrakta som 

en upphandlande myndighet och därmed lyder under LOU och LUF. 
26

 Det kan vara värt att notera att detta inte begränsar analysen till endast de som är verksamma vid den 

upphandlande myndigheten. Organiseringen av en upphandling kan även inkludera aktörer som är verksamma 

utanför den upphandlande myndigheten men som formellt eller informellt har tillgång till och/eller kan utöva 

inflytande över upphandlingsprocessen. 
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Figur 3.A. – Den offentliga upphandlingsprocessen. 

Faserna inom den streckade linjen sker inom den offentliga organisationen medan faserna inom den prickade 

linjen sker utanför den upphandlande myndigheten. 

Källa: Hansson (2011, s.12). De streckade/prickade linjerna är inte med i den ursprungliga modellen. 

 

3.3. Metod & material 
De metoder jag använder mig av för insamling av empirisk data och som ligger till grund för 

processpårningen är intervjuer och dokumentstudier. Även om det inte finns några 

begränsningar i vilka metoder som används för datainsamling inom inomfallstudier så är de 

vanligaste metoderna intervjuer och dokumentstudier (Esaiasson et al. 2007, s.145). 

Den intervjutyp som lämpar sig för denna uppsats är så kallad kvalitativ intervju. En av 

styrkorna med att använda kvalitativa intervjuer i detta fall är att de är väl lämpade för att 

samla information om processer, liksom för att identifiera förklarande faktorer. Dock är 

kostnaden för en rikare information att den tar väldigt mycket tid i anspråk (Weiss 1994, 

ss.10-11). Således blir antalet intervjuer begränsat och urvalet blir med nödvändighet 

strategiskt. Kvalitativ intervju är ett samlingsbegrepp för flertalet olika intervjumodeller. 

Dock har de gemensamt att de syftar till att från ett begränsat antal intervjuer generera en 

djupare och bredare information jämfört med de kvantitativa intervjumetoderna (Weiss 1994, 

s.3). 

De kvalitativa intervjuerna har varit semistrukturerade. Detta i bemärkelsen att en 

intervjuguide har använts som utgångspunkt för intervjuerna med relativt öppna frågor. Dock 

har intervjuerna till större delen följt guiden, om än med viss variation med hänsyn till 

intervjupersonernas roll och insyn i de olika delarna i upphandlingsprocesserna.  

I intervjuguiderna ombads intervjupersonerna även att rangordna tolv stycken adjektiv eller 

fraser som de tyckte bäst beskrev arbetet med upphandlingarna. Ledorden bestod i två grupper 
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om sex adjektiv eller fraser. Dessa brukar associeras med antingen en byråkratisk 

organisationskultur eller en marknadsorienterad (NPM-inspirerad) organisationskultur. 

Intervjupersonerna fick dock möjlighet att förklara sina val och hur de tolkade de valda 

adjektiven och ledorden. 

Då upphandlande myndigheter är organisationer bör intervjupersonerna även spegla detta. 

Således bör intervjuer hållas med relevanta informanter från alla relevanta subgrupper inom 

och runt organisationen (Weiss 1994, s.20). Kriteriet för en relevant informant är att personen 

i fråga har haft en central placering i upphandlingsprocessen (Esaiasson et al. 2007, s.291). 

Identifiering av dessa sker utifrån såväl dokumentstudier som med hjälp av snöbollsurval. 

Snöbollsurval innebär att intervjupersonerna får rekommendera vilka andra personer de anser 

är lämpliga att intervjua och snöbollsurvalet är ett exempel på ett strategiskt urval (Esaiasson 

et al. 2007, s.216). Det initiala urvalet av möjliga intervjupersoner för uppsatsen skedde 

utifrån en kortare översyn av vilka fall som figurerade i media. Viss hänsyn gas även till det 

fysiska avståndet till studieorten. Därefter kontaktades personal som arbetade med 

upphandlingar vid Sigtuna kommun och Örebrobostäder. Dessa ombads vidarebefordra min 

intervjuförfrågning till och/eller slussa mig vidare till personer med insyn i de specifika 

upphandlingarna. 

När det kommer till dokumentstudien så handlar det om att systematisera och logiskt ordna in 

innehållet i texterna i en tidsaxel för upphandlingsprocessen (Esaiasson et al. 2007, s.238). 

Vidare tillämpas ett öppet förhållningssätt till textanalysen vid identifiering av kritiska 

moment i upphandlingsprocessen. Med detta menas att frågor, utifrån teori eller induktiva 

antaganden, som ska frågas av texterna inte bestäms på förhand. Snarare får de empiriska data 

tala för sig självt (Della Porta & Keating 2008, s.233). Riskerna med detta tillvägagångssätt är 

att analysen tappar fokus eller att slutsatserna blir överberoende av materialet (Esaiasson et al. 

2007, s.245). Logiken i processpårning gör dock gällande att utgångspunkten för 

undersökningen börjar i ett skeende som är så nära utfallet eller början av processen som 

möjligt. Därefter spåras processens gång förbehållslöst för att identifiera och kronologiskt 

inordna de formativa momenten som förelett utfallet (Esaiasson et al. 2007, s.145-146). Då 

jag har undersökt avslutade processer har jag börjat vid utfallet och spårat processen bakåt i 

tiden. 

I denna undersökning har mängden dokumentation som har varit möjlig att få tag på varit 

begränsad. Dokumentationen av arbetsprocesserna, i form av protokoll eller liknande, har 



26 
 

varit ytterst sparsam i de båda fallen. Nästan den enda dokumentationen som har gått att få ut 

är inbjudningarna till anbud, det vill säga slutprodukterna av upphandlingsarbetena. Detta 

förefaller även vara det enda som finns dokumenterat från arbetsprocesserna med 

upphandlingarna. Annan dokumentation som erhållits har bestått i ett rättsutlåtande och en 

utvärderingsmall. Den stora majoriteten av materialet har varit av begränsad nytta för att 

kunna säga något om vad som förorsakat utfallen i de två respektive fallen. Dock är 

svårigheter att få tag på dokumenterade uppgifter rörande upphandlingar inget nytt. Till 

exempel lyfter Nilsson (2011, ss.63, 65) upp denna problematik som ett vanligt 

förekommande problem när det kommer till att begära ut dokumentation hos flertalet 

upphandlande myndigheter. Således kommer intervjuerna att utgöra det huvudsakliga 

empiriska underlaget för studien. Fyra intervjuer har genomförts med personer som har nära 

koppling till Örebrobostäder AB:s totalentreprenadsupphandling. Vidare har två centrala 

personer (en per telefon) med koppling till Sigtuna kommuns livsmedelsupphandling 

intervjuats (se kapitel 4 eller förteckning över intervjupersoner för mer detaljer om 

intervjupersonerna). 

Det empiriska materialet har operationaliserats med utgångspunkt i de indikatorer och 

modeller som lyfts upp i teorikapitlet. Detta innebär att frågorna i intervjuguiden har varit 

uppbyggda kring de temafaktorer som återfinns i de teoretiska definitionerna och 

förklaringsmodellerna. Detta för att identifiera förekomsten av förklarande faktorer och vilka 

premisser som intervjupersonerna implicit eller explicit beskriver i relation till 

upphandlingsprocessen.  

Det finns vid intervjuer alltid en risk att de operationella indikatorerna inte överensstämmer 

med det som avses mätas med de teoretiska begreppen (Esaiasson et al. 2007, s. 64). För att få 

en så korrekt bild av upphandlingsprocessen som möjligt bör de insamlade data uppfylla de 

källkritiska kriterierna om äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et al. 2007, 

ss.317-324). För att uppfylla dessa kriterier förefaller det rimligt att jag har insamlat data från 

primärkällor. Det vill säga de personer som varit delaktiga i processen. Redogörelser från 

dessa personer, som erhållits genom semistrukturerade intervjuer, uppfyller kriteriet om 

äkthet och samtidighet då det är bekräftat att de intervjuade intervjupersonerna på ett eller 

annat sätt har varit involverade i de undersökta upphandlingsprocesserna. Vidare kan källorna 

betraktas som relativt oberoende med hänvisning till intervjupersonernas centralitet liksom att 

deras redogörelser stärker varandras uppgifter. Det som möjligen kan kritiseras är att 

intervjupersonerna kan ha gjort tendentiösa påståenden.  
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En risk som associeras med snöbollsurvalet är att intervjupersoner som önskar påverka vilken 

information forskaren får tillgång till kan rekommendera personer som delar 

intervjupersonens ”tolkning” av fallet, vilket då påverkar källans oberoende och tendens. 

Detta är anledningen till att intervjupersoner även har valts utifrån dokumentation. Dock har 

antalet inblandade personer i de respektive upphandlingsprocesserna varit relativt begränsat, 

varför möjligheten för intervjupersonerna att göra tendentiösa rekommendationer har varit 

begränsad.  

Vad gäller den interna reliabiliteten avseende informationsmättnaden från det insamlade 

intervjubaserade materialet kan det insamlade materialet från Örebro ses som mättat. Detta då 

det i intervjuerna kring Örebrobostäders upphandling efter tre av de fyra semistrukturerade 

intervjuer inte tillkom någon ny information. Vad gäller mättnaden i Sigtunafallet fanns 

utrymme för fler intervjuer. I de två intervjuerna om upphandlingen i Sigtuna kommun 

stämde redogörelserna överens men ytterligare intervjuer (eller dokumentation) som hade 

bekräftat dessa redogörelser hade stärkt tillförlitligheten. Tyvärr kunde jag inte få tag på fler 

relevanta personer att intervjua. 

Vad gäller reliabiliteten i det empiriska underlaget får det underlag som har samlats in ses 

som tillförlitligt avseende slumpfel i underlaget. Intervjuerna har spelats in och transkriberats 

för att det inte ska bli några datafel på grund av felaktiga anteckningar eller missminnelser.  

Med anledning av att jag i denna uppsats har en teoriutvecklande ansats kan det vara lämpligt 

att kortfattat redogöra för vad som menas med teoriutveckling. Karaktäristiskt för en 

teoriutvecklande undersökning är att den förbehållslöst, eller så förbehållslöst som är möjligt, 

utifrån empiriska jämförelser söker identifiera möjliga förklarade faktorer (Esaiasson et al. 

2007, s.123). De möjliga förklarande faktorerna kan delas upp i två kategorier: 

kompletterande och konkurrerande. I den tidigare kategorin ingår förklarande faktorer som 

enskilt inte utgör en trolig förklaring till utfallet men som tillsammans med andra faktorer 

utgör en trolig förklaring. Faktorer i den andra kategorin indikerar att en identifierad faktor 

utgör en alternativ möjlig förklarande faktor för utfallet jämfört med den faktor som tidigare 

har antagits förklara utfallet (Esaiasson 2007, ss.124-125). Dessa förklaringar kan senare ligga 

till grund för en hypotesprövning på fler fall. Det teoriutvecklande bidraget bildar således inte 

en teori i sig men utgör ett bidrag till den samlade kunskapen om de faktorer som utifrån 

empirin möjligen påverkar upphandlingsprocessen. 
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3.4. Begränsningar med detta angreppssätt 
En begränsning med teoriutvecklande studier av detta slag är att de är begränsade i sitt 

allmängiltiga förklaringsanspråk. Detta då det begränsade antalet fall innebär att den teori som 

utvecklas kanske endast kan förklara sambandet mellan variablerna i just de valda fallen. Men 

des förklaringsanspråk kanske inte är giltigt i andra fall då teorin inte har testats utanför 

fallstudien (Esaiasson et al. 2007, s.126). Med anledning av denna uppsats begränsning i 

omfattning och i tidsram för utförande finns det inte någon möjlighet att testa den externa 

validiteten. Det vill säga att de slutsatser av mer generaliserande natur som dras i denna 

uppsats inte har testats i andra fall än de som behandlas i denna uppsats. Detta överlämnas 

således åt senare forskning. 

Begränsningarna med processpårning som angreppsätt är dess beroende av att identifiera alla 

steg i de studerade processerna. Detta för att kunna synliggöra en trolig kausal länk mellan 

observerade variabler och effekter. Värdet av de troligaste förklaringarna blir avsevärt 

inskränkt, dock inte nödvändigtvis försumbart, om förmodade delar av den kausala kedjan 

saknas. I sådana fall kan endast provisoriska slutsatser dras om de kausala mekanismerna 

(Geroge & Bennett 2005, s.222). Ytterligare begränsningar med processpårning är att fler än 

en förklarande faktor kan vara applicerbar på flera observationer i processpårningen. Om så är 

fallet blir det nödvändigt att söka fastställa om faktorerna är kompletterande för ett givet fall. 

Alternativt söka fastställa om en enskild faktor kan anses vara den mest troliga förklaringen 

och övriga saknar inverkan på utfallet (Geroge & Bennett 2005, s.222). 
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4. Offentlig upphandling i Örebro respektive Sigtuna 

 

Resultatet av de empiriska data som samlats in för denna uppsats kommer att presenteras fall 

för fall. Fallen introduceras med en kort kronologisk genomgång av aktiviteter som relaterar 

till respektive upphandling. Därefter presenteras materialet utifrån de tre primära 

utfallspåverkande faktorerna i relation till teorin. 

4.1. Totalentreprenadsupphandling av Örebrobostäder AB 
Vivallaområdet i Örebro är ett av flera så kallade miljonprogramområden, varav majoriteten 

är belägna i stadsdelen Väst i Örebro. Dessa områden har under en längre tid har varit i behov 

av renovering. Den västra stadsdelen tampas även med hög arbetslöshet och segregation 

relativt andra stadsdelar. Detta har kommunledningen varit angelägna om att åtgärda under en 

längre tid (Baastad, L 2013, pers. komm. 9 okt.). 

Under 2008 genomförde Örebro kommun och Örebrobostäder AB (kommunägt bostadsbolag) 

en översyn av Vivalla avseende behovet av renovering och nybyggnation av Örebrobostäders 

(ÖBO) hyresbostäder i området. 2010 fattade ÖBO:s styrelse beslut om en Generalplan för 

Vivalla för fysisk förnyelse med motiveringen att: 

”Örebros och ÖBO:s största bostadsområde […] befinner sig på ett sluttande plan när 

det gäller segregation, trygghet, kundnöjdhet m.m.” (ÖBO 2012) 

Parallellt detta år gav kommunledningen ett generellt uppdrag till den kommunala 

förvaltningen och samtliga av kommunens bolag att stärka de västra stadsdelarna. De politiska 

diskussionerna om att stärka Väst påbörjades redan runt 2004/2005. Men mellan valet 2006 

och valet 2010 var det en politiserad fråga och försvann därmed ett tag från den politiska 

agendan. Frågan dök återigen upp på dagordningen efter valet 2010 (Baastad, L 2013, pers. 

komm. 9 okt.). 

Under andra kvartalet av 2011 frågade kommunledningen ÖBO:s ledning hur de kunde bistå 

kommunen i arbetet med att stärka de västra stadsdelarna. ÖBO:s ledning kunde inte vid det 

tillfället se hur bostadsbolaget skulle kunna bistå kommunen (Rohlén, U 2013, pers. komm. 

10 okt.). Dock har ÖBO under flera år och oavsett politisk majoritet arbetat med CSR och 

försökt hjälpa sina hyresgäster i utsatta områden till arbete. Detta har skett i nära samarbete 

med Arbetsförmedlingen, men det har varit ÖBO som har varit huvudvärd för initiativet 

(Sundin, K 2013, pers. komm. 10 okt.).  
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Under andra halvan av 2011 var ÖBO:s VD på en kunddag i Karlstad, arrangerad av 

Karlstadbostäder AB (KBO) och Skanska AB. Vid denna kunddag informerade KBO och 

Skanska om partnering, som samarbetsform, för renovering och nybyggnation i områden med 

liknande situation som den i Örebros västra stadsdelar. ÖBO:s VD gjorde här kopplingen till 

hur partnering för totalentreprenad kunde användas för att renovera Vivalla. Hos VD väcktes 

även tankar på hur partneringformen eventuellt kunde användas för att uppfylla 

kommunledningens allmänna uppdrag om att stärka Väst (Rohlén, U 2013, pers. komm. 10 

okt.). ÖBO:s VD tillsatte en referensgrupp bestående av han själv, projektchefen, 

distriktschefen för Vivalla, den tekniska chefen, och upphandlingsansvarig. Denna grupp 

skulle arbeta med totalentreprenadsupphandlingen. Senare samma år deltog ÖBO:s  

upphandlingsansvarige på en nationell upphandlingskonferens. Där hon introducerades till 

möjligheten att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Exemplet på konferensen 

var hämtat från bland annat det så kallade Järvalyftet i Stockholm där Svenska bostäder AB 

under 2007 gjorde en totalentreprenadsupphandling vari de ställde sociala bör-krav 

(Sundqvist, A 2013, pers. komm. 9 okt.). 

Under hösten 2011 kontaktade ÖBO Byggnads (facket) för att orientera sig i hur de förhöll sig 

till skall-krav om sysselsättning i offentlig upphandling. Detta för att säkerställa sig om att 

satsningen inte skulle komma i konflikt med fackets intressen. Byggnads såg dock positivt på 

idén och har även lämnat input på sysselsättningskravens utformning och omfattning. Enligt 

de på ÖBO så hade de inte tagit in de sociala kraven om facket inte hade varit positiva till 

förslaget (Rohlén, U 2013, pers. komm. 10 okt.). 

ÖBO kontaktade även under hösten 2011 Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen (VUXAM) i Örebro för att diskutera samarbete kring 

sysselsättningskraven i upphandlingen. Detta då arbetsmarknadsåtgärderna inte fick kosta 

ÖBO något extra. ÖBO:s VD har varit tydlig med att ÖBO är ett företag och måste drivas i 

enlighet med marknadsmässiga principer. De kom fram till att det gick att få täckning för en 

sådan satsning, delvis genom bidrag och program från Arbetsförmedlingen och VUXAM. 

Ansvaret för att söka täckning lades på entreprenörerna (Sundqvist, A 2013, pers. komm. 9 

okt.).  

Senare under hösten kontaktades även de regionala byggentreprenörerna av ÖBO för att få in 

input på hur de ställde sig till sysselsättningskrav i offentlig upphandling. I överlag var den 

initiala reaktionen positiv, med endast några få som motsatte sig idén. Dock blev konsensus 
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bland entreprenörerna relativt snabbt den att idén, om utformad på ett förnuftigt sätt, kunde 

vara bra för både dem själva och för kommunen (Sundqvist, A 2013, pers. komm. 9 okt.). 

Det är även på hösten 2011 som kommunstyrelsens ordförande i Örebro för första gången 

hörde talas om sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Det var från ÖBO:s VD hon 

informerades om idén och hon ansåg att det var en beaktansvärd satsning. Runt 

oktober/november 2011 påbörjades det interna arbetet med upphandlingen på ÖBO ordentligt 

(Baastad, L 2013, pers. komm. 9 okt). En kontinuerlig dialog fördes med entreprenörerna om 

utformningen på förfrågningsunderlaget, mer eller mindre fram till dess att anbudsförfrågan 

utannonseras. Delaktigheten för entreprenörerna var en nyhet både för ÖBO och för 

entreprenörerna, men en nyhet som förefaller ha varit högt uppskattad av entreprenörerna 

(Rohlén, U 2013, pers. komm. 10 okt.). 

ÖBO:s ståndpunkt var den att det var bättre att entreprenörerna fick möjlighet att lämna 

synpunkter innan anbudet gick ut på utlysning. Detta då de har velat undvika en situation där 

entreprenörerna fått en anbudsförfrågan som entreprenörerna inte till fullo skulle ha förstått 

(Rohlén, U 2013, pers. komm. 10 okt.). 

Anbudsförfrågan utannonseras i mars 2012 och anbud inkom fram till och med april 2012. 

Förfrågningsunderlaget var viktat utifrån olika parametrar, där ekonomi och 

sysselsättningskraven utgjorde 15 procent vardera (ÖBO 2012). Enligt de på ÖBO var delar 

av förfrågningsunderlaget, bland annat delen om sysselsättning, med uppsåt formulerat på ett 

sätt som kunde upplevas som otydligt. Detta för att de ville att entreprenörerna själva skulle få 

beskriva hur de avsåg forma projektet; hur sysselsättningsåtgärderna organiserades i relation 

till organisationen bland annat. De inkomna anbuden utvärderades därefter utifrån en mall 

som till viss del innehöll subjektiva moment. För att komma till bukt med subjektiviteten 

utvärderades anbuden av alla personer som ingick i referensgruppen separat. De bästa 

anbuden bjöds in till en intervju till vilken de uppmanades presentera sitt förslag muntligt. Vid 

intervjuerna ägnades en stor del av tiden till sysselsättningskraven och hur entreprenörerna 

avsåg uppfylla ska-kraven (Sundqvist, A 2013, pers. komm. 9 okt.).  

Det vinnande anbudet av den 600 miljoner kronor stora ordersumman kom från Skanska. 

Skanska har garanterat att de själva tillsammans med sina underleverantörer under 

projekttiden ska utbilda, göra anställningsbara och/eller anställa 50-80 personer från Vivalla 

som står utanför arbetsmarknaden (Rohlén, U 2013, pers. komm. 10 okt.). 
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Hos kommunledningen har det funnits ett stort intresse för ÖBO:s initiativ och intresset för 

sysselsättningskrav i offentlig upphandling har under 2012 fått ett ökat utrymme i den 

offentliga debatten. Strax efter det att ÖBO utsett ett vinnande anbud i mitten av 2012 utkom 

en ny upphandlingspolicy för Örebro kommun vari kommunledningen ställde krav på den 

kommunala förvaltningen att ställa sociala krav i all offentlig upphandling (Baastad, L 2013, 

pers. komm. 9 okt.). ÖBO:s VD applåderade entusiasmen men ville att kommunen skulle 

ändra texten från skall till i möjligaste mån. Detta då han gärna hade sett att ÖBO:s satsning 

utvärderas innan kommunen börjar ställa skall-krav i alla sina upphandlingar (Rohlén, U 

2013, pers. komm. 10 okt.). 

 

Figur 4.A. – Tidslinje för ÖBO:s totalentreprenadsupphandling  

 

4.1.1. Spelregler 

Spelregler utgörs av de formella och informella institutioner i vars kontext aktörerna befinner 

sig. (Peters 2012, ss.50-51; Ostrom 2009, ss.90-91). Institutioner kan förstås som en samling 

arbetsregler/rutiner som anger för alla aktörer vad var och en av aktörerna får och inte får 

göra. Liksom vad var och en av aktörerna bör eller måste göra. Det kan därmed utgöras av 

såväl lagar och policyer som av värderingar och traditioner. Rational choice-

institutionalismen är den mer aktörsfokuserade av de två teorierna. Anledningen till att 

aktörerna följer det institutionella ”regelverket” är att de utifrån en rationell nyttokalkyl anser 
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sig tjäna mer på att följa reglerna än de anser sig göra genom att bryta mot reglerna. Inom 

Normativ institutionalism ligger fokus på institutionerna som formare av aktörernas 

handlande. Detta i bemärkelsen att aktörerna inte kan vara fullt rationell då alla aktioner dessa 

tar sig för är färgade av sociala konventioner och värderingar. Vidare gäller det att aktörerna 

agerar utifrån vad de uppfattar som konventionellt förväntat beteende (Peters 2012, s.51). 

Institutionerna kan i båda perspektiven, om än i varierande grad, betraktas som instrumentella 

avseende formell organisationsstruktur. Men även som kulturella avseende organisations- och 

samhällsomfattande normer (Christensen et al 2004, s. 33; Hall & Taylor 1996, s.948). 

Med utgångspunkt i den formella delen av de spelregler som har påverkat utfallet så utgör 

synen på vad som rättsligen är tillåtet att kräva i en offentlig upphandling kärnan i den 

pågående debatten. Innan upphandlingens början fanns det en stor osäkerhet kring hur långt 

sociala krav kunde ställas. Mer specifikt huruvida sysselsättningskraven i offentlig 

upphandling var förenliga med EU-rätten och LOU. För att uttrycka sig i spelteoretiska termer 

så har den institutionella osäkerheten medfört att transaktionskostnaden för att inkludera 

sociala krav har varit för hög. Det vill säga att aktörernas oförmåga att förutse beteendet hos 

de överprövande aktörerna har en hämmande effekt. I ÖBO:s fall kunde de med hjälp av 

externa juridisk expertis erhålla tillförlitlig information (tolkning av lagrummet). Denna 

gjorde gällande att det formella institutionella arrangemanget inte uttryckligen förbjöd 

sysselsättningskrav i offentligt upphandling, givet att vissa förbehåll uppfylldes.  

Huruvida normativa värderingar som institutioner är starka inom fallet går att diskutera då 

ÖBO sedan tidigare har drivit sysselsättningsfrågor genom ett program (Sundin, K 2013, pers. 

komm. 10 okt.). Det är dock möjligt att det inte har hunnit utvecklats några rutiner för hur 

aktörer bör agera kring de sociala kraven i upphandlingssammanhang. Detta då sociala krav i 

offentlig upphandling är relativt nytt i en svensk kontext, ännu mer så för sociala ska-krav. 

Detta i kombination med att även partnering var nytt för ÖBO var anledningen som 

intervjupersonerna angav som orsak till att ÖBO:s VD engagerade sig i 

upphandlingsprocessen (Rohlén, U 2013, pers. komm. 10 okt.). ÖBOS:s VD deltar normalt 

inte i upphandlingsarbetet. Givet att ÖBO saknade en rutin (insocialiserade handlingsmönster) 

för hanteringen av den sociala dimensionen i upphandlingen går det att betrakta 

organiseringen instrumentellt. Den interna organisationen strukturerades strategiskt kring de 

aktörer som enligt Rational choice är normbildande, cheferna (de som formellt beslutar om 

resurser). Detta så att de kunde kalkylera hur ÖBO bäst kunde agera. 
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I intervjuerna bad jag intervjupersonerna att med tre adjektiv eller fraser beskriva vad som var 

karaktäristiskt för förfarandet i denna upphandling. De återkommande adjektiven var 

produktivitet, effektivitet, mål- och resultatuppfyllelse, kreativitet och professionell diskretion 

(Baastad, L. 2013; Rohlén, U 2013; Sundin, K 2013; Sundqvist 2013, pers. komm. 9 & 10 

okt.). De adjektiv som användes för att beskriva upphandlingsförfaranden, både normalt och i 

detta fall, visar på vilka organisatoriska värderingar som finns associerade med 

upphandlingsprocessen. Samtliga av dessa adjektiv/fraser är typiska för värderingar som 

förekommer inom organisationer med starka marknadsinfluenser.
27

 Något som talar för att de 

organisationskulturella normerna har utgjort en institutionell begränsning för utformningen av 

de sociala kraven är det faktum att upphandlingsarbetet rymdes inom den existerande 

organisationsstrukturen. Detta trots att upphandlingsarbetet organiserades något annorlunda 

än i andra upphandlingar. 

Något annat som talar för att det fanns en närvarande organisationskultur med 

marknadsmässiga influenser är det faktum att sysselsättningskraven i upphandlingen blev 

accepterade först när det ansågs som en affärsmässig lösning.  

ÖBO:s organisationskultur kan även sättas i en kommunal kontext där även 

kommunledningen anser att ÖBO:s handlande måste ske utifrån marknadsmässiga grunder 

(Baastad, L 2013, pers. komm. 9 okt.). Denna värdering är i linje med de senaste decenniernas 

NPM-våg inom offentlig sektor (Johansson 2008, ss.244-245) samt att ÖBO är ett bolag och 

således lär uppvisa etos som är typiska för privat sektor. 

Sett till den mer formella policytrenden inom kommunen så kan sysselsättningskraven i 

totalentreprenadsupphandlingen även ses som att de sker inom större kommunomfattande 

förändring. En förändring där kommunledningen under en längre tid har sökt styra 

verksamheten mot den sociala ekonomin. Enligt Rothstein (2010, s.178-179) 

institutionaliseras policyers värdesystem med tid. Således är de sociala värdena i offentlig 

upphandling inte en nyhet i sig. Likaså är arbete med sysselsättning av hyresgäster inte en 

nyhet för ÖBO (Sundin, K 2013, pers. komm. 10 okt.). Detta tyder på att värdesystemet är 

bekant. Därmed kan sysselsättningskraven betraktas som en förlängning av en redan 

existerande värdering i organisationen och en acceptans i kommunen för att använda 

                                                           
27

 Den andra typen av organisationsvärderingar som förekommer i förvaltningslitteraturerna är den mer 

hierarkiska byråkratiska stilen med adjektiv som betonar snarare process än prestation. 
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upphandlingar som instrument för social förändring. Dock förutsatt att de även är 

affärsmässiga. 

INSTITUTIONER KOMMENTARER 

Lagar och förordningar Formellt regelverk. Dock med skilda meningar om hur 

lagen ska tolkas. 

 

Organisationskultur inom ÖBO Marknadsorienterad kultur med platt organisation. 

Inga tidigare rutiner för att hantera 

sysselsättningsdimensionen i 

upphandlingssammanhang eller partnering. 

 

Kommunal policytrend Tidigare policyer i kommunen med syfte att styra 

upphandling mot den sociala ekonomin. 

 

Värderingar i kommunen N/A 

Tabell 4.A. – Spelregler i ÖBO-fallet 

 

4.1.2. Preferenser 

Preferenser är det som motiverar aktörerna. De kan vara rationellt kalkylerade (Christensen et 

al. 2004, s.33) eller normativt betingade (Hall & Taylor 1996, s.948). För varje preferens, 

eller intresse, så finns det ett flertal positioner som uppfyller aktörernas preferenskriterier 

(Fisher & Ury 2011, s.43). 

Sett till upphandlingsprocessen från dess att arbetet började internt till dess att projektet 

startade, framgår det att det har varit fem aktörer involverade (i varierande grad) i processen. 

Men för att förklara den ovan nämnda inställningen till sysselsättningskrav hos ÖBO är det 

nödvändigt att se till tiden innan upphandlingen. 

Initialt kan vi betrakta aktörerna som två: kommunledningen och ÖBO. Båda aktörerna har 

under flera år varit medvetna om att det finns ett behov av att stärka de västra stadsdelarna, 

både fysiskt och socialt. Detta föranleder slutsatsen att informationen om situationen inte var 

en nyhet.  

Två behov framträder hos kommunledningen. Behovet av att renovera Vivalla rent fysiskt och 

behovet av att åtgärda den sociala segregationen, som delvis beror på hög arbetslöshet i de 

västra stadsdelarna. Kommunledningen har inte varit med och drivit frågan om sysselsättning 

i offentlig upphandling från början. Men de har från slutet av 2011 och framåt anammat idén 

mer och mer, för att under andra kvartalet av 2012 vara den aktör som har tagit över frågan 

och sedermera drivit den (Sundqvist, A 2013, pers. komm. 9 okt.). Det framgår inte från 

underlaget varifrån preferenserna är sprungna.  
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Som Fisher och Ury (2011, s.50) gjorde gällande bottnar preferenser i grundläggande behov 

och det är där vi måste söka identifiera preferenserna. Från ett konsekvenslogiskt perspektiv 

kan kommunledningens preferens betraktas som att de söker säkra sin maktposition (vill bli 

omvald). Detta genom att åtgärda kommunala problem och där arbetslösheten var ett utbrett 

sådant. 

Kommunen har under en längre tid haft en policy om att kommunen skall söka underlätta för 

att även icke-kommersiella aktörer ska kunna vinna upphandlingar. Det vill säga att de har 

sökt driva verksamheten mot den så kallade sociala ekonomin (Baastad, L 2013, pers. komm. 

9 okt.). Idag är trycket på sociala krav större än någonsin i Örebro kommun (Sundqvist, A 

2013, pers. komm. 9 okt.). Detta indikerar att det under en (längre) tid har funnits politiska 

strömningar med vilja att flytta fokus i kommunens upphandlingar. En fokusförändring från 

att strikt observera kostnadsminimering i upphandling till att även beakta mjukare värden. 

Intas en mer normativ inställning till deras preferenser går det även att betrakta dem som 

grundade i sociala värderingar. Då kommunledningen bestod av en mitten-vänster-koalition, 

med socialdemokraterna i spetsen för kommunstyrelsen, är det möjligt att deras positiva 

inställning till sociala åtgärder bottnar i partiernas interna värderingar.  

När det kommer till ÖBO som är ett kommunalt bolag och erhåller sina ägardirektiv från 

kommunledningen kan det tyckas att preferenserna för kommunledningen och ÖBO bör vara 

någorlunda lika. Örebros kommunstyrelseordförande gör gällande att de kommunala bolagen 

har varit mer lyhörda för den politiska viljan än den renodlade kommunala verksamheten 

(Basstad,  L 2013, pers. komm. 9 okt.). Detta kan exemplifieras med den roll som ÖBO:s VD 

hade i totalentreprenadsupphandlingen: 

”Jag borgar för att vi får med ägarsynpunkterna [i upphandlingsarbetet]. Vad tycker 

man är viktigt därifrån? […] Jag har en kontinuerlig dialog med ägarna.” (Rohlén, U 

2013, pers. komm. 10 okt.) 

Dock var ÖBO till en början skeptisk till hur de kunde bidra till att sätta folk i arbete. ÖBO:s 

VD menar att de initialt ansåg att det inte över huvud taget kunde bidra till att höja den 

kommunala sysselsättningen då: 

”[…] allt som kostar pengar måste vi ta ut i hyra av hyresgästerna. Vi är ingen 

arbetsmarknadsenhet. Det är inte vårat jobb.” (Rohlén, U 2013, pers. komm. 10 okt.) 
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Från intervjuerna framgår det att ÖBO:s preferens var att all deras verksamhet ska drivas på 

affärsmässiga grunder. Den initiala positioneringen om att ÖBO inte kunde bistå kommunen i 

arbetet med att sätta kommunmedborgare i arbete bottnar i att positioneringen inte stämde 

överens med deras primära intressen; lönsamhet. Framförallt handlar det om att det inte var 

ekonomiskt försvarbart för ÖBO att ta på sig ett ansvar för att sätta folk i arbete. Detta givet 

de aktörer som var involverade i de tidigare skeendena och vilka lösningar som vid den 

tidpunkten fanns att tillgå. Detta trots att de sedan tidigare bedriver ett projekt i samarbete 

med Arbetsförmedlingen att hjälpa sina hyresgäster hitta arbete. 

Kommunledningens intresse var således att sätta folk i arbete och deras positionering var att 

de kommunala bolagen kunde bistå i det arbetet. ÖBO:s positionering var att de inte var en 

kommunal arbetsmarknadsenhet. Detta med hänvisning till intresset att verksamheten måste 

vara lönsam. Problemet var inte att intressena inte var förenliga utan att positioneringarna inte 

var till bådas tillfredsställelse. 

AKTÖRER INTRESSEN POSITIONER 

Kommunledning Minska arbetslöshet 

 

Kommunala bolag kan hjälpa till i 

arbetet 

 

ÖBO Lönsamhet 

 

”Ingen arbetsmarknadsenhet” 

(Rohlén 2013) 

 

Tabell 4.B. – Initial positionering i ÖBO-fallet 

Varefter som nya information tillkom om partnering och andras erfarenheter om sociala krav i 

offentlig upphandling, uppenbarades alternativa positioner. Dessa möjliggjorde för ÖBO att 

utforska möjligheten att bidra till den kommunala sysselsättningen utan att inskränka de egna 

intressena. Den nya positioneringens framgång förutsatte dock involverandet av fler aktörer, 

som i sin tur har haft egna preferenser. 

När det kommer till fackets preferenser så har Byggnads varit med i förhandlingarna med 

entreprenörerna samt fått väga in på anbudsutvärderingskriterierna. Det framgår inte från 

intervjuunderlaget vilka preferenser de initialt hade. Dock har Byggnads under en längre tid 

tappat medlemmar och har således aktivt arbetat med nya sätt att värva nya medlemmar 

(Byggnads 2013, s. 16). Detta då Byggnads i egenskap av facklig företrädare legitimeras av 

sin förmåga att representera sina medlemmar. 

”Byggnads resurser utgörs i första hand av förbundets medlemmar” (Byggnads 2013, 

s.10) 
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Byggnads intressen kan därmed beskrivas som att de vill legitimera sin verksamhet, varvid 

nyrekrytering är ett sätt att på sikt stärka sin maktposition liksom sin legitimitet. Således utgör 

ett tillfälle där flera nyanställningar inom byggsektorn är möjligt ett tillfälle för nyrekrytering. 

En sådan positionering uppfyller därmed Byggnads grundläggande intressen.  

Arbetsförmedlingen och VUXAM har ett uppdrag att hjälpa arbetslösa in i arbete och deras 

preferenser kan antas spegla deras uppdrag. En indikation om att så är fallet kan förstås från 

det att det enligt kommunledningen länge har funnits ett delat ansvar mellan kommun och stat 

att arbeta med olika typer av arbetsmarknadsåtgärder (Baastad, L 2013, pers. komm. 9 okt.).  

Med utgångspunkt i en lämplighetslogisk rationalitet kan preferensen att delta i ett utökat 

samarbete med ÖBO för att sätta folk i arbete ses som en legitimerande aktion. Detta då den 

är i linje med existerande struktur. Då det är offentliga verksamheter finns även det ett behov 

av att påvisa att skattemedlen som är avsedda för arbetsmarknadsåtgärder genererar ett 

positivt resultat. Folk i arbete som resultat av deltagande i Arbetsförmedlingens eller 

VUXAM:s program kan vara ett exempel på ett positivt resultat.  

Kommunledningens preferens att sysselsätta arbetslösa och ÖBO:s preferens, om en 

arbetsmarknadssatsning som en del av en upphandling men som inte fick kosta ÖBO något 

extra, kompletterade varandras preferenser. Beslutet att inkludera kraven underlättades även 

av att ÖBO:  

”[…] redan hade ett samarbete med VUXAM och Arbetsförmedlingen; att det fanns ett 

klart koncept på hur man kan samarbeta och att inte den kostnaden läggs på 

entreprenörerna. För då tror jag att vi hade fått tillbaka det på priset [...]” (Sundqvist, 

A 2013, pers. komm. 9 okt.) 

Intresset för sysselsättningskraven i upphandlingen och partnering som samarbetsform var 

positivt hos entreprenörerna. Entreprenörers preferenser kan rent allmänt antas vara lönsam 

verksamhet vilket i fallet innebär att vinna upphandlingar. Därmed kan deras samtycke till 

kommunens och ÖBO:s intresse för en social dimension till upphandlingen betraktas som att 

det konsekvenslogiskt fortfarande ansågs vara lönsamt att ta sig an projektet.  

ÖBO:s VD tror att sysselsättningsdimensionen i projektet har blivit en prestigefråga för 

Skanska som vann upphandlingen. Han pekar på att fler byggentreprenörer har börjat försöka 

profilera sig som socialt ansvarsfulla byggfirmor (Rohlén, U 2013 pers. komm. 10 okt.). Detta 

utesluter inte preferensen lönsamhet, men det ger det en dimension extra utöver det rent 
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monetära vinstintresset. Frågan om prestige har dock uppstått efter att ett vinnande anbud 

tillkännagivits varför den inte är en preferens som kommer att beaktas i analysen. Dock har 

den bäring för senare agerande.
28

  

Både ÖBO och kommunledningen menar att det var ÖBO:s VD och inte politikerna i 

kommunen som vid upptaktstillfället, under första halvan av 2011, var den drivande parten för 

inkluderingen av sysselsättningskrav i upphandlingen (Sundqvist, A 2013; Basstad, L 2013, 

pers. komm. 9 okt.). 

ÖBO uppgav att de ville renovera Vivalla av affärsmässiga skäl då en renovering, som 

sysselsätter Vivallabor, på sikt innebär ökade intäkter för ÖBO. ÖBO:s VD och 

upphandlingsansvarige förklarade kopplingen mellan det affärsmässiga i renoveringen och det 

sociala engagemanget på följande sätt: 

”[…] det är ju jättebra för oss om folk i området kommer in i jobb i våra områden. [… 

det] ökar attraktiviteten i varje område och på sikt kan vi ta ut en högre hyra. Så det är 

affärsmässigt.” (Rohlén, U 2013, pers. komm. 10 okt.) 

”[…] jag tror att man som bostadsbolag tjänar på att få ett engagemang i sina områden 

där det finns en problematik på olika sätt och då kan detta [att sysselsätta arbetslösa 

från området] vara ett sätt att skapa engagemang. Det är lite svårt att gå och klottra på 

grannens port om man vet vem det är som bor där och vem det är som kommer att 

behöva komma dit och göra rent.” (Sundqvist, A 2013, pers. komm. 9 okt.)  

Givet de nya aktörerna som involverades i upphandlingsprocessen kunde ÖBO:s intresset 

tillvaratas då den nya positioneringen inte stod i konflikt med varken kommunledningens eller 

de övriga aktörernas intressen. Intressen och positioner har sammanfattats i tabell 4.C. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Från ett konsekvenslogiskt och normativt perspektiv kan strategin bland entreprenörer att profilera sig som 

socialt ansvarstagande ses som en reflektion av en svängning i normativa värderingar inom sektorn.  
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AKTÖRER INTRESSEN POSITIONER 

Kommunledning Minska arbetslöshet 

 

Kommunala bolag kan hjälpa till i 

arbetet 

 

ÖBO Lönsamhet 

 

Sysselsättningskrav ok om ÖBO 

och entreprenörerna inte bär 

kostnaden för 

arbetsmarknadsåtgärder 

 

Byggnads Legitimera verksamhet 

 

Sociala kraven ej hot mot 

medlemmarna och krav kan leda 

till nya medlemmar på sikt 

 

Af & VUXAM Legitimera verksamhet 

 

Kan redovisa att verksamheten 

bidrar till att sätta folk i 

sysselsättning 

 

Entreprenörer Lönsamhet 

 

Kostnad för sociala åtaganden 

ligger inte på vinnande aktör 

 

Tabell 4.C. – Slutgiltig positionering i ÖBO-fallet 

 

4.1.3. Resurser 

Resurser kan bestå i flera saker och är inte begränsat till materiella ting. Ledarskap är en form 

av resurs som primärt används för att mobilisera andra resurser (Peters 2012, s.55). Tid, 

expertis och kontaktnät är andra exempel (Kingdon 2003, s.33). Vidare kan en organisation 

vara en form av resurs i den kapaciteten att den är ett redskap för koordination, struktur och 

allokering av andra resurser. 

Ledarskap är en resurs som framträder i ÖBO-fallet och det har kommit till uttryck på olika 

sätt. Från ett kommunalorganisatoriskt perspektiv framkommer det att tydliga riktlinjer och 

därmed ett demokratiskt mandat att eftersträva sociala förändringar via upphandling är ett 

viktigt element för att utmana den gemene uppfattningen om vad som är tillåtet enligt lagen. 

ÖBO:s VD attribuerar framgången, delvis till att det har funnits en god ägardialog mellan 

kommunen och bolagen och säger att: 

”Många kommunala bolag är rädda för att bli styrda av sina ägare. Men jag säger att 

det är fantastiskt viktigt. [… det] legitimerar varför vi finns till.” (Rohlén, U 2013, pers. 

komm. 10 okt.) 

Citatet är intressant då det är Rohlén, ÖBO:s VD, som har pekats ut som den drivande kraften 

i frågan om sysselsättningskrav. Trots detta anser han att det är viktigt att ÖBO som bolag blir 

styrda av sina politiska ägare. Kommunstyrelsens ordförande menar att de såg positiv på 
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ÖBO:s initiativ. Detta då det var i linje med den politiska viljan (Baastad, L 2013, pers. 

komm. 9 okt.). Vidare har det på kommunledningsnivå varit få motsättningar till idén: 

”[…] från politiskt håll så är det intressant att göra politik av allting. Men jag känner 

att just runt den här frågan är det väldigt lite käbbel […]” (Rohlén, U 2013, pers. 

komm. 10 okt.) 

ÖBO:s VD poängterar dock att det är viktigt att skilja på den formella och den informella 

organiseringen. Partipolitik har inget att göra i ÖBO. Utöver det som anges i ägardirektivet 

ska ÖBO vara ett självfinansierat bolag och stå utanför politiken. Det vill säga att ÖBO inte är 

en kommunal förvaltningsenhet vars tillgångar kan allokeras till arbetsmarknadssatsningar 

(Rohlén, U 2013, pers. komm. 10 okt.).  

Det politiska ledarskapet har således varit viktigt för att åstadkomma en förändring. Detta då 

politikerna sätter agendan. Därefter är det, som Kingdon (2003, s.33) menar, upp till 

tjänstemännen att komma på hur den kan implementeras.  

Detta leder oss in på det andra perspektivet av ledarskapet och handlar om det administrativa 

ledarskapet för upphandlingen. Då taktpinnen hölls av ÖBO:s VD stod samtliga resurser inom 

organisationen till upphandlingsarbetets förfogande. Detta då VD:n innehar den formellt 

högsta beslutandemakten inom en till stor del självständig organisation. Självständigheten är 

en viktig resurs då beslutanderätten innehas av de som utför upphandlingen och därmed har 

en stor insyn i processen.  

Totalentreprenadupphandlingen har varit organiserad kring referensgruppen hos ÖBO som 

har hanterat ärendet. Arbetet i gruppen har beskrivits som platt och öppen. Även om VD:n 

rent formellt är allas överordnad i organisationen i stort, har han intagit en roll som en jämlike 

inom referensgruppen (Rohlén, U 2013, pers. komm. 10 okt.). Detta då gruppen har bestått av 

personer som är sakkunniga på olika områden och där VD:n har ansvarat för en mer 

övergripande och drivande roll (Sundqvist, A 2013 pers. komm. 9 okt.).  

Genom att organisera referensgruppen så att den innefattar en bred expertis har ÖBO kunnat 

bilda sig en god bild av vad som är genomförbart och hur ÖBO:s planer på lämpligt sätt kan 

implementeras. Något som från en resurssynpunkt är värt att notera är att referensgruppen 

nästan uteslutande har bestått av chefer vid ÖBO. Vidare har ÖBO organiserat sig internt så 

att de beslutsfattare från de delar av organisationen som berörs av projektet ingår i 

referensgruppen. I inledningen pekades bristen på intresse för upphandling på ledningsnivå ut 
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som en bidragande orsak till att upphandlingar inte används strategiskt (Wijkman &Edman 

2013). Genom att organisera upphandlingen vid ÖBO kring chefer har det medfört att 

beslutsvägarna har varit korta och att upphandlingsfrågan har behandlats på så kallad 

strategisk nivå i organisationen.  

Denna arbetsmodell har enligt Rohlén (2013, pers. komm. 10 okt.) och Sundqvist (2013, pers. 

komm. 9 okt.) inneburit att referensgruppen har fått en kollektivt god kompetensnivå. Vidare 

har referensgruppen kunnat samla kunskap eller få input från externa källor om upplägget. 

Dessa källor var entreprenörerna, arbetsförmedlingen och VUXAM. Ytterligare en extern 

källa till expertis är den juridiska hjälp som ÖBO fick av sin advokatbyrå. Detta har 

möjliggjort för samtliga parter att sätta sig in i frågan i ett tidigt skeende. Detta har i sin tur 

möjliggjort för entreprenörerna att bearbeta sina inställningar till samarbetsformen som ett 

nytt sätt att arbeta med upphandling. Dock har ÖBO varit den som har haft det slutgiltiga 

tolkningsföreträdet vad gäller utformningen på upphandlingen (Rohlén, U 2013, pers. komm. 

10 okt.). Organiseringen kan liknas vid ett nätverk av organisationer, vars syfte är att 

kraftsamla kompetens och materiella resurser mot ett gemensamt mål. Ett mål som inte hade 

kunnat uppnås på egen hand.  

För att återkoppla till teoridelen och vad som nämndes om att expertisen utgör ett viktigt 

element av vad en organisation kan göra. I det här fallet är det värt att lyfta kontaktnätverket 

mellan tjänstemän och privat näringsliv som en viktig resurs. De flesta av de som ingick i 

referensgruppen har flera års erfarenhet av sina tjänster och många hade en bakgrund i privat 

sektor inom de områden där de var experter. Kunskapen om vilka kontakter och relationen till 

vilka aktörer som var nödvändiga att fostra närmare relation till var således viktigt i detta fall. 

Det finns flera nya element i upphandlingen av totalentreprenaden. Såväl samarbetsformen 

som sysselsättningskraven är nya för ÖBO. Dock framgår det att detta endast är ett par nya 

aspekter i en upphandling som annars ryms inom den befintliga organisationsstrukturen 

(Sundqvist, A 2013 pers. komm. 9 okt.). Därmed kan mycket av den redan existerande 

expertisen om upphandlingar användas även i denna upphandling. Vidare har ÖBO tidigare 

arbetat med såväl miljökrav som säkerhetskrav i sina tidigare upphandlingar (Rohlén, U 2013, 

pers. komm. 10 okt.). Således finns det prejudikat för kravställning som inte enbart grundar 

sig på strikt ekonomiska faktorer.  

ÖBO kan i fallet anses vara den bäst lämpade att leda frågan om sysselsättningskrav i 

offentlig upphandling, i alla fall av en totalentreprenad. Detta då de har varit väl rustade med 
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egna resurser (kompetens och erfarenhet) och haft god förmåga att koordinera (ledarskap) de 

resurser som ytterligare behövdes för att genomföra projektet. 

De strikt monetära resurserna i ÖBO:s upphandling uppgick till ett värde av 600 miljoner över 

kontraktsperioden vilket är en ansenlig summa pengar. Denna summa berör dock endast den 

fysiska renoveringen och nybyggnationen. Resurser för att finansiera de sociala åtagandena 

fanns hos stat och kommun. Genom ÖBO:s köpkraft som konsument på marknaden utgör de 

monetära resurserna viktiga resurser för att påverka entreprenörerna (producenterna). 

RESURSER KOMMENTARER 

Ledarskap Politiskt ledarskap i from av dialog mellan KS och 

ÖBO där KS uttryckt sitt gillande (mandat) för 

satsningen. 

Administrativt ledarskap av ÖBO:s VD som innehar 

formell beslutsfattanderätt. 

 

Struktur Korta beslutsvägar i och med att referensgruppen 

bestod av chefer som samverkade i en platt grupp. 

Strategisk dimension till upphandlingen i och med att 

referensgruppen bestod av chefer. 

Externt har organiseringen likheter med 

nätverksstyrning. 

Juridisk sakkunskap om hur rättspraxis ska tolkas och 

vart de lämpligen bör lägga sig för att ha rätten på sin 

sida. 

 

Expertis Referensgruppen bestod av sakkunniga inom olika 

områden. 

Input efterfrågades och mottogs från de andra parter 

som berördes av upphandlingen. 

 

Kontaktnät Kontakter i privat sektor. 

 

Monetära resurser Upphandlingen omsätter stora summor pengar och kan 

därmed påverka inställningen hos entreprenörerna. 

 

Tabell 4.D. – Resursfaktorer i ÖBO-fallet 
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4.2. Livsmedelsupphandling av Sigtuna kommun 
Sigtuna kommun är en så kallad Fair Trade City och en Eko-kommun, vilket innebär att de 

lever upp till vissa krav om etisk och miljömedveten konsumtion.  

Under valrörelserna 2006 och 2010 var frågan om strängare krav i offentlig upphandling på 

agendan. Detta var även ett vallöfte från Socialdemokraternas (det då största partiet av de 

styrande partierna) sida. I och med att kontraktstiden för den då gällande 

livsmedelsupphandlingen var på väg att gå ut såg den dåvarande kommunstyrelseordföranden 

(KSO) ett tillfälle att realisera ett av partiets vallöften.  

Livsmedelsupphandling i sig, som är en av kommunens större upphandlingar, är ett 

rutinärende som i regel sker vart fjärde år. Det som var nytt i detta fall var inte KSO:s 

personliga intresse i upphandlingen i sig. Detta då upphandlingsärenden ofta passerar KSO:s 

skrivbord. Det som däremot var nytt var KSO:s och kommunledningens beslut att använda 

offentlig upphandling som ett verktyg för social förändring när så är möjligt. 

I början av 2010 genomfördes en mindre marknadsundersökning bland de lokala 

livsmedelsproducenterna för att ta reda på vad de hade för leveranskapacitet. Svarsfrekvensen 

från de lokala producenterna var låg och kapaciteten att leverera till kommunen bedömdes 

som bristfällig (Stenroos, K 2013, pers. komm. 30 sep.). Det var strax efter det att arbetet med 

upphandlingen drog igång, i februari 2010, som politikerna tog upp frågan om starkare 

djuretiska krav i livsmedelsupphandlingen för första gången.  

Upphandlingsarbetet gick dock till en början endast på halvfart då kommunen inväntade sin 

nye enhetschef för matenheten som skulle ha hand om livsmedelsupphandlingen. Han 

tillträdde i juni 2010 och det var vid ungefär samma tidpunkt som Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) och Miljöstyrningsrådet (MSR) initialt kontaktades för att kommunen skulle 

få input om det juridiska landskapet och vilka krav som var möjliga att ställa på en 

livsmedelsupphandling (Stenroos, K 2013, pers. komm. 30 sep.). MSR vill dock gå längre än 

vad juristerna ville, med hänsyn till vad de trodde skulle kunna klara en juridisk process, 

varvid MSR drog sig ur samarbetet. 

Till en början väcktes några få röster inom såväl förvaltningen som bland politikerna om 

huruvida detta var förenligt med EU-rätten och LOU. Varefter som det blev tydligt att det inte 

var olagligt dämpades osäkerheten bland såväl förvaltningen som hos politiker till viss del.  
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Internt i förvaltningen diskuterades frågan om upphandlingens utformning. Frågan om att 

gynna lokala aktörer diskuterades i relation till vad det skulle innebära för den egna 

organisationen. Så som kommunen var organiserad vid upphandlingstillfället ansågs 

resurserna inte vara tillräckliga för att hantera ett flertal mindre leverantörer så att 

upphandlingarna aggregerat levde upp till de krav de ville ställa i upphandlingen (Stenroos, K 

2013, pers. komm. 30 sep.). 

I september presenteras ett förfrågningsunderlag för kommunalrådsberedningen vari analysen 

från tjänstemännen konstaterades att inkluderingen av djurskyddskrav inte skulle komma att 

kosta mer än en vanlig livsmedelsupphandling, med undantag för eventuella 

internadministrativa kostnader inom förvaltningen (Stenroos, K 2013, pers. komm. 30 sep.). I 

och med att kraven inte skulle medföra några ökade ekonomiska kostnader för själva 

upphandlingen uppstod det ett tydligt politiskt stöd för frågan. Oppositionen slöt formellt inte 

upp bakom förslaget men de motsatte sig heller inte idén (Johansson, A  2013, pers. komm. 

30 okt.). 

 

Figur 4.B. – Tidslinje för Sigtuna kommuns livsmedelsupphandling 

 

Sigtuna kommun valde att endast använda sig av de så kallade bas-kraven som MSR hade 

rekommenderat då alla avancerade krav ansågs som ej juridiskt försvarbara. 
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Kommunledningen gav klartecken att de djuretiska kraven skulle vara med i upphandlingen 

och att de skulle gå hela vägen fram, även om det blir en rättslig överprövning (Stenroos, K 

2013, pers. komm. 30 sep.). 

När alla anbud inkommit i slutet av 2011 uppenbarades det att långt färre leverantörer än 

Sigtuna kommun hade hoppats kunde leverera i enlighet med kravspecifikationen. Således 

blev priskonkurrensen inte lika påtaglig som de initialt hade hoppats (Johansson, A 2013, 

pers. komm. 30 okt.). 

Den största missen, enligt K. Stenroos (2013, pers. komm. 30 sep.), som gjordes i 

livsmedelsupphandlingen var att de inte, redan i anbudsförfrågan, ställde uppföljningskrav 

som specificerade vilken part som skulle bära ansvaret och kostnaden för att kraven följdes 

upp. 

 

4.2.1. Spelregler 

Spelregler utgörs av de formella och informella institutioner i vars kontext aktörerna befinner 

sig (Peters 2012, ss.50-51; Ostrom 2009, ss.90-91). Institutioner kan förstås som en samling 

arbetsregler/rutiner som anger för alla aktörer vad var och en av aktörerna får och inte får 

göra. Liksom vad var och en av aktörerna bör eller måste göra. Institutioner kan betraktas som 

instrumentella avseende formell organisationsstruktur och kulturella avseende organisations- 

och samhällsomfattande normer (Christensen et al 2004, s. 33; Hall & Taylor 1996, s.948). 

När det gäller de formella institutionerna som ramverk för vilka krav kommunen har kunnat 

inkludera i livsmedelsupphandlingen var det till en början något oklart hur långt kommunen 

kunde gå i kravställandet. Denna institutionella osäkerhet kring den juridiska praxisen 

illustreras väl av det rättsliga efterspelet till upphandlingen. Detta då det efter rättprocessen 

fortfarande inte fanns en koncensus för tolkningen av LOU.
29

  

Med juridisk hjälp från SKL kunde kommunen säkra sig om vad som var det troliga juridiska 

ramverket. Enligt SKL:s juridiska expertis det var tillåtet att ställa djuretiska krav enligt såväl 

EU-direktiven som LOU. Detta var således vad kommunen hade att förhålla sig till och vissa 

önskemål fick slopas när det stod klart vad det juridiska landskapet tillät. KSO menar i 

relation till den institutionella kontexten att de som kommun måste: 

                                                           
29

 Ett av kammarrättsråden hade reservationer angående Kammarrätten i Stockholms friande dom i kommunens 

överklagande av Förvaltningsrätten i Uppsalas fällande dom av överprövningen av Sigtuna kommuns djuretiska 

kravställning (se dom i Mål nr 2841-11). 
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”[…] vara pragmatisk och lägga sig där man tror att man har framgång. För har man 

ingen framgång, då blir det inget bättre djurskydd överhuvudtaget.” (Johansson, A 

2013, pers. komm. 30 okt.) 

Säkerheten kommunen kände till att de hade identifierat vilka formella institutioner som var 

gällande för livsmedelsupphandlingen spelade en viktig roll för kommunens agerande. Det 

möjliggjorde handlingsutrymme för kommunen att inkludera de djuretiska kraven i 

upphandlingsprocessen. 

En annan institutionell faktor som kan ha påverkat kommunens beslutat att inkludera 

djuretiska ska-krav i upphandlingen kan förklaras av det folkliga stödet för 

kommunledningens valprogram. Därmed kan valprogrammet anses som överensstämmande 

med befolkningens värderingssystem. Detta indikerar att det vid upphandlingstillfället fanns 

en normativt institutionell acceptans för striktare sociala krav. 

Kraven om djurskydd måste även ses i relation till tidigare kommunal verksamhetspolicy. 

Detta då tidigare policy har lett fram till att kommunen har kunnat titulera sig som Fair Trade 

City och en Eko-kommun.  

”Under alla lysningar som jag har gjort under alla mina år så tittar man mycket på 

miljö och det här är ju närliggande frågor: etiska frågor, sociala krav. Det går hand i 

hand.” (Stenroos, K 2013, pers. komm. 30 sep.) 

Steget från miljökraven och rättvisemärkning är inte allt för långt och det finns således en 

kommunal erfarenhet av ämnet. De djuretiska ska-kraven i livsmedelsupphandlingen blir i 

sammanhanget endast en ny aspekt inom en upphandling som annars ligger i linje med den 

kommunala traditionen. Men den sociala aspekten i sig är trots detta på sitt eget sätt 

banbrytande. 

Från ett normativt perspektiv på den kommunala traditionen kan kommunledningens vallöften 

förstås som att det speglar vad som uppfattas som lämpligt beteende hos kommunledningen. 

Beslutet att inkludera strängare djurskyddskrav i ska-krav-form blir då en konsekvens av ett 

konsekvenslogiskt tänkande. Detta då det i kommunen finns sociala värderingar hos 

invånarna som värdesätter etisk och rättvis handel (Stenroos, K 2013, pers. komm. 30 sep.), 

vilka politikerna förväntas företräda. Det vill säga att de informella institutionerna har format 

kommunledningens uppfattning om vad som är prioriterade politiska frågor och vad de bör 

göra.  
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Från ett mer Rational choice-orienterat perspektiv kan det institutionella arrangemanget ses 

som en implicerad överenskommelse mellan de folkvalda och folket. Det vill säga att 

kommunledningen kommer att agera i enlighet med de villkor mot vilka kommuninvånarna 

har bytt sina röster. I utbyte får kommunledningen rätten att fatta beslut i invånarnas namn. 

Spelreglerna för detta utbyte bygger på att kommunledningen söker agera förutsägbart i syfte 

för kommuninvånarna att lita på dem (läs rösta på dem igen). I ett läge där spelets slut är 

okänt innebär detta att kommunledningen söker uppfylla så många av de vallöften som de har 

givit. Den institutionella kontrollmekanismen är i detta fall att kommunledningen, om de 

bryter överenskommelsen, kommer att bli bortröstade i nästkommande val. Alternativt kan 

invånarna (eller ombud) väcka ett misstroendevotum. 

I intervjuerna bad jag intervjupersonerna att med tre adjektiv eller fraser vardera beskriva hur 

de skulle karaktärisera livsmedelsupphandlingen i Sigtuna kommun. De adjektiv/fraser för 

upphandlingen som lyftes upp var värde för pengarna, politisk styrning, resultat- och 

målstyrning, och effektivitet. Enligt Shapper, Vegia Malta och Gilbert (2006) är denna 

beskrivning typiska för organisationer som har anammat en flexibel management-stil. Det vill 

säga att organisationen uppvisar likheter med management-stilen som återfinns inom privat 

sektor. Där tillåsts tjänstemän mer professionell diskretion än motsvarande befattningar inom 

de mer rigida (klassiska) hierarkiska byråkratier. Dock har KSO poängterat att de formella 

reglerna och beslutsvägarna fortfarande måste respekteras (Johansson, A 2013, pers. komm. 

30 okt.). Därmed fanns det vid tillfället för upphandlingen en NPM-influerad 

förvaltningskultur. 

En anledning till att så pass få företag kunde leverera enligt Sigtuna kommuns 

kravspecifikationer bottnar i en normativ institutionell diskrepans. För att generalisera är 

normen bland företag att de ska drivas i vinstsyfte. CSR uppstår först det finns en efterfrågan 

på en social dimension på företagens varor och tjänster alternativt att CSR på annat sätt kan 

bidra till ökad vinst (t.ex  i PR –syfte). Resonemanget blir mycket likt det som nyss gjordes i 

samarbetet mellan kommuninvånarna och kommunledningen. Dock gäller det i detta fall att 

andelen kunder som efterfrågar en social dimension i varorna är begränsad. Så pass begränsad 

att det inte är normativt eller rationellt tvingande för flertalet företag att beakta den 

dimensionen i sin verksamhet. 
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INSTITUTIONER KOMMENTARER 

Lagar och förordningar Formellt regelverk. Dock med skilda meningar om hur 

lagen ska tolkas. 

 

Kommunal förvaltningskultur Semihierarkisk men flexibel och marknadsinfluerad 

organisation. 

Finns tidigare erfarenhet av att inkludera bör-krav i 

upphandlingar. 

 

Kommunal policytrend Tidigare policyer i kommunen har premierat 

miljötänkande och etisk handel.  

 

Värderingar i kommunen Indikationer om att de normativa värderingarna i 

kommunen gör det till lämpligt beteende för 

kommunen att eftersträva sociala krav. 

 

Tabell 4.E. – Spelregler i Sigtuna-fallet 

 

4.2.2. Preferenser 

Preferenser är det som motiverar aktörerna. De kan vara rationellt kalkylerade (Christensen et 

al. 2004, s.33) eller normativt betingade (Hall & Taylor 1996, s.948). För varje preferens, 

eller intresse, så finns det ett flertal positioner som uppfyller aktörernas preferenskriterier 

(Fisher & Ury 2011, s.43). 

De centrala aktörerna som har identifierats i detta fall var kommunledningen med KSO i 

spetsen och matenheten, ledd av enhetschefen. Andra aktörer som har haft en mer perifer roll 

Sveriges kommuner och landsting samt Miljöstyrningsrådet. Även upphandlingsenheten vid 

Sigtuna kommun har varit involverad i processen. Dock har de endast haft en avtalsteknisk 

funktion och kommunens arbete har politiskt letts av KSO och administrativt av enhetschefen 

för matenheten. 

På kommunpolitisk ledningsnivå framträder tydliga politiska preferenser. Nyttjandet av den 

offentliga upphandlingen som ett instrument för social förändring är tydligt förankrat i det 

ledande partiet. Vidare har KSO, från sagda parti, drivit frågan och fått ett tydligt mandat att 

driva det genom hela den rättsliga processen. KSO förklarar det politiska intresset för 

upphandlingen som att: 

”Vi hade gått till val på att använda den offentliga upphandlingen för att åstadkomma 

en del av våra politiska målsättningar och därför blev det aktuellt att damma av de 

kraven, eller intentionerna, när det så att säga formellt blev dags för en ny 

upphandling.” (Johansson, A 2013, pers. komm. 30 okt.) 
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Utifrån detta kan kommunledningens intresse förstås som den politiska agendan. Positionen 

att införa djuretiska krav i livsmedelsupphandlingen bottnar i behov av att genomföra en ny 

livsmedelsupphandling då kontraktstiden för den gamla gällande livsmedelsupphandlingen 

var på väg att gå ut. Därmed så existerar behovet av att tillgodose det kommunala 

livsmedelsbehovet oberoende av den politiska viljan och kan ses som ett formellt strukturellt 

betingat behov. 

För förvaltningssidan, med matenheten i spetsen, utgörs intresset av att åtgärda det framtida 

behovet av livsmedelsförsörjning i kommunen. Detta då kommunen måste tillgodose dessa 

behov och alla krav därmed måste ställas så att kommunen inte riskerar bli utan livsmedel 

(Johansson, A 2013, pers. komm. 30 okt.). Positioneringen att endast inkludera MSR:s bas-

krav i upphandlingskraven kan därmed ses som en konsekvenslogiskt kalkylerad 

positionering. Detta då den tillgodoser kommunledningens intresse samtidigt som den 

minskar risken för att kraven ska förklaras olagliga vid en eventuell överprövning (vilket 

också inträffade men där kraven till slut höll). 

Huruvida det på förvaltningssidan fanns ett eget intresse för att inkludera djuretiska krav i 

livsmedelsupphandlingen och huruvida dessa var av vikt går att diskutera. Stenroos (2013, 

pers. komm. 30 sep.) menar att han redan innan han tillträdde har haft ett intresse för sociala, 

etiska och miljömässiga frågor i upphandling. Vidare har kommunstyrelseordförande gjort 

gällande att förvaltningen och särskilt chefen för matenheten har adopterat 

kommunledningens intressen vad gäller djurskyddskraven. Men då det framgår att behovet av 

att tillgodose livsmedelstillgången trumfar eventuella sociala krav så gör det i praktiken liten 

skillnad för hur långt kraven kan dras (se spelregler). Dock har det byråkratiska intresset för 

sociala krav betydelse för till vilken grad de är villiga att anstränga sig för att få igenom 

kraven. Ett antagande kan göras om att det har funnits en egen preferens som var i samklang 

med kommunledningens position. Detta då det i efterhand kan konstateras att upphandlingen 

och kraven har gått igenom såväl överprövning som överklagan och i slutändan fått rätt i 

frågan. 

SKL, i egenskap av en perifer aktör, har framförallt varit med som en juridisk rådgivare. SKL 

och MSR ville testa MRS:s rekommendationer om djuretiska krav i livsmedelsupphandlingar 

i ett pilotprojekt. Således sökte de upphandlande myndigheter som var villiga att testa dem. 

Från intervjumaterialet framkommer det att SKL:s jurist ska ha haft en god insikt i hur 

livsmedelsupphandlingar brukar gå till och att han ansåg, i likhet med kommunförvaltningen, 
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att endast baskraven skulle inkluderas. MSR å andra sidan ville även inkludera avancerade 

krav. Därmed kan bådas intresse förstås som att de ville inkludera MSR:s rekommenderade 

krav, men med skillnaden att MSR villa gå längre. SKL:s positionering kan ses som att de 

valde att bistå kommunen med juridisk hjälp för att inkludera de krav som ansågs ha en god 

chans att klara en rättslig prövning. MSR:s positionering var att inkludera de avancerade 

kraven.  

I och med dessa positioneringar så var SKL:s positionering förenlig med både 

kommunledningens och kommunförvaltningens intressen; det vill säga båda de centrala 

aktörerna. MSR:s positionering uppfyllde SKL:s intressen men endast en av de centrala 

aktörernas intressen, kommunledningens. Därmed drog de sig ur då kommunförvaltningen 

inte ville göra dem till lags. 

AKTÖRER INTRESSEN POSITIONER 

Kommunledning Politisk agenda Fler sociala krav i upphandling 

 

Kommunförvaltningen Förnya livsmedelsupphandling 

Ställa djuretiska ska-krav 

 

Endast ok med sociala krav som de 

vet att de kan följa upp och därmed 

har en bättre chans att frias i 

domstol 

 

SKL Testa MSR:s djurskyddskrav i 

livsmedelsupphandling 

 

Bistå med juridiskt kunnande 

MSR Testa alla MSR:s djurskyddskrav i 

livsmedelsupphandling 

 

Ville inkludera avancerade krav 

Tabell 4.F. – Positionering i Sigtunafallet 

 

4.2.3. Resurser 

Som bekant vid det här laget så utgörs resurser av såväl materiella som immateriella ting och 

även organiseringar/organisationer i sig kan utgöra resurser. 

Ledarskapet för Sigtunas upphandling vilar formellt hos KSO som har haft ett stort personligt 

intresse i livsmedelsupphandlingen. KSO har i vanliga fall god uppsikt över kommunens 

upphandlingar, då upphandlingsenheten ligger direkt under kommunstyrelsen, men har 

engagerat sig extra mycket i denna upphandling. 

KSO är den aktör som har drivit frågan på politisk nivå och således kan han betraktas som 

agendasättare i detta fall. Med angendasättare menas att KSO har varit den som har satt ut 

riktlinjerna, att inkludera striktare krav, för livsmedelsupphandlingen. 
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Vidare finns det ett demokratiskt beslutat mandat för striktare krav i offentlig upphandling. 

Detta då kommunledningen kampanjade på att de skulle använda offentlig upphandling som 

ett instrument för att infria sina vallöften om att höja kvaliteten på de varor och tjänster 

kommunen köper in (Johansson, A 2013, pers. komm. 30 okt.). Detta kan sägas vara en 

immateriell resurs som kan användas, av såväl agendasättare som implementerare, för att 

motivera och mobilisera de kommunala resurserna. Som resurs utgör mandatet en möjlig 

faktor till att kommunen drev frågan om striktare ska-krav fullt ut. Detta trots att de var väl 

medvetna om att ska-kraven med stor sannolikhet skulle överprövas. I relation till denna 

medvetenhet kan tidsaspekten, eller snarare medvetenheten och framförhållningen, utgöra en 

viktig resurs. Detta då tid är en immateriell resurs utan vilken andra resurser inte kan nyttjas.  

För att återgå till ledarskap som resurs. Det administrativa ledarskapet har legat hos chefen för 

matenheten. I egenskap av detta har denne ansvarat för att ta fram beslutsunderlag (vilka 

alternativ som politikerna har att välja mellan och fatta beslut om) och för att beslut 

implementeras. Detta ledarskap kan delvis förklaras utifrån det formella chefskapet då 

matenheten, i egenskap av en självständig enhet under kommunstyrelsen, rent formellt äger 

frågan om livsmedel. Det kan även förstås utifrån att chefen för matenheten tillsattes för 

tjänsten med utgångspunkt i hans sakkunskap i livsmedelsfrågor och hans personliga 

engagemang för sociala, etiska och miljömässiga frågor inom livsmedel. 

Vad gäller organiseringen av upphandlingen så var det i stort sett en intraorganisatorisk 

organisering. Detta då, med undantag av SKL,
30

 inga externa aktörer har varit vitala för 

arbetet med upphandlingen. Organisationen kan ses som semihierarkisk. Detta då KSO har 

haft det politiska ledarskapet, men i en miljö där beslutsvägarna mellan ledningen och 

administrationen har varit korta. Vidare har arbetet med upphandlingen har ägt rum i en miljö 

som KSO upplever har ett öppet dialogklimat. Men som även är ett klimat där de formella 

strukturerna respekteras när det väl har varit dags att fatta beslut. 

”[…] upphandlingsenheten ligger direkt under kommunstyrelsens politiska ansvar [… 

så] jag har generellt sett mycket att göra med upphandlingar. Och tur är väl det, för det 

är stora belopp av skattepengar som används för att bidra till kommunal verksamhet 

och då kommer också den politiska ledningen ha insyn, inflytande och styrpåverkan i de 

processerna.” (Johansson, A 2013, pers. komm. 30 okt.) 

                                                           
30

 Dock så var det först vid överprövningen som SKL blev en viktig aktör för att få igenom kraven (Stenroos, K 

2013, pers. komm. 30  sep.). 
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Som nämnt har arbetet på administrativ sida letts av chefen för matenheten. Andra viktiga 

aktörer i upphandlingsarbetet inom den kommunala organisationen är chefen för 

upphandlingsenheten och kommunens chefsjurist. Därmed kan arbetets organisering beskrivas 

som att KSO har haft en mer övergripande roll och drivit frågan på principiell nivå i ett 

politiskt sammanhang. Däremot besitter tjänstemännen sakkunskaper om livsmedel och 

upphandlingar och har således överlåtits att arbetat med att ta fram de specifika kraven.  

Det faktum att chefen för matenheten, chefen för upphandlingsenheten och chefsjuristen har 

varit involverade tyder på att upphandlingen är strategiskt viktig. Organiseringen kan vidare 

beskrivas som att den är strategiskt organiserad av just den anledningen att det har varit 

många chefer involverade i upphandlingen. Ur ett resursperspektiv medför chefernas 

involverande att arbetet blir resursstarkt såväl formellt ur ett resursmobiliseringsperspektiv 

som ur ett expertisperspektiv. 

När det kommer till det nya i denna upphandling, striktare djurskyddskrav, så framkommer 

det att arbetet har kunnat utföras inom ramarna för den existerande organisationsstrukturen. 

Således har existerande resurser kunnat appliceras och mobiliseras för upphandlingens 

räkning. Vidare gäller det att då kommunen är en Fair Trade City liksom en Eko-kommun att 

det sedan tidigare finns erfarenheter av liknande krav, om än ej i ska-form. 
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RESURSER KOMMENTARER 

Ledarskap Frågan har drivits politiskt av KSO som har erhållit ett 

folkligt mandat att driva frågan. KSO har angivit 

agendan för den kommunala förvaltningen. 

Det administrativa ledarskapet har legat hos chefen för 

matenheten vilken formellt äger frågan. 

 

Struktur Korta beslutsvägar i och med nära kommunikation 

mellan administration och KSO. 

Strategisk organisering då upphandlingen involverat 

flera av cheferna för enheter som ligger under KS. 

Semihierarkisk med tydliga beställar- utförarroller. 

 

Expertis Den som framförallt har arbetat med upphandlingen 

har varit sakkunnig i livsmedelsfrågan. 

Extern expertis från SKL har lånats in för den 

juridiska delen som har varit oklar. 

Juridisk sakkunskap om hur rättspraxis ska tolkas och 

vart de lämpligen bör lägga sig för att ha rätten på sin 

sida. 

 

Kontaktnät N/A 

 

Monetära resurser Upphandlingen är en av kommunens större 

upphandlingar och omsätter stora summor pengar och 

kan därmed påverka inställningen hos 

entreprenörerna. 

 

Tid Upphandlingen har planerats med god tidshushållning 

och budgeterat för överprövning. 

 

Tabell 4.G. – Resursfaktorer i Sigtunafallet 

  



55 
 

5. Analys och diskussion 

 

I följande kommer jag att gå igenom skillnader och likheter mellan fallen med utgångspunkt i 

de tre temafaktorerna. Därefter följer en diskussion om hur de mest troliga utfallspåverkande 

faktorerna, det vill säga de faktorer som fallen har gemensamma, kan bidra till det teoretiska 

kunnandet om social hänsyn i offentlig upphandling, liksom under vilka förutsättningar som 

dylika åtaganden kan antas vara gynnsamma. 

 

Figur 2.A. – Den politiska processen 

Baserad på March & Olsen (1984, ss. 738-740). 

 

5.1. Komparativ analys av de två fallen utifrån respektive temafaktor 
Utifrån en komparativ analys av vilka institutionella strukturer, preferenser och resurser som 

har identifierats i det två fallen så går det att identifiera vilka likheter och vilka skillnader som 

fallen uppvisar. De likheter som fallen uppvisar utgör troligen påverkande faktorer för 

möjligheten till ett framgångsrikt implementerat utfall avseende social hänsyn offentlig 

upphandling. De skillnader som identifieras kan dock ej avvisas som att de ej har påverkat 

utfallen. Detta då lika-utfalls-designade kvalitativa studier inte kan utesluta identifierade 

faktorer som oväsentliga med hänvisning till att numerären talar för att så skulle vara fallet.  

5.1.1. Spelregler 

Vad gäller gemensamma formella institutioner så är båda fallen begränsade utifrån samma 

lag: LOU. Detta medför även att fallen delar den institutionella osäkerheten vad gäller 

tolkningen av sagda lag. Denna institutionella förutsättning för att implementera sociala krav i 
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upphandlingarna medför därmed en ökad transaktionskostnad. Detta då osäkerheten i båda 

fallen har föranlett behovet av att investera i extern juridisk expertis för att minska den 

institutionella otydligheten. Vidare har det inneburit en högre ”investeringsrisk” då risken för 

en fällande överprövning, trots den minskade otydligheten avseende lagens tolkning, jämfört 

med en rutinupphandling, ökar. Denna institutionella förutsättning kan till synes vara 

avrådande från aktion. Att aktörerna trots detta har valt att implementera sociala krav tyder på 

att preferenserna inte har påverkats negativt av denna institutionella regim.  

Båda upphandlingarna har genomförts i kommuner som sedan tidigare har policyer som 

uppmanar till beaktande av sociala aspekter och/eller angränsande områden: miljöhänsyn, 

etisk handel och den sociala ekonomin. Detta är en form av gemensamma formella 

institutioner, i den bemärkelsen att de kommunala förvaltningarna i Sigtuna och Örebro 

(inklusive de kommunala bolagen) lyder under dessa regler. Rothstein (2010, s.178-179) 

hävdar att policyer som dessa med tiden normaliseras och formar en del av det informella 

institutionella värdesystemet som delas av aktörer som under längre tid har omfattats av 

policyregimerna. 

När det kommer till organisationskulturen (eller förvaltningskulturen) finns det vissa 

skillnader, liksom vissa likheter. I båda fallen har det funnits ett öppet dialogklimat, det vill 

säga en öppen organisationskultur. Vidare har det i båda fallen funnits viss erfarenhet av de 

respektive sociala frågorna. För ÖBO:s del har de arbetat med sysselsättning men inte i 

upphandlingssammanhang och i Sigtunas fall så har djuretiska krav inte ställts som ska-krav. 

Avsaknaden av rutiner för hanteringen av de specifika sociala frågorna som ska-krav i 

upphandlingssammanhang har säkerligen bidragit till att öppna upp, eller platta till, 

arbetskulturen (åtminstone temporärt). Detta då Christensen et al. (2004, s.157) menar att 

reformer,
31

 vilket inkluderingen av nya mål och arbetssätt kan betraktas som, kan påverka den 

horisontella och vertikala organiseringen av de anställda/aktörer. Vidare sker organiseringen 

ofta med hänseende till den expertis ledningen tror aktörerna besitter som är av relevans för 

frågan. Medan ÖBO har organiserat sig platt inom referensgruppen har Sigtuna kommun 

organiserat sig inom den reguljära kommunala hierarkiska strukturen. Detta organiseringsval 

kan vara kopplat till att det i Sigtunafallet fanns viss erfarenhet av att ställa liknande 

djuretiska krav i form av bör-krav, medan det i ÖBO-fallet helt saknades erfarenhet för att 

ställa såväl sysselsättningskrav i ska-kravform som för partnering som samarbetsform. Vad de 

                                                           
31

 Jag gör här en analog tolkning av reform och förändring, oavsett storlek. 
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båda har gemensamt är erfarenhet av att ställa miljökrav som ska-krav, vilket är ett 

angränsande policyområde till sociala frågor och därmed kan ge begränsad vägledning för hur 

den sociala dimensionen kan närmas. 

De båda arbetsprocesserna beskrivs i ordalag som för tankarna till marknadsinfluerade 

styrformer (resultat framför process). Något mer så i ÖBO:s fall än i Sigtunas, då det kanske 

är att vänta sig då ÖBO drivs i bolagsform. Vidare är självbilderna i linje med den allmänna 

förvaltningstrenden som har fört offentlig sektor bort från den rigida hierarkiska styrmodellen 

mot en ”plattare” offentlig managementstil enligt NPM. Det är dock värt att notera att (om-) 

organiseringarna egentligen är ytterst små då de har rymts inom den befintliga strukturen. 

Christensen et al. (2004, s.157) menar att detta även är vanligt från ett kulturperspektiv med 

hänsyn till att förändringarna sker inom de redan existerande normerna och då det inte rör sig 

om en institutionell kris så får normen för arbetsprocessen anses vara en begränsande faktor 

avseende vidden för horisontella eller vertikala omorganiseringar. 

Vad gäller sociala värderingar i Örebro och Sigtuna som informella institutioner går det att 

tolka resultatet som att värderingar har varit närvarande i Sigtunafallet. Detta då valet av den 

vid upphandlingstillfället styrande koalitionen hade gått till val (och vunnit) på striktare krav i 

bland annat kommunens upphandlingar. I ÖBO-fallet är det inte lika tydligt vilken roll sociala 

värderingar har spelat för inkluderingen av sysselsättningskraven i ÖBO:s upphandling. 

Argumentativt kan de ha spelat en roll i och med att, som KSO (Baastad 2013) i Örebro 

informerade om, frågan om att utveckla och förbättra vissa stadsdelar, återuppväcktes till 

nyvalet efter att ha legat i vila efter det föregående valet. Därmed kan den nya koalitionens 

tillträde ses som en reflektion av den normativa stämningen i kommunen. Detta då politiska 

värderingar enligt Normativ institutionalism formas av de formella och informella 

institutioner som de verkar inom (Peters 2010, s.25). I båda fallen kan den formella 

institutionen utgöras av såväl kommunledningarnas partier som väljarnas bifall för deras 

avsiktsförklaringar. De informella institutionerna blir i detta fall närliggande de formella i 

form av de värderingar som föranlett att väljarna har bifallit sagda avsiktsförklaring. 

Å andra sidan har ÖBO:s VD varit väldigt tydlig med att ÖBO inte är en politiskt styrd 

organisation, mer än att de måste följa ägardirektiven. Dock existerar även ÖBO inom samma 

kontext och är därmed påverkansbar av de informella institutionerna, direkt eller indirekt via 

kommunledningen. 
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ÖBO-SPECIFIKA FAKTORER Formell platt organisationsstruktur. 

 

Politiskt ”obunden” organisation. 

 

Ingen tidigare erfarenhet för att hantera sysselsättningskrav i 

offentlig upphandling eller partnering. 

 

DELADE FAKTORER LOU tillåter social hänsyn men det är oklart hur lagen ska tolkas. 

 

Öppet dialogklimat – informell platthet i organisering. 

 

Tidigare kommunal (och organisatorisk) policy med intresse för 

närliggande frågor. 

 

Tidigare erfarenhet av de specifika sociala frågorna. 

 

Politiskt tryck från kommunalvalen. Den sociala dimensionen var i 

linje med de kommunala samhällsvärderingarna. 

 

Tidigare erfarenhet av ska-krav inom angränsande policyområden, 

t.e.x. miljö. 

 

SIGTUNASPECIFIKA FAKTORER Formell hierarkis organisationsstruktur. 

 

Politiskt styrd kommunal förvaltning. 

 

Tidigare erfarenhet av djuretisk kravställning som bör-krav. 

 

Tabell 5.A. – Spelregler i jämförelse 

  

5.1.2. Preferenser 

Sett till antalet aktörer som har varit av vetoaktörsart så är det betydligt fler aktörer 

involverade i ÖBO-fallet än i Sigtunafallet. En annan skillnad som den observante läsaren vid 

det här laget har lagt märke till är att aktörerna i ÖBO-fallet är organisationer liksom att alla 

är vetoaktörer, medan aktörerna i Sigtunafallet består av två vetoaktörer inom samma 

organisation
32

 och två externa aktörer. Arbetet i Sigtuna fallet har dock karaktäriserats som en 

mestadels inomorganisatorisk process, medan arbetet i ÖBO-fallet har drag av en 

mellanorganisatorisk process. Sammansättningen av aktörerna varierar i fallen och som 

Christensen et al (2004, s.43) påpekar så påverkar aktörssammansättningen (huruvida 

processen karaktäriseras av en enhetlig aktörsstruktur eller en mer heterogen sådan) 

handlingsutrymmet avseende gångbara positioneringar med hänsyn till resursfördelningen 

mellan aktörerna.  

                                                           
32

 En observation med viss modifikation. I slutet av upphandlingsprocessen var även SKL en vetoaktör i 

Sigtunafallet. Men inomramen för uppsatsen (fram till att ett anbud utsågs som det vinnande anbudet) så var 

SKL ej en vetoaktör. 
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Vad gäller preferenserna hos kommunledningarna kan de i båda fallen förstås som att deras 

intressen är desamma som den politiska agendan. Paralleller kan dras till Ostroms (2009, 

s.137) fyndigheter om hur aktörernas långsiktiga
33

 egenintressen tjänas av att agera enligt rätt 

beteende och hur hederligt beteende premieras.
34

 Därmed gäller det att de politiska 

positioneringarna överensstämmer med vad de gått till val på då det är detta de blivit valda 

utifrån och det kan därmed anses spegla ”korrekta” värderingar. I Sigtunafallet handlar det om 

striktare krav på de varor och tjänster som kommunen upphandlar och producerar. I ÖBO-

fallet handlar det om att komma till bukt med arbetslösheten och segregationen. 

När det kommer till de implementerande aktörerna, ÖBO och kommunförvaltningen i 

Sigtuna, finns det ett gemensamt drag. I båda fallen fanns det ett grundläggande behov som, 

om den sociala dimensionen bortses ifrån, var administrativt rutinmässiga implementeringar. 

För Sigtuna var det behovet av att tillgodogöra kommunen framtida livsmedelsresurser. För 

ÖBO var det motsvarande behovet den fysiska renoveringen och förnyelsen av ett eftersatt 

område. Som Fisher och Ury (2011, s.43) nämner så går det att skilja på intresse och position 

och i dessa fall, där flera aktörer är involverade i upphandlingsprocesserna, kan intressena för 

de upphandlande aktörerna behandlas som exogent givna inom ramen för uppsatsen då de 

grundläggande problemen sträcker sig några år tillbaka i tiden, men positionerna som högst 

endogent beroende, därav positioneringsspelet aktörerna emellan. 

Till dessa intressen tillkommer den sociala dimensionen. För Sigtunas del är 

kommunledningens intresse direkt överförbart som intresse för förvaltningen. Detta dels då 

enheterna låg under KS och är politiskt styrda organ, men även då ansvarig enhetschef delade 

hade ett eget intresse i att inkludera sociala krav i upphandlingen. För att relatera till det som 

sades ovan om aktörssammansättning så har Sigtuna uppvisat enhetlig aktörsstruktur, 

avseende preferensernas påverkan av den formella organisationsstrukturen.  I denna aspekt 

skiljer sig fallen åt då ÖBO inte direkt anammat det politiska intresset. I ÖBO:s fall var 

intresset att verksamheten måste drivas så att den är lönsam. Därmed kan aktörsstrukturen 

beskrivas som mer heterogen vilket speglas i Örebro kommunlednings och ÖBO:s 

preferenssystem. 

                                                           
33

 Långsiktigheten blir något annorlunda i dessa fall. Till skillnad från I fallet i Ostroms exempel blir politiker 

omvalda vart fjärde år. Dock är premissen giltig i den aspekten att den som agerar enligt vad som anses vara 

normativt korrekt ökar chanserna att sitta kvar vid en maktposition. 
34

 Detta genom kontrollmekanismer i forma av att den som blir påkommen med att fara med osanningar riskerar 

avsättas eller inte bli omvald. 
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Ytterligare en punkt vari de två implementerande aktörerna skiljer sig åt beträffande 

preferenser ligger i positioneringarna (något som påverkas av såväl antalet aktörer som av 

resurstillgångarna) är det att Sigtuna var villiga att ställa krav så långt som det trodde att det 

var rättsligt möjligt, medan ÖBO positionerade sig med utgångspunkt i att sociala krav är 

eftersträvansvärda förutsatt att de inte kostar ÖBO något extra rent monetärt.  

När det kommer till de externa (veto-) aktörernas intressen (relativt de implementerande 

aktörerna) så har det i ÖBO-fallet funnits fler inblandande vilket medfört att fler intressen 

måste ha tillgodosetts för att upphandlingen skulle kunna inkludera 

sysselsättningsdimensionen. För Sigtuna var det endast SKL:s intressen som behövde 

tillgodoses då MSR inte var en vetoaktör. I ÖBO-fallet var samtliga involverade vetoaktörer i 

sin egen rätt då om någon av dem hade motsatt sig positioneringen så hade det blockerat 

inkluderingen av de sociala kraven.  

ÖBO-SPECIFIKA FAKTORER Många preferenser involverade. 

 

Kommunledningens preferenser inte uppenbart vid första anblick 

kompatibla med ÖBO:s preferenser. 

 

Involvera fler aktörer för att hitta position som tillgodoser 

kommunledningens och ÖBO:s intressen. 

 

DELADE FAKTORER Motivet för upphandlingar bottnar i grundläggande behov. 

 

Social dimension och preferens utvecklas parallellt och överförs på 

upphandling. 

 

De implementerade aktörerna är villiga att tillgodose 

kommunledningarnas önskemål. Dock har båda förbehåll att det inte 

får påverka basbehovet. 

 

SIGTUNASPECIFIKA FAKTORER Få preferenser involverade. 

 

Kommunledningens preferenser direkt överförbara till 

kommunförvaltningen. 

 

Tabell 5.B. – Preferensfaktorer i jämförelse 

 

5.1.3. Resurser 

Liksom att det finns handlingspåverkades mekanismer i form av de institutionella spelreglerna 

där värderingar och formella regler utgjorde möjliga påverkande faktorer, återspeglat i de 

politiska valen, kan dessa även användas instrumentellt som resurser för att påverka såväl 

aktörer som strukturer. Valet kan ses som att de politiskt tillsatta, liksom de som delegerats 

ansvaret att implementera den politiska agendan, har ett populärt mandat att fullfölja 
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uppgiften. Christensen et al (2004, s.137) beskriver detta som de folkvalda har delegerats 

folksuveräniteten genom den formella demokratiska processen. Resursen är således, i relation 

till den normativa inverkan de i kommunen förhärskande värderingarna har på aktörernas 

preferenser, utgörs således av dels den formella rätten att besluta över skattemedel och 

policyer, men även av folkligt stöd. Denna resurs är särskilt viktig för att driva igenom förslag 

som kommunomfattande konsekvenser.  

Den politiska agendan har kommunicerats ut/ned i den (utökade) kommunala organisationen. 

I Sigtunas fall rörde det sig om ett aktivt deltagande från kommunledningen, medan det i 

ÖBO-fallet har rört sig om att den kommunala ledningen passivt har informerats om 

utvecklingen i upphandlingen. Vad fallen däremot har gemensamt är att KSO i Sigtuna 

kommun och VD:n för ÖBO, båda formella ledare inom sina respektive organisationer, har 

involverat sig själva i upphandlingsprocesserna. KSO i Sigtuna kommun har involverat sig 

mer än vad som brukar vara fallet och ÖBO:s VD har gått från att inte involvera sig i 

upphandlingsärenden till att ha varit involverad genom hela processen. Peters (2012, s.40) 

menar att nyttjandet av det formella ledarskapet och det personliga (informella) ledarskapet är 

analoga resurser med ickekonformitet i relation till existerande institutioner. Detta då både 

ledarskapet och ickekonformitet kan användas för att utmana existerande institutionella 

arrangemang för att åstadkomma förändringar inom institutionerna eller på sikt även av 

institutionerna. I båda fallen ser båda ledarna på sitt agerande som att de har utmanat det 

konventionella, i den kommunala kontexten, i någon form. 

Möjligheten att nyttja ledarskapet som en resurs för att mobilisera andra resurser och 

åstadkomma förändringar i organisationen påverkas enligt Christensen et al (2004, ss.133-

134) av vilken nivå ledarskapet ligger inom. I ÖBO-fallet rör det sig om den institutionella 

ledningsnivån (den högsta), som innefattar både den politiska och administrativa ledarrollen, 

då ÖBO verkar relativt oberoende av den renodlade kommunala verksamheten. Resurserna på 

denna nivå präglas framförallt av den formella rätten att styra (Christensen et al. 2004, s.134). 

För Sigtunafallet gäller det att den implementerande aktören har varit underställde den 

politiska ledningen (institutionell ledningsnivå) vilket medför att den får betraktas som en 

administrativ ledningsnivå (mellannivå).
35

 Denna nivå är något mer begränsad i den formella 

rätten att fatta beslut och präglas ofta av att förmedla och implementera den institutionella 

                                                           
35

 Märk väl att en aktör kan ha en administrativ ledarroll på en institutionell ledningsnivå (som ÖBO:s VD). 

Administrativ ledarroll syftar på aktörens kapacitet som chefstjänsteman (jfr med politiker). Institutionell och 

administrativ ledningsnivå syftar på den hierarkiska placeringen som aktören innehar i organisationen. Den 

lägsta ledningsnivån enligt Christensen et al. (2004, s.134) är den operativa ledningsnivån. 
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ledningsnivåns beslut nedåt (Christensen et al 2004, s.134). Därmed har den implementerande 

aktören i ÖBO-fallet haft ett friare handlingsutrymme än vad den implementerande aktören 

har haft i Sigtuna-fallet då den senare har varit underställd den politiska viljan. Något som 

speglas i hur de två aktörerna har angripit frågan om sociala krav i sina respektive 

upphandlingar. 

En annan likhet ur resurssynpunkt går att identifiera i expertis som resurs. För båda fallen har 

det funnits en god och bred expertis beträffande livsmedelsfrågor respektive 

entreprenadfrågor. Som Kingdon (2003, s.33) påpekar så utgör detta en byråkratisk resurs i 

den bemärkelse att tjänstemännens erfarenhet och nischade kunskapsområde, relativt den 

institutionella ledningsnivån som har en mer övergripande kunskap, ger dem en inflytelserik 

position att påverka beslutsalternativ och implementeringsutformning. Men då den 

institutionella ledningsnivån har verkat i relativt nära samarbete med den administrativa 

ledningsnivån i båda fallen har de respektive nivåernas nivåspecifika resurser kunnat riktas i 

en tydlig riktning. Detta gäller särskilt mycket för ÖBO-fallet där formationen av 

referensgruppen fogade samman de institutionella och administrativa ledningsnivåerna. 

Beträffande referensgruppen i ÖBO-fallet pekar den på en skillnad fallen emellan i 

organiseringen av upphandlingen som en strategisk resurs. Detta då det bildades en ny 

arbetsgrupp inom ÖBO som inkluderade VD, ett anomali i upphandlingsrutinerna, medan det 

i Sigtunafallet endast förekom ökad kommunikation mellan institutionell och administrativ 

ledningsnivå. Men trots detta så har det i båda fallen involverats flertalet personer på 

administrativ ledningsnivå i upphandlingsprocesserna, vilket ur strategisk 

implementeringssynpunkt ger en bredare kompetens (i dess båda betydelser). 

De resurser som inte har funnits i organisationen har det gått att erhålla från externa aktörer 

och identifieringen av dessa har delvis skett med hjälp av tjänstemännens kontaktnät, en 

resurs i sig. Kontaktnäten som en resurs har varit tydligare i ÖBO-fallet då de har varit 

beroende av att koordinera preferenser och resurser hos felar aktörer. Som Sørensen och 

Torfing (eds 2008, s.100) påpekar bygger möjligheten att koordinera resurser på konkret 

erfarenhet av de andra aktörerna och så som diskuterades angående preferenserna så måste de 

även identifiera hur de andras preferenser relaterar till varandra. Även det underlättas av 

etablerade kontaktnäten. Vad gäller Sigtunafallets nyttjande av kontaktnät och extern 

kompetens nyttjades inte detta i någon avsevärd utsträckning så till den grad att de kan klassas 

som att de ej var troliga påverkansfaktorer för utfallet.  
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I relation till expertis som resurs är det viktigt att lyfta fram den externa expertisen med att 

tolka LOU och rättspraxis. Utan denna expertis hade den institutionella osäkerheten varit 

större och en implementering mindre trolig. 

I de båda fallen har tid varit en viktig resurs. Både ÖBO och Sigtuna kommun hade av 

erfarenhet budgeterat generöst med tid för arbetet med upphandlingen. Med detta menar jag 

inte att de givit sig mer tid än de behövde, men att de har räknat med att inkluderingen av de 

sociala kraven i upphandlingen kunde komma att överprövas. 

En strikt monetär resursskillnad fallen emellan återfinns i finansieringen av verksamheterna 

och upphandlingarna. Med utgångspunkt i privatiseringstaxanomin i det inledande kapitlet 

(figur 1.A.) är upphandlingen i Sigtuna-fallet karaktäriserad som offentligt reglerad och 

offentligt finansierad, men där produktionen (det som upphandlas) sker i privat regi. För 

ÖBO-fallet gäller offentlig reglering men privat finansiering (finansiering genom 

hyresintäkter) och privat produktion. 

En strikt monetär resurslikhet mellan fallen är att båda upphandlingarna kan betraktas som 

stora upphandlingar, vilket därmed medför en (relativt) stark konsumentmakt i relation till 

leverantörerna.  
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ÖBO-SPECIFIKA FAKTORER Implementering sker i nära samarbete mellan institutionell och 

administrativ ledning (aldrig tidigare förekommit i 

upphandlingssammanhang). 

 

Strategisk (om-)strukturering för upphandlingen. 

 

Nyttjat kontaktnät för att få input i utformning av upphandling och 

knyta vetoaktörer till upphandlingen. 

 

Privat finansierad verksamhet. Upphandlingen finansieras privat 

och den sociala dimensionen finansieras offentligt. 

 

DELADE FAKTORER Politiskt medvind från kommunalvalen. Den sociala dimensionen 

var i linje med de kommunala samhällsvärderingarna. 

 

Aktivt deltagande i upphandlingsprocessen på institutionell 

ledningsnivå (korta beslutsvägar). 

 

Strategisk organisering på administrativ ledningsnivå genom 

involverande av olika chefer. 

 

God expertis i de egna organisationerna om sakfrågorna. 

 

Hjälp av extern expertis om hur LOU ska tolkas i de specifika 

upphandlingsområdena. 

 

God framförhållning avseende avsatt tid att arbeta med 

upphandlingarna. 

 

Kostnaden för inkludering av sociala krav finansieras genom 

offentliga medel. 

 

Upphandlingarna är stora och omfattar mycket pengar. 

 

SIGTUNASPECIFIKA FAKTORER Implementering leds av administrativ ledning i kommunikation 

(närmare än vanligt) med institutionell ledning. 

 

Arbetet sker i befintlig struktur. 

 

Offentligt finansierad verksamhet. Den sociala dimensionen i 

upphandlingen finansieras med offentliga medel. 

 

Tabell 5.C. – Resursfaktorer i jämförelse 

 

5.2. Diskussion om temafaktorer och teoriutveckling 
De troliga förklarande faktorernas inverkan på utfallet har i ovan redogjorts för utifrån 

respektive temafaktorstyp. Nedan kommer jag att diskutera hur de för fallen gemensamma 

faktorer av olika temafaktorstyp kan förstås inverka på varandra. Detta för att förtydliga 

faktorernas roll i processen liksom dess betydelse för utfallet. Diskussionen kommer att vara 

något mer teorifokuserad än jämförelsen ovan, men med utgångspunkt i det empiriska 

underlaget. Dessa resonemang tydliggör teoretiska bidraget från fyndigheterna i denna 

uppsats till den teoretiska förståelsen om troliga institutionella förklarande faktorer som 
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föranleder ett framgångsrikt implementerat utfall avseende social hänsyn i svensk offentlig 

upphandling. 

Spelreglerna är intressanta att återbesöka då de har bäring för preferensernas formerande och 

därmed även resursernas användande. Det enda som i båda fallen talade emot 

implementeringen av social krav var otydligheten i tolkningen av LOU. Men faktum kvarstår 

att LOU trots detta uppmanar till social hänsyn när så är möjligt. Således är det enligt Ostroms 

(2009, ss.90-91) definition av institutioner formellt tillåtet att ta social hänsyn. Det är bara 

oklart vad som är förbjudet. Intressant nog talade flertalet av de för fallen gemensaamma 

spelreglerna för att det fanns flera normerande institutioner som uppmanar till social hänsyn 

(se tabell 5.A. ovan). Enligt Marchs och Olsens (i Peters 2012, s.30) definition av institutioner 

kan utgångsläget för aktörernas logik förstås som att social hänsyn var vad de borde ha gjort 

och så även gjorde.  

Från ett långsiktigt perspektiv (det vill säga när hänsyn tas till de omständigheter som har 

existerat och/eller vuxit fram under flera år som föregått de undersökta upphandlingarna) kan 

de upphandlande myndigheternas preferens att upphandla, exklusive den sociala dimensionen, 

ses som att de har formats av strukturella behov som existerat sedan tidigare. I Sigtunas fall 

rör det sig om en formaliserad institution som tvingar dem till att upphandla vart fjärde år för 

att kunna tillgodose den kommunala livsmedelsförsörjningen. I ÖBO:s fall handlar det om att 

åtgärda ett, under längre tid, identifierat behov av förnyelse och ombyggnation. Jag har 

försökt att illustrera detta i figur 5.A. nedan. De strukturella behoven är markerade som 

”S:behov” vilka leder till ”intresse 1”: att åtgärda det genom upphandling. 

Ett liknande resonemang gäller för den sociala dimensionen i de undersökta upphandlingarna. 

Under en längre tid har formella eller informella institutioner formerats i kommunerna, vilka 

har influerat såväl de politiska som de administrativa aktörernas preferenser mot en välvillig 

inställning till sociala åtaganden när så är möjligt. I figur 5.A. illustreras detta av relationen 

mellan normer, policyer och ”intresse 2.”  

Såväl intressen som positioner har influerats av ”lag/direktiv” i dess kapacitet som formell 

måttstock för vad som är tillåtet, liksom dess normgivande kapacitet (se figur 5.A). Detta 

reflekteras även i de formella rekommendationerna i LOU om att dylik kravställning ska 

ställas när så är möjligt.  
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De grundläggande preferensintressena kan således betraktas som att de formerats under en 

längre tid och som att de är exogent givna för de formella upphandlingsprocesserna. Däremot 

kan aktionen att kombinera de respektive dubbla intresseuppsättningarna förstås som 

endogent beroende av de studerade processerna då de inte har uppvisat tecken på att de har 

inverkat på de ursprungliga intressena. 

Således går det att peka på att positioneringen att inkludera de sociala kraven i offentlig 

upphandling är endogent beroende av spelregler, resurser och andra aktörernas intressen, 

medan intressena att upphandla och intressena att åtgärda sociala problem föregår själva 

upphandlingsprocessen. Uttryckt annorlunda innebär detta att preferenserna hos de 

upphandlande myndigheterna är formade av spelreglerna men att dessa möjliga förklarande 

faktorer inte enskilt kan förklara utfallet. 

I figur 5.A. har jag indikerat att det finns en för upphandlingsprocessen endogen växelverkan 

mellan positionering och resurser; det vill säga att de positioner som är gångbara och som 

uppfyller intressena varierar beroende på vilka resurser som behövs för respektive position. I 

figuren listas spelregler, ”S”, både som endogena och exogena faktorer. Detta då de har haft 

av långsiktig inverkan på processen liksom att de har varit inomprocessligt inverkande. Dock 

har de förblivit oförändrade varför pilarna i den endogena processen endast pekar bort från 

strukturfaktorerna. 

Det bör påpekas att även de resurser som använts i upphandlingsprocessen existerade innan 

själva upphandlingen tog fart. Detta illustreras emellertid inte i figur 5.A. då figuren avser 

visa faktorernas inverkan på varandra i med utgångspunkt i det empiriska underlaget. Med 

detta är det inte sagt att resurserna inte har en långsiktig inverkan på de exogena faktorerna, 

bara att de i denna uppsats behandlas som endogena faktorer med hänvisning till uppsatsens 

avgränsning. 
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Figur 5.A. – Faktorernas inverkan på varandra 

S, P och R står för Spelregler, Preferenser och Resurser. 

De troliga förklarande faktorerna för att det innan själva upphandlingsprocessen ska finnas ett 

gynnsamt utgångsläge för ett framgångsrikt implementerat utfallet avseende social hänsyn i 

offentlig upphandling består i det faktum att det vid tiden för upphandling existerade två 

separata strukturellt betingade behov som gav upphov till kompatibla intressen. Intressenas 

kompatibilitet var dock som bekant inte givet från början. En trolig (och möjligen central) 

endogen förklarande faktor för aktörernas positioneringen och därmed även utfallet består av 

den externa juridiska expertisen. Denna resurs kan ses som att den inom processen har 

identifierat vad som är institutionellt förbjudet. Vidare kan den juridiska resursen förstås som 

att den har en preferensförstärkande effekt hos aktörerna då den identifierar det som ”är” 

formellt institutionellt tillåtet som förenligt med det som är normativt önskvärt.  

Något som kan vara värt att notera avseende temafaktorernas inverkan på varandra och vidare 

på utfallet i upphandlingarna är fallens likhet med beskrivningen inom Normativ 

institutionalism om hur policyagendan växer fram. Liksom i Kingdons (2009 i Peters 2012, 

s.36) undersökningar växer agendan fram som en sammanströmning av möjligheter, intressen 

och aktiviteter. Med detta menas att det vid beslutstillfället för till exempel inkluderingen av 

sociala krav i en specifik upphandling måste det finnas såväl intresse för upphandling som för 

sociala krav, liksom att det måste finnas en möjlighet att implementera dessa; vilket innebär 

att det finns ett (reellt eller konstruerat) behov/problem som behöver lösas samt att det finns 
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resurser att ställa till aktörernas förfogande. Från de studerade fallen i denna uppsats kan 

händelseförloppet förstås som att de dubbla behoven utgjorde en policymöjlighet som 

aktörerna kunde identifiera och där aktörerna hade tillgång till de resurser som var 

nödvändiga för att positionera sig i ett läge där intressena uppfylldes. Om detta är giltigt i 

andra fall än dessa eller om det bara är en tillfällighet måste så klart testas. Men om detta är 

giltigt för en svensk kontext kan det finnas skäl att närmare beakta de anglosaxiska 

erfarenheterna av offentlig upphandling och policybildning även i offentlig upphandling i en 

svensk kontext. 

Något som bör beaktas i relation till vad som nämns här ovan om sammanströmningen av 

möjligheter, intressen och aktiviteter är att förändringen i sig kan tolkas som inkrementell 

relativt utgångsläget för upphandlingsprocesserna. Vidare har implementeringen skett inom 

den rådande organisationsstrukturen, om än inte inom den reguljära organiseringen inom 

sagda organisationskultur. Detta kan tolkas som att förändringen inte har varit av en radikal, 

eller institutionellt formativ, karaktär. Knill och Tosun (2012, s. 137) menar att inkrementella 

förändringar snarare är regeln än undantaget då förändring, oavsett om den analyseras med 

utgångspunkt i strukturellt eller aktörsorienterad teori, tenderar att avvika endast lite från det 

ursprungliga status quo. Med utgångspunkt i fallen där spelreglerna förefaller var rigida och 

oförändrade kan synen på social hänsyn hos aktörerna ses som socialt betingade och 

omfattningen av förändringen som implementeringen av sociala krav medför som 

institutionellt betingad. Andra fall som uppvisar likheter med de identifierade möjliga 

utfallspåverkande faktorerna kan antas ha ett operativt gynnsamt utgångsläge för positiv 

implementering. 

Enligt detta resonemang kan det positiva implementerade utfallet avseende social hänsyn i 

offentlig upphandling, givet att de identifierade troliga utfallspåverkande faktorerna kan 

bevisas vara externt giltiga, förstås som att socialt ansvarsfull offentlig upphandling ”ligger i 

tiden”. Om så är fallet kommer det att bli vanligare förekommande att upphandlande 

myndigheter ställer sociala krav på de produkter och tjänster de upphandlar. Som nämndes i 

inledningen så har offentlig upphandling fungerat som ett instrument för social förändring i 

många år i andra länder (McCrudden 2004, s.258) och ett tydligare erkännande hos såväl 

politiker som myndighetschefer av upphandlingens strategiska potential, vilket var fallet i de 

studerade fallen, kommer troligen att leda även Sverige i denna riktning. 
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5.3. Förslag på fortsatt forskning 
Det ska hållas i minnet att de förklarande faktorerna som har identifierats i denna uppsats 

endast utgör möjliga förklarande faktorer. Slutsatserna i denna uppsats måste testas i fler fall, 

i såväl kvalitativa hypotesprövande undersökningar som i större kvantitativa undersökningar, 

innan det med säkerhet går att säga vilka av de identifierade möjliga förklarande faktorerna 

som bidrar till ett framgångsrikt implementerat utfall avseende social hänsyn i svensk 

offentlig upphandling. Detta följer av att uppsatsen har varit begränsad i antalet fall liksom i 

tidsperspektiv. Även om fallen har undersökts på djupet så säger de egentligen inget om andra 

fall där liknande utfall har förekommit eller vad som är lika intressant; varför det förekommer 

ett negativt implementerat utfall.  

Huruvida det från ett långsiktigt perspektiv rör sig om en slumpartad utveckling avseende den 

institutionella och duala intresseutvecklingen eller om det rör sig om en långsiktig strategisk 

plan går inte att säga med utgångspunkt i det empiriska underlaget. Då denna undersökning 

har fokuserat på själva upphandlingsprocesserna i de två fallen och behandlat de aktiviteter 

som ägt rum innan som exogena måste denna fråga lämnas åt en annan studie med ett längre 

tidsperspektiv; det vill säga en studie som har till syfte att förklara de långsiktiga kausala 

(strukturella) mekanismer som möjliggör social hänsyn i offentlig upphandling. 

Jag vill även passa på att påpeka att det från fallen går att se likheter i olikheterna inom 

respektive temafaktorskategori. Huruvida det går att tillskriva en trolig kausal koppling till 

utfallet eller inte måste testas ytterligare. Med utgångspunkt i det empiriska underlaget i 

denna studie går det inte att med säkerhet säga om olikheterna saknar betydelse för utfallet. 

Vidare skulle det vara intressant att genomföra en uppföljningsundersökning av de i denna 

uppsats undersökta fallen. Detta då denna uppsats har fokuserat på att identifiera de faktorer 

som möjligen förklarar ett framgångsrikt implementerat utfall avseende social hänsyn i svensk 

offentlig upphandling. Vad denna uppsats däremot inte kan säga något om är om resultatet av 

implementeringen har fått önskad effekt. Det skulle vara högst intressant att återbesöka de 

upphandlande myndigheterna om några år och genomföra en ex-post-undersökning av 

effekterna, liksom att undersöka vilka, om några problem som har uppstått på vägen och hur 

dessa har hanterats.  
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6. Slutsatser 

 

Uppsatsens teoriutvecklande bidrag ska förstås och begränsas till social hänsyn i offentlig 

upphandling i en svensk kontext. Då offentlig upphandling inte är ett väl beforskat område 

inom statsvetenskapen i Sverige bidrar denna uppsats med en insikt i hur institutionell teori 

kan förklara processen och utfallet i offentlig upphandling. 

Vad gäller frågan om vilka faktorer som har påverkat utfallet i respektive fall, samt som kan 

ha bäring för samma utfallstyp i andra fall, framkommer det att de formella institutionerna, i 

form av lag och policyer, har uppmuntrat till social hänsyn. Vidare finns det tecken på att de 

informella institutionerna i form av sociala värderingar liksom tidigare intresse för 

närliggande frågor har utgjort den preferensformande kontexten för aktörerna. 

Fallen pekar på att preferenserna beträffande upphandling och sociala frågor har formerats 

oberoende av varandra och innan de undersökta upphandlingsprocesserna. Preferenserna har 

bottnat i grundläggande behov av upphandling och genom positioneringsspel mellan aktörer 

har aktörerna identifierat möjligheter att kombinera de politiskt preferenserna med mer 

rutinartade upphandlingar. 

De resurser som har identifierats indikerar att ett aktivt deltagande i frågorna på strategisk 

ledningsnivå är viktigt. Detta har bestått i att chefer har arbetat i nära samarbete med 

tjänstemännen och att det har funnits en god expertis i såväl juridiska frågor som 

upphandlingstekniska sakfrågor. Vidare pekar resultatet på att det har funnits (eller 

tillkommit) ett politiskt intresse för upphandling som ett potentiellt verktyg för social 

förändring. 

Vad som framgår av denna jämförande undersökning är att den politiska processen vid 

offentlig upphandling som beaktar sociala krav framförallt präglas av ett utbyte mellan 

preferenser och resurser, i den bemärkelsen att positioneringarna kräver olika 

resursanvändning. Spelreglerna och intressena förefaller vara oförändrade under processens 

gång varför det möjligen går att påstå att det för fallen fanns tillfälle att agera och där 

sedermera ett rationellt kalkylerande beteende i identifiering och användande av resurser 

möjliggjorde aktörerna att nyttja tillfället. 

Inkluderingen av sociala krav i upphandlingarna förefaller inte ha varit institutionellt 

formativa, utan tyder snarare på en inkrementell förändring i synen på upphandling. Detta då 
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inga strukturomvandlande aktioner vidtagits och arbetet med de sociala kraven har rymts 

inom befintliga organisationsstrukturer och värderingssystem. Vad fallen däremot har 

gemensamt är en (informell) platthet i organiseringen kring implementeringsarbetet av de 

sociala kraven. 

Uppsatsen har utifrån de teoretiska parametrarna identifierat likheter mellan de två undersökta 

fallen. Som nämndes i inledningen sa jag att fallen med undantag för utfallet var mycket olika 

avseende förutsättningar och kontext. Dock har fallen fler möjliga utfallsförklarande faktorer 

gemensamt än de uppvisar varierande möjliga utfallsförklarandefaktorer. Således är det troligt 

att de gemensamma möjliga utfallsförklarande faktorerna ger en indikation om vilka faktorer 

som gynnar en positiv implementering avseende social hänsyn i offentlig upphandling. De 

möjliga utfallspåverkande faktorerna som har identifierats i denna uppsats återges nedan i 

tabell 6.A. listade i spalter efter temafaktorer. 

Spelregler Preferenser Resurser 
LOU tillåter social hänsyn men det 

är oklart hur lagen ska tolkas. 

 

Öppet dialogklimat – informell 

platthet i organisering. 

 

Tidigare kommunal (och 

organisatorisk) policy med intresse 

för närliggande frågor. 

 

Tidigare erfarenhet av de specifika 

sociala frågorna. 

 

Politiskt tryck från 

kommunalvalen. Den sociala 

dimensionen var i linje med de 

kommunala 

samhällsvärderingarna. 

 

Tidigare erfarenhet av ska-krav 

inom angränsande policyområden, 

t.e.x. miljö. 

 

Motivet för upphandlingar bottnar i 

grundläggande behov. 

 

Social dimension och preferens 

utvecklas parallellt och överförs på 

upphandling. 

 

De implementerade aktörerna är 

villiga att tillgodose 

kommunledningarnas önskemål. 

Dock har båda förbehåll att det inte 

får påverka basbehovet. 

 

Politiskt medvind från 

kommunalvalen. Den sociala 

dimensionen var i linje med de 

kommunala samhällsvärderingarna. 

 

Aktivt deltagande i 

upphandlingsprocessen på 

institutionell ledningsnivå (korta 

beslutsvägar). 

 

Strategisk organisering på 

administrativ ledningsnivå genom 

involverande av olika chefer. 

 

God expertis i de egna 

organisationerna om sakfrågorna. 

 

Hjälp av extern expertis om hur 

LOU ska tolkas i de specifika 

upphandlingsområdena. 

 

God framförhållning avseende 

avsatt tid att arbeta med 

upphandlingarna. 

 

Kostnaden för inkludering av 

sociala krav finansieras genom 

offentliga medel. 

 

Upphandlingarna är stora och 

omfattar mycket pengar. 

 
Tabell 6.A. – Sammanfattning av delade möjliga påverkande faktorer 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Följande frågor är hämtade från intervjuguiden som användes vid intervjuerna i Sigtuna och 

Örebro. 

Inledning 

 Kan du presentera dig själv, vad du arbetar med i allmänhet, samt vad du har för 

relation till upphandlingen av [VARA/TJÄNST]? 

 

 Vad anser du var startpunkten för [VARA/TJÄNST]-upphandlingen 

o Hur lång tid har upphandlingen tagit från det att [VARA/TJÄNST]-

upphandlingen startades till dess att ett anbud utsågs till det vinnande anbudet? 

 

 Hur diskuterade ni fram vad som var viktiga krav för upphandlingen? 

o Hade ni möten? Hur många? 

 

 Vilka tre (3) av följande tolv (12) ledord anser du bäst beskriver hur denna 

upphandling har karaktäriserats:  

1) Effektivitet 

2) Konformitet 

3) Produktivitet 

4) Reglering 

5) Lika & rättvis behandling 

6) Värde för pengarna 

7) Representativitet 

8) Professionell diskretion 

9) Politisk styrning 

10) Legitimitet 

11) Resultat- & måluppfyllelse 

12) Kreativitet 

 Var samma ledord karaktäristiska för tidigare upphandlingar? 

Tema 1: Resurser 

 Vilka personer har varit involverade i upphandlingsprocessen? 

o Vilka är deras kompetensområden och hur har det påverkat utformningen av 

anbudsförfrågan? 

o Har det funnits en formell arbetsgrupp och en (utökad) informell arbetsgrupp 

avseende denna upphandling? 

 

 Kan du beskriva hur kommunikationskanalerna i denna upphandling har sett ut mellan 

tjänstemän och politiker? 

 



77 
 

 Under arbetet med [VARA/TJÄNST]-upphandlingen, har det funnits någon/några som 

har varit mer engagerade i vilka sociala krav som ska inkluderas i upphandlingen, 

jämfört med att någon/några som hade föredragit att ”satsa på säkra kort” och 

begränsa antalet krav som inte omfattas av tydlig rättspraxis? 

Tema 2: Preferenser 

 Om du bara får nämna en person, vem har då varit drivande i frågan om [KRAVTYP] 

i denna upphandling? 

o Kan man säga att denne person är en ledare? 

 

 Vad var din inställning till sociala krav i offentlig upphandling i allmänhet innan 

denna upphandling? 

o Hur var den allmänna stämningen i organisationen beträffande myndigheter 

som ställer sociala krav vid offentlig upphandling? 

 

 Kan du beskriva första gången som du hörde talas om att [KRAVTYP] skulle ställas i 

upphandlingen av [VARA/TJÄNST]? 

 

 Hur såg de initiala idéerna om sociala krav ut jämfört med slutprodukten? 

Tema 3: Spelregler 

 Fanns det tydliga instruktioner för hur en socialt hänsynstagande upphandling skulle 

gå till och vad som var tillåtet? 

o Vem / vilka deltog när beslut fattades om dessa instruktioner? 

o Vilka roller hade deltagarna?  

o Vilka hade tolkningsföreträde?  

 

 När kom [KRAVTYP] in i processen?  

o Hur kom den frågan upp?  

o Vilket var det senaste mötet/tillfället som du anser var avgörande för 

utformningen och inkluderingen av [KRAVTYP] i upphandlingen?  

 

 Anser du att upphandlingen av [VARA/TJÄNST] med [KRAVTYP] var rutinartad 

eller extraordinär (jmf. med tidigare upphandlingar)? 

 

 Hur arbetade ni externt med inkluderingen av [KRAVTYP] i [VARA/TJÄNST] -

upphandlingen? 

o Arbetade ni med opinionsbildning eller påverkade opinionsbildningen arbetet 

med sociala krav i denna upphandling? 

o Samlade ni in erfarenheter från andra myndigheter som inkluderat sociala krav 

i upphandling? 

o Annan extern inverkan? 
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 Vilken betydelse upplever du att detta har haft för er upphandling, särskilt avseende en 

positiv implementering av sociala krav i upphandlingen? 

 

 Om vi tänker oss att upphandling av [VARA/TJÄNST] och [KRAVTYP] var två 

separata problem/behov/lösningar innan denna upphandlingsprocess tog sin början, 

vilken skulle du säga kom upp på er dagordning först?  

 

 Hur har ni under arbetsprocessens gång förhållit er till utvärderingskraven och den 

rättsliga otydligheten avseende vart gränsen för krav som går utöver EU:s 

harmoniserade lagstiftning ska dras? 

Avslutande frågor 

 Med facit i hand, vad hade kunnat ha gjorts annorlunda? 

 

 Vilka var de största hindren/begränsningarna i upphandlingsprocessen? 

 

 Finns det något som du vill nämna, som vi inte har gått igenom, som du anser ha varit 

viktigt för att denna upphandling har varit lyckad avseende inkluderingen av sociala 

krav? 


