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Förord 
Att närma sig slutet på den långa resa som denna avhandling inneburit känns 
både skönt och sorgligt. För mig väcktes intresset för forskarstudier redan 
hösten 1995, men av olika anledningar valde jag att istället att kombinera mina 
ekonomistudier med juridikstudier. Först i slutet av 2009 väcktes tankarna om 
forskarstudier igen och då på uppmaning av min dåvarande chef Rolf 
Appelkvist på Högskolan i Borås. Utan ditt stöd, men också uppmuntran, hade 
jag inte varit här idag. Dessutom har jag en särskild tacksamhet till Högskolan 
i Borås som finansierat mina forskarstudier. 

År 2012 påbörjade jag forskarstudieutbildningen och sedan dess har det blivit 
många resor på buss 100 mellan Borås och Handelshögskolan i Göteborg. 
Andra resor värda att nämna är de i kursen Theoretical Perspectives in Swedish 
Business Administration i FEKIS regi som gav möjlighet att besöka flera av 
Sveriges främsta företagsekonomiska institutioner, något som gav tillfälle till 
inspiration och spännande samtal. Den längsta resan har varit den till 
Australien, där jag hade förmånen att vistas i nästan sex månader och fördjupa 
mig i mitt material. Möjligheten att upptäcka Australien var en stor förmån för 
mig och min familj som gav oss stor glädje och något som vi bär med oss för 
resten av våra liv! Tack Peter Demediuk för all värme och gästvänlighet. Den 
största resan har ändå varit att få  fördjupa sig i något som jag tycker är genuint 
intressant – arbete med strategier och offentlig upphandling – samtidigt som 
man fått verktyg att generera ny kunskap och öka vetandet. 

Det är många som har varit en del av mina forskarstudier som jag är skyldig 
min tacksamhet. Först och främst vill jag uppmärksamma mina handledare, 
Ulla Eriksson-Zetterquist, Rolf Solli och Mikael Löfström, vars stöd, 
inspiration och utmanade frågor har varit ovärderliga. Jag kunde inte fått bättre 
och mer uppmuntrande handledare än er. Dessutom måste jag nämna Lars 
Walter, Sandra Samuelsson, Emma Ek Österberg och Anna Thomasson som 
vid planerings-, halvtids- och slutseminarium har gett mig utmanande men 
konstruktiva kommentarer. Särskild uppmärksamhet och tacksamhet vill jag 
rikta till alla mina respondenter och deras engagemang som har varit helt 
avgörande och en stor källa till inspiration. 

En av fördelarna med att bedriva sina forskarstudier både på Handelshögskolan 
i Göteborg och på Högskolan i Borås har varit nöjet att få lära känna alla 

 
 

doktorandkollegor. Jag måste särskilt nämna dig Julia C, då jag inte med annat 
än med glädje kan se tillbaka på våra många, långa och intensiva diskussioner. 
Annars tänker jag på Stavroula W, Lars H, Henrik J, Sandhiya G, Gabriella W, 
Anna G, Marcus B, Daniel T, och Birgitta V, men det finns många andra som 
borde nämnas.  

Jag har haft förmånen att få vara del av flera olika grupperingar där vi 
diskuterat forskning och jag tänker särskilt på GRI med Barbara C i spetsen, 
men också forskargrupperna i Borås med Nicklas S, Sara H. L, Daniel Yar H, 
Christina M, Daniel H, med flera. Listan på alla som jag lärt av och diskuterat 
med är för lång för att återges i sin helhet, men jag vill höja ett glas till er ära. 

Då jag genomfört avhandlingsprojektet på halvfart har jag behövt ett stort stöd 
av mina ”andra” kollegor, varav jag måste nämna Ragne E, Bill A och Ulrika 
E. Utan ert stöd och er förståelse för när jag plötsligt försvinner för att delta i 
en kurs eller ett seminarium, eller för att arbeta med en text, hade det varit svårt 
att ha en fot kvar i praktiken. 

Mamma (och pappa som inte längre finns bland oss) – tack för att ni alltid ha 
trott på och stötta mig under alla år. Med ert stöd har inget känts som omöjligt. 
Till min syster med familj, Fredrik och alla mina vänner, ni är för många för 
att nämnas här, ni betyder så mycket. Ett stort tack till er alla. Slutligen måste 
jag nämna er som betyder mest: Ulrika och Arvid, Matilda och Elmer som 
dagligen påminner mig om vad som är viktigt i livet. Utan er vore jag fattig…  

Tack! 

Tore 

Klerhult gård, april 2022 
  



 
 

  

 
 

Abstract 
Public procurement is about public purchases, but also about sale of goods and 
services to the public sector. In research, public procurement is usually 
analyzed from a market or a transactional perspective. In contrast, this study 
uses a strategy-as-practice lens that focuses on the micro activities when public 
procurement is used as a strategy tool. Both buyers and sellers use public 
procurement, why public procurement as a strategy tool has potential to assist 
in their shared strategy work. However, if and how buyers and sellers 
participate in each other’s strategy work when using public procurement is 
unclear. The purpose of this thesis is to explore public procurement as a 
strategy tool and its use when buyers and sellers construct strategies.  

 

This is done by focusing on strategic work when buyers and sellers participate 
in public procurement. A qualitative and case-orientated approach were used 
to generate the empirical material, which included interviews, shadowing and 
documents.  

 

This study shows how public procurement as a strategy tool helps its users in 
their strategy work. When the tool was used, its content and the characteristics 
of the actor, but also practice, guided the strategy work. Three different 
hierarchal levels of practice were identified, why the ability to guide was 
determined by the level of detail and the scope of the practice. When 
constructing strategies, public procurement as a strategy tool emphasized 
managing information and strategy production. As a result, collecting 
information, identifying and sorting factors, were the core activities of strategic 
work. Strategy production was about managing positions and strategic factors. 
Three different categories of strategic factors were identified. Buyers and 
sellers did participate in each other's activities when constructing strategies, if 
they were given the opportunity and if they had something to gain from it. The 
parties' motives and characteristics, but also their perceived relational 
closeness, determined the design of the interaction and work. For practitioners, 
the use of public procurement as a strategy tool can contribute to align and 
make strategic work visible in relation to what is of strategic value.  

 

Keywords: tension, public procurement, strategy tool, strategy construction, 
hierarchal levels of practice, strategy-as-practice.  
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1. Inledning 
 

25 miljarder kronor - så mycket köper kommun Syd in tjänster och 
varor för varje år. […] Med vår samlade kraft har vi enorm möjlighet 
att göra samhället till en bättre plats. Vi befinner oss i en tid då vi måste 
se till att de val vi gör blir hållbara, både utifrån miljömässiga och 
sociala aspekter, men också ekonomiskt. På så vis går skattemedlen dit 
de verkligen behövs. (Kommun Syd 2021)  

 

Vi driver Bröd AB i den familjeanda det en gång startade. Vi vill hålla 
en nära kontakt och är alltid lyhörda för våra kunders önskemål. När 
du som kund ringer till oss får du alltid prata med en person som känner 
till och är insatt i just din verksamhet. (Bröd AB 2021)  

 

[Vi ger] kunderna marknadens bästa erbjudande. Vår långsiktiga 
strategi bygger på fyra grundstenar – kunderbjudande, ständig 
förnyelse, attraktiv arbetsplats och kraften att påverka för långsiktigt 
hållbara affärer. (Gross AB 2021)  

 

Offentlig upphandling handlar om offentliga inköp, men lika mycket om 
försäljning av varor och tjänster till offentlig sektor. I kommun Syds 
beskrivning av hur man arbetar med offentlig upphandling framkommer hur 
kommunen försöker använda offentlig upphandling som ett verktyg för att göra 
samhället till en bättre plats medan Bröd och Gross AB försöker bli den bästa 
partnern genom att möta den offentliga kundens behov. Offentlig upphandling 
omsätter årligen ca 800 miljarder kr i enbart Sverige (Regeringskansliet 2021), 
varför offentlig upphandling är av stor betydelse för både offentliga och privata 
aktörer. Under de senare åren har offentlig upphandling tillskrivits en alltmer 
strategisk roll vid realisering av politik, men också vid forskning om offentlig 
upphandling, exempelvis vid forskning om grön offentlig upphandling 
(Aldenius & Khan 2017) och hur upphandlingspraktiken kan anpassas till 
strategiska frågor (Plantinga et al. 2020). I linje med den strategiska betydelse 
som offentlig upphandling tillskrivits handlar den här avhandlingen om 
användning av offentlig upphandling som strategiverktyg. 
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Det strategiska perspektivet, där strategisk och strategi tar sikte på arbetet med 
att ta ut vägen mot ett mål, har särskilt aktualiseras från politiskt håll. Till 
exempel presenterade den svenska regeringen sommaren 2016 en nationell 
upphandlingsstrategi som syftade till att få svenska offentliga organisationer 
att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg. På 
Upphandlingsmyndighetens hemsida fanns tidigare följande skrivning om den 
svenska nationella upphandlingsstrategin.  

 

Den nationella upphandlingsstrategin innehåller sju inriktningsmål 
som syftar till att lyfta det offentliga inköpet till en strategisk nivå. Det 
första inriktningsmålet, Offentlig upphandling som strategiskt 
verktyg för en god affär, är det övergripande målet. Övriga sex 
inriktningsmål är vägarna till det övergripande målet. De beskriver 
vilka delar som behöver ingå för att det offentliga köpet ska bidra till 
att utveckla den offentliga verksamheten. (Betoningen på offentlig 
upphandling som strategiskt verktyg markeras i originalet med fet stil. 
Upphandlingsmyndigheten 20171) (Upphandlingsmyndigheten 2017) 

 

Uppmaningen i den nationella upphandlingsstrategin är tydlig och där pekas ut 
att offentlig upphandling kan användas som ett strategiverktyg för att utveckla 
den offentliga verksamheten. Av de övriga sex inriktningsmålen framgår att 
det finns en ambition från regeringen att främja inköpseffektivitet, 
rättssäkerhet, konkurrens och mångfald av leverantörer, men också innovation 
och miljömässigt ansvarstagande som bidrar till ett socialt hållbart samhälle 
(Regeringskansliet 2018). Den strategiska betydelsen av offentlig upphandling 
har även uppmärksammats utanför Sveriges gränser, exempelvis i Danmark 
(Rolfstam & Petersen 2014). I Finland lanserade regeringen 2020 sin nationella 
upphandlingsstrategi där den offentliga upphandlingens strategiska funktion 
betonas.  

 

Vi leder upphandlingarna som en strategisk funktion och utnyttjar 
upphandlingarnas potential för att nå våra mål. De belopp som 
används till offentliga upphandlingar är av samhällsekonomisk 
betydelse. Därför bör upphandlingarna ledas som en strategisk 
funktion i organisationerna. När de offentliga upphandlingarnas 
potential att generera effekter har identifierats, kan den potentialen 
riktas till att förverkliga organisationens strategiska mål. 

                                                      
1 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/organisera/nationellaupphandlingsstrategin/ 
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Förverkligandet av organisationens strategiska mål följs upp och mäts 
regelbundet. (Betoningen på strategisk funktion markeras i originalet 
med fet stil. Finansministeriet och Kommunförbundet 2020:5) 
(Finansministeriet_&_Kommunförbundet 2020) 

Offentlig upphandling är alltså av stor samhällsekonomisk betydelse. För 
skattebetalare och offentlig sektor är det därför viktigt att offentlig 
upphandling används för att skapa värde. Genomslaget för New Public 
Management i offentlig sektor och politikers önskan om att konkurrensutsätta 
offentlig verksamhet för att skapa effektivitet är några förklaringar till 
betydelsen av offentlig upphandling (se exempelvis Almqvist 2006). Offentlig 
upphandling är således en av de centrala ekonomiska aktiviteterna för 
myndigheter (Thai 2001), något som återspeglas i att den offentliga sektorn 
inom EU spenderar mellan 45 och 65 procent av sin budget på offentliga inköp 
(PriceWaterHouseCoopers et al. 2009). Grova uppskattningar har gjort 
gällande att den offentliga marknaden uppgår till ca 16 procent av BNP i 
Sverige (Molander 2009). Obeaktat exakta siffor går det att konstatera att 
offentlig upphandling inbegriper oerhört stora ekonomiska belopp och är av 
stor vikt för offentlig sektor, men även för ett stort antal enskilda leverantörer. 

(Almqvist 2006) 

För att säkerställa att offentlig upphandling sker effektivt och på ett korrekt sätt 
inrättades lagen om offentlig upphandling (LOU). Emellertid har få regelverk 
kritiserats i motsvarande grad för att inte fungera tillfredställande (Morgan 
2008; Företagarna 2016). I korthet har kritiken tagit fasta på att det är svårt att 
tillämpa LOU tillfredställande. Mer konkret har det handlat om att det är svårt 
att få till den ”goda affären” då det finns en bristfällig överensstämmelse 
mellan pris och kvalitet (SOU 2013:13), att det är svårt att upphandla unika 
och komplexa tjänster, till exempel managementtjänster (Furusten 2015), och 
att konkurrensen begränsas av att få leverantörer deltar i offentlig upphandling 
(Karjalainen & Kemppainen 2008; Konkurrensverket 2017).  

(Furusten 2015) 

Antalet studier om praktik vid offentlig upphandling är få (Furusten 2015). 
Några av de studier som finns har visat att kunskap om marknad respektive 
den offentliga köparens behov är avgörande för att generera värde för pengar 
(Knutsson & Thomasson 2014). Andra studier har visat att vid upphandling av 
komplexa tjänster kan offentliga köpare bli kreativa regelföljare för att få rätt 
säljare att bli leverantör och på så sätt uppnå eftersträvad kvalitet (Furusten 
2014). Ek_Österberg (2016:102) argumenterade för att det vid upphandling av 
komplexa tjänster fanns det behov av en ”nära, förtroende- och 
samverkansbaserad relation” snarare än en relation präglad av ett avstånd 
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mellan köpare och säljare. Därför finns det stora utmaningar i hur 
upphandlingspraktiken ska utformas för att skapa värde för pengar. Bland 
annat för att privata säljare tenderar att leverera det som offentliga köpare 
efterfrågar. Således finns det argument som stödjer Knutsson och Thomasson 
(2015) argumentation om att innovation i upphandlingspraktiken är centralt för 
att skapa värde för pengar. Dessutom menade Plantinga med flera (2019) att 
utvecklingen av upphandlingspraktiken var knutet till omhändertagandet av de 
insikter (om miljö- och säkerhetsmässiga) som genererats över tid, men också 
hur insikterna och associerade resonemang var relaterade till strategiska mål.   

(Plantinga et al. 2019) (Ek Österberg 2016) (Knutsson & Thomasson 2015). 

Flera forskare har också uppmärksammat hur politiker använder offentlig 
upphandling för att styra och realisera politik (Grandia & Meehan 2017; 
Ek_Österberg 2020), exempelvis genom att ställa sociala krav på utförare 
(McCrudden 2004) eller för att skapa efterfrågan på viss företeelse såsom 
innovation (Edler & Georghiou 2007). Den dominerande tanken med det här 
sättet att betrakta offentlig upphandling är att strategiska inköp av den 
offentliga sektorn kan ha en normerande effekt på hela marknaden (Knutsson 
& Thomasson 2014). Huruvida offentlig upphandling verkligen fungerar som 
ett verktyg för att realisera politiska mål är däremot inte entydigt. Olika studier 
inom det här området har visat olika resultat, exempelvis att grön upphandling 
inte tillämpades i någon högre grad trots att det var beslutad policy (Michelsen 
& de Boer 2009), att användningen av arbetsrättsliga ministandarder i offentlig 
upphandling i Australien i bästa fall var retorisk och i värsta fall en distraktion 
(Holley et al. 2015), och att det i Storbritannien visade sig finnas stora 
utmaningar med att ta hänsyn till sociala dimensioner i samband med 
byggnadsupphandlingar (Loosemore 2016).  

 

Trots utmaningarna med att använda offentlig upphandling som ett verktyg för 
att realisera politik har både politiker och forskare visat stort intresse. Särskilt 
för hur offentlig upphandling kan bidra i omställningen till ett hållbart samhälle 
(Testa et al. 2012; Witjes & Lozano 2016). Politiskt har området fått stor 
uppmärksamhet, exempelvis innehöll regeringens klimatpolitiska 
handlingsplan från 2019 ett avsnitt om hur offentlig upphandling skulle vara 
med och bidra till den svenska klimatomställningen. Regeringens ide var att 
initiera klimatssmarta upphandlingar genom att först identifiera och sedan sätta 
klimatmål i upphandlingar som har stor klimatpåverkan (Regeringskansliet 
2019). Ett annat exempel är regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi 
från 2021 som särskilt pekade ut insatser för att främja andelen cirkulär och 
fossilfri upphandling, exempelvis genom att främja en minskad 
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klimatpåverkan vid offentlig upphandling (Regeringen 2021). 
(Regeringskansliet 2021) (Edler & Georghiou 2007) 

Att de som tillämpar offentlig upphandling betonar den strategiska vikten av 
offentlig upphandling är kanske inte så konstigt med tanke på den 
samhällsekonomiska betydelsen av offentlig upphandling. Men lägg där till 
politikers och allmänhetens förväntningar på effektivitet och realiserande av 
politik blir uppmärksamheten mot den strategiska betydelsen av offentlig 
upphandling än mer begriplig. Historiskt sett har studier om strategiska frågor 
vid offentlig upphandling varit mindre uppmärksammade i forskningsstudier 
(Flynn & Davis 2014). På senare tid har strategiska frågor i den offentliga 
kontexten fått ökad uppmärksamhet i forskningslitteraturen (Weiss 2017).  

 

Efter den här introduktionen av offentlig upphandlings strategiska betydelse 
kommer en diskussion av begreppet strategiverktyg. Därefter presenterar jag 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor innan jag avslutningsvis redogör för 
avhandlingens disposition. 

1.1 Strategiverktyg  
Inom strategisk management används strategiverktyg som ett samlingsnamn 
för ett brett spektra av aktiviteter och hjälpmedel. Ett strategiverktyg kan  
exempelvis vara en modell, metod, process, metodik, angreppssätt, teknologi 
eller verktyg (Stenfors 2007; Vuorinen et al. 2017). Dessutom kan 
strategiverktyg vara konceptuella eller processorienterade (Jarzabkowski & 
Kaplan 2015), varför det exempelvis är möjligt att betrakta projekt som 
verktyg för att realisera strategier (Jensen et al. 2013). Konkreta exempel från 
litteraturen på vad som är ett strategiverktyg är Cultural Web, SPACE-matrix, 
Total Quality Management, Supply Chain Management, budget, SWOT och 
så vidare (Vuorinen et al. 2017; Höglund et al. 2018; Rigby & Bilodeau 2018). 
Dessa beskrivningar av vad som är och kan vara ett strategiverktyg innebär att 
väldigt många saker kan uppfattas och användas som strategiverktyg. En 
gemensam nämnare för strategiverktyg är dock att de används vid arbetet med 
strategier (Stenfors 2007; Jarzabkowski & Kaplan 2015). Med utgångspunkt 
från de här beskrivningarna och exempel på vad som kan vara ett 
strategiverktyg vill jag hävda att strategiverktyg är något som hjälper de som 
är involverade i arbetet med strategier.  

 

Vuorinen med flera (2017) gjorde en större genomlysning av 88 olika 
strategiverktyg som publicerats i ledande vetenskapliga journaler mellan åren 
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1990 och 2015 genom att analysera och klassificera dem utifrån perspektiv på 
strategi och strategiprocess. I studien delades arbetet med strategier upp genom 
att särskilja på tre olika sammanhang (internt, externt eller ett samspel dem 
emellan). Strategiprocessen delades också upp i tre delar; analys och 
formulering, handlingar samt anpassning som ett resultat av övervakning eller 
lärande. Sammantaget visade deras genomlysning i att det endast fanns tre 
strategiverktyg som var inriktade mot anpassning och inget på det fortlöpande 
samspelet mellan en organisations interna resurser och dess externa miljö. 
Vuorinen med flera (2017:593) pekade därför på ett behov av att ”develop 
strategy tools to support shared strategy work in ecosystems, networks or 
dyadic strategic relationships”. Upphandlingsmyndigheten (2019b) betonade 
att offentlig upphandling kunde användas som ett strategiverktyg genom att 
framhålla uppdragsfokus, långsiktigt perspektiv och samspel med 
leverantörsmarknaden. Således skulle offentlig upphandling kunna vara ett 
exempel på ett verktyg som främjar samspel i arbetet med strategier.  

(Upphandlingsmyndigheten 2019b). 

Det kan noteras att regeringens uppmaning om att betrakta offentlig 
upphandling som ett strategiverktyg var riktad mot statliga och andra offentliga 
myndigheter i rollen som köpare. Men ett strategiverktyg har ingen 
förutbestämd användare utan är ett verktyg som främjar arbete med strategier 
genom att bland annat generera situationsanalyser som vem som helst kan 
använda för att utvärdera sina strategiska val (Grant 2003; Tapinos et al. 2005). 
Arbete med strategier ska förstås som ett paraplybegrepp för olika aktiviteter 
som resulterar i organisatoriska strategier (Stenfors 2007; Jarzabkowski & 
Kaplan 2015). Utöver köparen är (minst) en säljare involverad vid offentlig 
upphandling, varför det går att argumentera för att också säljare kan använda 
offentlig upphandling som strategiverktyg. Det här väcker frågor om hur såväl 
offentliga som privata aktörer använder offentlig upphandling som 
strategiverktyg och huruvida det finns skillnad i deras respektive användning. 

 

I litteraturen om strategisk management framkommer att kunskapen om 
strategiverktyg och hur de används är begränsad, varför flera författare har 
efterfrågat fler studier för att öka kunskapen om vardaglig användning, 
exempelvis Jarzabkowski och Kaplan (2015), men också om användning av 
strategiverktyg generellt (Laamanen 2017; Vuorinen et al. 2017; Koseoglu et 
al. 2019). Studier indikerade också att arbetet med strategier i olika kontexter 
skiljer sig åt. I den offentliga sektorn, för att ta ett exempel, kan det som 
betraktas vara fakta relateras till olika offentlig management-trender som New 
Public Management, New Public Governance och Public Administration 
(Höglund & Svärdsten 2018). Men även att det är problematiskt att överföra 
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metoder utvecklade för den privata sektorn till den offentliga eller tvärt om 
(Elbanna et al. 2016; Weiss 2017). Vuorinen med flera (2017) noterade i sin 
kartläggning av strategiverktyg att endast en tredjedel av alla studier om 
strategiverktyg oavsett sektor innehöll någon form av diskussion om huruvida 
aktuellt strategiverktyg faktiskt var användbart för användaren.   

(Jarzabkowski & Kaplan 2015)  (Flynn & Davis 2014; Koseoglu et al. 2019) 

Koseoglu med flera (2019) genomförde en litteraturstudie om strategiverktyg 
som publicerats mellan åren 1980-2017 och noterade att ett fåtal olika teorier 
användes återkommande, där contingency theory, grounded theory, 
institutionell teori och personal construct theory var vanligast för att analysera 
strategiverktyg. De menade därför att det fanns ett behov av studier som var 
“recently adopted in the OM [Organisation Management] field or borrowed 
from other areas such as organizational sociology, sociology, psychology” 
Koseoglu et al (2019:605). Det huvudsakliga motivet var “to explore the 
associations between new and existing variables, offering potentially unique 
and novel insights into the phenomena” (Koseoglu et al. 2019:604). Det var 
vidare främst ett fåtal teorier som användes i detta fält, vilket Flynn och Davis 
(2014) noterade i en litteraturstudie av 172 artiklar om offentlig upphandling 
mellan åren 2001-2013. Vid studier om offentlig upphandling användes 
huvudsakligen transaktionsteori, auktions- och budgivningsteori, agent-
principal-teori, kontraktteori och systemteori. Det nationalekonomiska 
perspektivet var helt dominerande även om det fanns teorier från management, 
sociologi och psykologi. Det kan förklara varför det finns en brist på studier 
som betraktar strategiverktyg, men också offentlig upphandling, med andra 
teoribildningar än de klassiska. Det resonemanget leder fram till mitt syfte och 
mina forskningsfrågor. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  
Tanken med den här avhandlingen är att studera offentlig upphandling ur ett 
annat perspektiv än det som oftast används för att förstå området (Flynn & 
Davis 2014; Koseoglu et al. 2019; Trammell et al. 2020). Jag har därför valt 
att betrakta och därmed studera offentlig upphandling som ett strategiverktyg. 
Vuorinen med flera (2017) visade i sin genomgång av strategiverktyg att det 
fanns en brist på studier av verktyg som var inriktade mot samspelet mellan 
interna och externa omständigheter. Genom fokus på användare, i form av 
köpare och säljare, kan strategiverktyget offentlig upphandling belysa just 
relationen och interaktionen dem emellan som ett exempel på interna och 
externa omständigheter. Av den här anledningen har jag valt att undersöka hur 
offentlig upphandling används som strategiverktyg av köpare från offentlig 
respektive säljare från privat sektor. Syftet är att visa vad köpare respektive 
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säljare gör och hur de interagerar med varandra när de använder offentlig 
upphandling som ett strategiverktyg vid arbetet med strategier.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående syfte kommer jag att nedan presentera två 
forskningsfrågor som avhandlingen ska besvara. Innan jag presenterar 
forskningsfrågorna kommer jag redogöra för tidigare forskning som är relevant 
för mina frågeställningar. 

1.2.1 Användning av strategiverktyg 
Litteraturen om strategisk management har pekat på att det finns bristande 
kunskap om arbete med strategier och användning av strategiverktyg. Det kan 
delvis härledas till en brist på genomförda studier men kanske framförallt till 
de genomförda studiernas inriktning (Williams & Lewis 2008; Jarzabkowski 
& Kaplan 2015). De studier som finns har huvudsakligen varit inriktade på 
makronivå och saknar de detaljer som behövs för att studera vardagligt arbete 
med strategier och användning av strategiverktyg (Jarzabkowski & Kaplan 
2015). 

(Hesping & Schiele 2015; Patrucco et al. 2017b) 

Att använda strategiverktyg har flera fördelar, varav de mer framträdande är 
att strategiverktyg bistår vid informationsinsamling, analysstöd, visualisering, 
kommunikation och beslutsfattande (Afonina & Chalupský 2013). I en studie 
av användning av Powerpoint hade Knight med flera (2018:894) noterat att 
”visuals help broker divergent interpretations of a strategy and give rise to new 
understandings”, vilket exemplifierar hur verktyg i sin vardagliga användning 
kan bidra till tydlighet och skapa förståelse. Men det finns nackdelar med att 
använda strategiverktyg. Till exempel pekade March (2006) på att användare 
av strategiverktyg i det vardagliga arbetet riskerade att få fel information och 
bortse från relevanta omständigheter. (Knight et al. 2018) (March 2006) 

 

Alla aktörer använder inte strategiverktyg, utan vissa väljer bort dem. Roper 
och Hodari (2015) undersökte olika aktörers avståndstagande till användning 
av strategiverktyg och noterade att den huvudsakliga anledningen till att 
strategiverktyg inte användes var att de inte ansågs generera värde. En annan 
studie av användning av strategiverktyg i små och medelstora företag visade 
att användare främst använde olika strategiverktyg implicit snarare än explicit 
(Bellamy et al. 2019). Samma studie pekade på att det fanns en positiv 
korrelation mellan å ena sidan en explicit strategisk ansats och användning av 
strategiverktyg och å andra sidan strategisk framgång, vilket i den specifika 
studien avsåg tillväxt. (Roper & Hodari 2015) 
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Vid användning av strategiverktyg skapas och realiseras strategier, varför det 
är relevant att försöka förstå vilka typer av strategier som genereras. Hesping 
och Schiele (2015) tog fasta på det och konstaterade i en litteraturöversikt att 
det fanns hierarkiska skillnader mellan de inköps- och upphandlingsstrategier 
som diskuterades inom forskningen. Patrucco med flera (2017b) 
argumenterade för att det finns strategikategorier som är mer relevanta ur den 
offentliga köparens perspektiv. I artikeln framkom att det fanns fem olika 
grundtyper av strategier som offentliga aktörer använde vid offentlig 
upphandling, nämligen strategier relaterade till (1) huruvida den offentliga 
aktören själv ska tillverka eller köpa vara/tjänst (2) hur försörjningskedjan ska 
organiseras för att realisera köparens mål, (3) specifika varu-/tjänstekategorier, 
(4) utformning av upphandlings-processen, eller (5) val av upphandlingsform 
och tilldelningsrekvisit.  

(Hesping & Schiele 2015; Patrucco et al. 2017b)    

Uppdelningen av strategier i hierarkiska nivåer och i olika områden visar att 
strategier kan grupperas i relation till varandra. Ett exempel är när arbetet med 
strategier ska svara på frågan om en aktör ska köpa eller producera en 
vara/tjänst i egen regi. Lämpligtvis bör inte ett strategiverktyg enbart med ett 
internt perspektiv användas eftersom externa omständigheter sannolikt 
påverkar svaret. Det beror på att strategiverktyg har någon form av innehåll 
som kan påverka användbarheten (Stenfors 2007; Jarzabkowski & Kaplan 
2015) likaväl som kontextuella omständigheter (Höglund et al. 2018; Koseoglu 
et al. 2019).  

Användning av strategiverktyg och bakomliggande innehåll 
Forskningslitteraturen ger alltså inget entydigt svar på frågan vad som är ett 
strategiverktyg, men det är möjligt att förstå att ”strategy tools are the 
materialization of strategic thinking” (Vuorinen et al. 2017:586). Enligt det här 
synsättet  har verktyg en rationalitet som formar användarens beteende och sätt 
att tänka. Följaktligen blir det avgörande att förstå strategiverktygets 
bakomliggande teori(er) för att kunna förstå varför strategiverktyg betonar 
vissa omständigheter (och inte andra) vid arbete med strategier (Jarzabkowski 
& Kaplan 2015). Med bakomliggande åsyftas specifikt att innehållet har en 
styrande roll, men också att innehållet (ibland) är outtalat (Stenfors 2007). Kort 
sagt, det bakomliggande innehållet är en beskrivning av vad strategiverktyget 
består av men också hur verktyget styr arbetet med strategier (Worren et al. 
2002).  
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Studier har visat att strategiverktyg vägleder användare vid tänkande och 
interaktion (Jarzabkowski & Spee 2009). March (2006) argumenterade för att 
strategiverktyg kan beskrivas som ”rationalitetsverktyg”, eftersom de samlar 
in information, genererar modeller av kausala strukturer och beslutsalternativ. 
Strategiverktyg kan också tolkas som ett uttryck för procedurell rationalitet och 
därför hjälpa människan att övervinna sina begränsade kognitiva förmågor 
(Cabantous & Gond 2011). (March 2006; Vuorinen et al. 2017) 

 

Lozeau med flera (2002) menade att trots strategiverktygens förmodade 
rationalitet är det rimligt att anta att vid den praktiska tillämpningen sker en 
social rekonstruktion av verktygen och deras resultat. Det kan med andra ord 
uppstå en diskrepans mellan den teoretiska och praktiska tillämpningen 
(Jarzabkowski & Wilson 2006). Det teoretiska innehållet kan påverka 
användningen av strategiverktyg, och Worren med flera (2002) argumenterade 
för att innehållet kan förstås utifrån tre olika representationer; förskrivande, 
narrativt och visuellt. Emellertid menade March (2006) att det fanns anledning 
att skilja mellan ett strategiverktygs teoretiska innehåll och dess praktiska 
användning, då den teoretiska rationaliteten riskerade att försvagas i mötet med 
verklighetens osäkra tillvaro, särskilt vid komplexa och osäkra miljöer där 
kausala samband kan vara svåra att uppfatta.  (Worren et al. 2002; March 2006) 

 

Strategiverktyg utgår ofta från en del outtalade förutsättningar som kan prägla 
användningen av verktyget som påverkar metoderna som används vid 
skapande och realisering av strategier. Till exempel argumenterade Meyer med 
flera (2013) för att visuella artefakter tenderade att uppfattas som information 
snarare än som argument. Följaktligen finns det risker med att betrakta ett 
strategiverktygs artefakter, som rapporter och avtal, som neutral information. 
Dessutom kan strategiverktyg förtydliga vad som är viktigt och relevant liksom 
vad som inte är det. Jarzabkowski och Kaplan (2015:539) förklarade att ett 
strategiverktyg aldrig är neutralt eller objektivt utan alltid har en 
programmering som ”makes an argument about what is important to analyze 
strategically and, conversely, what is not”. Således präglar strategiverktyget i 
sin tur användningen.  

 

Huruvida personer och organisationer har möjlighet att utnyttja potentialen hos 
strategiverktyg beror på hur tydlig uppfattning och djup förståelse användarna 
har av hur verktyget är konstruerat och fungerar (Afonina & Chalupský 2013). 
Kunskap om strategiverktyget kan därför ha betydelse för användningen. 
Knight med flera (2018) hade observerat att användare av strategiverktyg hade 
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stor påverkan på hur strategier skapades, tolkades och realiserades. Det här var 
i linje med Chesley och Wenger (1999) som menade att ett strategiverktygs 
användande och enskilda attribut på verktyget kan få ny innebörd beroende på 
vem som använde verktyget. Med andra ord kan de strategier som ett 
strategiverktyg genererar relateras till vem som använder verktyget och hur 
denne tolkar det.  

(Knight et al. 2018) (Chesley & Wenger 1999)  

Strategiverktyg kan användas för att utföra på förhand definierade uppgifter, 
men även omtolkas för att passa andra ändamål (Jarratt & Stiles 2010; 
Jarzabkowski & Kaplan 2015). Stenfors med flera (2004) pekade på att själva 
användningen är något som normalt inte beaktas när strategiverktyg 
konstrueras. Det skulle kunna förklara varför strategiverktyg har både avsedda 
och icke-avsedda effekter (Stenfors 2007). Användningen av strategiverktyg 
följer inte nödvändigtvis några förutbestämda mallar utan är, precis som all 
annan tillämpning, avhängig människor, social interaktion och den variation 
som kommer därav.  

(Worren et al. 2002) 

Förutom de outtalade antaganden som strategiverktyget grundas på påverkas 
användning också av hur strategiverktyget uppfattas av användarna, vilket i sin 
tur kan relateras till användarna och deras avsikt med att använda verktyget. 
Både användarnas uppfattning om strategiverktyget och deras avsikt går att 
relatera till den kontextuella situationen.  

Användning av strategiverktyg och kontextuell påverkan 
Hur ett strategiverktyg används beror också på i vilken kontext det används. 
Exempelvis hävdade Jarratt och Stiles (2010) att användningen var relaterad 
till hur användarna uppfattade sin omgivning ur ett större perspektiv. 
Uppfattades framtiden som förutsägbar och en förlängning av situationen 
tenderade beteendet bli rutinstyrt. I en komplex och dynamisk omgivning 
tenderade interaktionen att vara reflekterande. Om däremot omgivningen var 
stabil och strategiutvecklingen inkrementell kunde ledningen påtvinga ett 
specifikt arbetssätt och använda strategiverktyg som kunde ”bypass the 
organization’s collective structures” (Jarret & Stiles 2010:28). I 
forskningslitteraturen betonas att det inte finns något korrekt sätt att använda 
strategiverktyg (Jarzabkowski & Kaplan 2015), utan värdet av användandet 
snarare är avhängigt hur verktyget kan hjälpa användaren i att skapa och 
kommunicera nya insikter och kunskap (Eppler & Platts 2009).  

(Jarratt & Stiles 2010)  
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Att det finns kontextuella skillnader vid användning av strategiverktyg är något 
som Belmondo och Sargis-Roussel (2015) tagit fasta på. De observerade att 
kontexten och användning av strategiverktyg var en del i en 
förhandlingsprocess som påverkades av aktörernas användning av språk, 
mening och avsikt. Författarna utvecklade sitt resonemang genom att peka på 
att förhandlingsprocessen gick ut på att hantera spänningar. I studien 
diskuterades betydelsen av spänningarna abstraktion/specifikation, 
kontextualisera/de-kontextualisera och avvikande/bekräftande när olika 
aktörer i en förhandlingsprocess försöker tolka språk, mening och avsikt vid 
arbete med strategier. Offentlig upphandling involverar aktörer från både 
offentlig och privat sektor och har drag från respektive sektor. Till exempel 
kännetecknas offentlig upphandling av konkurrens (som är utmärkande för 
privat sektor) liksom öppenhet (som enligt den grundlagsstadgade 
offentlighetsprincipen ska prägla offentlig sektor). Offentlig upphandling 
utgör således en egen kontext, men en kontext som har anknytning till både 
den offentliga och privata sektorn.  

 

Koseoglu med flera (2019) poängterade att det finns kontextuella skillnader 
vid användning av strategiverktyg och pekade särskilt ut en brist på studier från 
olika sektorer. Tidigare hade Williams och Lewis (2008) identifierat offentlig 
sektor som en kontext, där det fanns väldigt få studier gjorda om arbete med 
strategier. Det förhållandet bekräftades av Koseoglu med flera (2019), då de 
noterade att absoluta majoriteten av alla studier om användning av 
strategiverktyg har skett i den privata sektorn. Det finns med andra ord ett 
fortsatt behov av att studera användning av strategiverktyg i relation till den 
offentliga sfären.   

 

En av få studier om användning av strategiverktyg i offentlig sektor visade att 
strategiverktyg användes, men också att användningen hade ökat efter olika 
New Public-reformer (Hansen 2011). Dessutom visade studien på ett samband 
mellan användarens utbildningsnivå och vilja att använda strategiverktyg; 
chefer med längre utbildning använde verktyg i högre grad än kollegor med 
kortare utbildning. I en tidigare studier visade Williams och Lewis (2008) att 
strategiverktyg (exempelvis intressentanalys) måste anpassas till de 
kontextuella förutsättningarna för att vara användbara i offentlig verksamhet. 
En annan central slutsats i studien var att användning av flera strategiverktyg 
parallellt kunde vara av stor nytta för användare.  

(Williams & Lewis 2008) (Hansen 2011; Koseoglu et al. 2019)  
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Offentlig sektor har ett antal särdrag som skiljer den från privat sektor, 
exempelvis att den är politiskt styrd och att det finns målkonflikter (Adolfsson 
& Solli 2009). Dessa särdrag kan bidra till att förklara spänningar som uppstår 
vid arbete med strategier i offentlig sektor och som kan handla om vilket eller 
vilka mål som ska prioriteras om det finns flera. Höglund med flera (2018) 
pekade på att arbete med strategier och användning av strategiverktyg i den 
offentliga kontexten mer specifikt gick ut på att hantera spänningar mellan kort 
och lång tidshorisont, reaktivt och proaktivt agerande och ansvar för del och 
helhet.  

(McCue et al. 2015) 

Telgen med flera (2007) argumenterade för att offentlig upphandling hade 
stora likheter med privata inköp men att det också fanns skillnader. I en 
litteraturstudie fann de att offentlig upphandling kännetecknades av olika krav: 
(1) externa krav, (2) interna krav, (3) kontextuella krav, och (4) processkrav. 
Exempel på externa krav var krav från omgivningen och handlade om att 
offentliga aktörer ska vara öppna och transparanta, men också handla 
föredömligt och exemplariskt. Interna krav var relaterade till olika mål och 
målkonflikter medan kontextuella krav gick att hänföra till att offentliga 
organisationer är budgetfokuserade och motvilliga att ta risker. Processkrav 
handlade om att processer styrs av lagstiftning men också att offentliga aktörer 
har samarbeten med andra offentliga aktörer, vilket präglar processen. Andra 
forskare har valt att betona andra omständigheter, exempelvis att offentliga 
aktörer är politiskt styrda och ofta är stora organisationer (Adolfsson & Solli 
2009), att offentliga aktörer har politiska mål och privata aktörer har 
ekonomiska (Van der Wal et al. 2008), och olika normer (Quélin et al. 2017). 
Offentlig upphandling sker i flera specifika branscher, till exempel utbildning 
och sjukvård, och då grundar det sig ofta i en politisk vilja att skapa valfrihet, 
som i skolor och sjukvård (Forssell & Norén 2013). Gränslandet mellan 
offentlig och privat sektor kännetecknas av en önskan om att etablera en 
marknad och skapa konkurrens (Solli et al. 2017; Arora-Jonsson et al. 2018), 
vilket inte alltid lyckas i praktiken (Furusten 2014).  

(Telgen et al. 2007)  

Utan att dröja sig kvar vid skillnaderna mellan privat och offentlig sektor torde 
det vara rimligt att påstå att offentlig upphandling kan förstås som en egen 
kontext, men en kontext som på olika sätt är relaterad till både offentlig och 
privat sektor. Så resonerade McCue med flera (2015) som identifierade några 
dilemman som präglade framför allt offentliga aktörer, men i viss mån även 
privata aktörer. Dessa dilemman kan förstås som spänningar som var 
utmärkande för offentlig upphandling. Specifikt handlade det om spänningen 
mellan inköpseffektivitet och korruption, affärsmässighet och korruption, 
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målkonflikt och bästa värde, kontrollåtgärder och risk samt centraliserad och 
decentraliserad organisering. Offentlig upphandling inbegriper aktörer från 
minst två sektorer och kan därför antas ha förutsättningar, spänningar och 
andra omständigheter som är specifika för offentlig upphandling. Således kan 
kontexten offentlig upphandling påverka användning av strategiverktyget 
offentlig upphandling och arbetet med strategier. 

 

Olika kontexter innebär olika förutsättningar för användarna och tvingar dem 
att resonera och ta ställning till hur strategiverktyg lämpligast används i deras 
respektive lokala kontext. Vardaglig användning av strategiverktyg förefaller 
påverkas av strategiverktygets bakomliggande innehåll och lokal kontext. Men 
vad som kännetecknar vardaglig användning av strategiverktyg och arbete med 
strategier är inte självklart. 

En forskningsfråga 
Efter en genomgång av kunskapen om strategiverktyg i förhållande till 
bakomliggande innehåll och kontextuell påverkan är det möjligt att identifiera 
flera kunskapsluckor. Jarzabkowski och Kaplan (2015) pekade på en brist på 
kunskap om vardaglig användning av strategiverktyg. Därtill argumenterade 
Koseoglu med flera (2019) i sin litteraturstudie om strategiverktyg för att det 
saknades studier med andra teoretiska perspektiv än de klassiska som riktar in 
sig på agentskap, strukturer eller institutioner som förklaringsmodell (som 
contingency theory och institutionell teori). Dessutom hade Höglund med flera 
(2018) och Koseoglu med flera (2019) uppmärksammat bristen på kunskap om 
användning av strategiverktyg i olika kontexter. I sammanhanget kan noteras 
att Flynn och Davis (2014) uppmärksammade en brist på mångfald av 
teoretiska perspektiv i studier om offentlig upphandling.  

 

Offentlig upphandling har inte designats för att vara ett strategiverktyg utan för 
att beskriva och styra offentliga inköp och försäljning av varor/tjänster till 
offentlig sektor. Offentlig upphandling är således inte ett traditionellt 
strategiverktyg där syftet med verktyget är att bistå i arbetet med strategier. 
Just av den anledningen uppstår möjligheten att studera hur arbete med 
strategier stöds av ett verktyg vars användningsområde egentligen är inriktat 
mot annat än strategiarbete. Att betrakta offentlig upphandling som ett 
strategiverktyg ger möjlighet att utveckla ny kunskap om strategiverktyg och 
deras användning. Tidigare nämnda luckor i kunskapen om strategiverktyg, 
kontext och vardaglig användning av strategiverktyg leder mig till att 
formulera följande forskningsfråga:  
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Hur konstrueras strategier  

när offentlig upphandling används som strategiverktyg? 

 

I det här sammanhanget vill jag uppmärksamma att jag analyserar konstruktion 
av strategier genom att studera vardagligt arbete med strategier. Den som i 
vardagen skapar och sätter samman strategier arbetar med strategikonstruktion. 
Det innebär att i den här studien är konstruktion av strategier överordnat arbete 
med strategier. Strategiverktyget offentlig upphandling har två primära 
användare i form av köpare och säljare, varför jag har valt att inrikta mig på 
dessa två aktörers användning. Centralt blir således det strategiarbete som är 
gemensamt för båda aktörer, men med distinktionen att det inte behöver utföras 
tillsammans.   

1.2.2 Motpartens roll i arbetet med strategier 
Sedan 1980-talet har uppfattningen om vem som utför arbete med strategier 
förändrats. Till exempel har externa strategikonsulter blivit vanligare 
(Whittington et al. 2011). Interna aktörer har att förhålla sig till en existerande 
hierarki, där linje-, personal-, resurs- och resultatansvar är utmejslat inom 
organisationens besluts- och styrningsstruktur, vilken i sin tur kan påverka vem 
som gör vad i arbetet med strategier (Jarzabkowski & Spee 2009). Exempel på 
interna funktioner som deltar i arbetet med strategier är vd, projektledare eller 
annan anställd. Aktörer utanför en organisation är kanske inte lika självklara 
som de inom en organisation, men likväl finns det externa aktörer som har 
möjlighet att påverka arbetet med strategier. En gemensam nämnare för dessa 
externa aktörer är att de betraktas som aggregerade funktioner när de deltar i 
arbetet med strategier (Jarzabkowski & Spee 2009).  

 

Strategikonsulter från organisationer som McKinsey och Bain är exempel på 
externa aktörer som utför arbete med strategier i en annan organisation än sin 
”egen” (Jarzabkowski et al. 2007). McKenna (2006) exemplifierade 
strategikonsulternas betydelse genom att referera till och visa hur 22 av de 100 
största företagen i Storbritannien i slutet av 1960-talet divisionaliserade sin 
verksamhet efter att ha tillämpat McKinseys strategipraktik; en praktik som 
beskrevs som ”being Mckinseyed”. Interna aktörers förtroende är något som 
en extern aktör behöver hantera genom att balansera spänningarna 
närhet/distans och oberoende/beroende (Nordqvist 2012). Nordqvist och Melin 
(2008) visade att en strategikonsult var tvungna att balansera motsättningar 
mellan olika intressenter, ha en kreativ förmåga att anpassa sig till lokala 
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förutsättningar och vara en professionell främling som inte tog ställning till 
interna eller externa särintressen. En extern aktör kan förstås som någon som 
deltar i en organisations arbete med strategier, men som inte är del av 
organisationen och därför har distans till organisationen och de strategiska 
frågorna.  

 

I litteraturen nämns framför allt konsulter, ”managementguruers” och 
institutionella aktörer såsom lagstiftare, statliga verk, intressegrupper, 
fackföreningar och media som exempel på externa aktörer vid arbete med 
strategier (Whittington 2006). Trots att en parts motparter har stor påverkan på 
organisationens verksamhet framställs i litteraturen varken köpare eller säljare 
som självklara exempel på externa aktörer vid arbete med strategier. Vid 
offentlig upphandling är rollerna köpare och säljare framträdande, eftersom de 
är varandras motparter i en mellanorganisatorisk relation där syftet är att 
köpa/sälja varor och tjänster. I studier av mellanorganisatoriska relationer är 
transaktionsteori ett dominerande perspektiv. Transaktionsteori utgår från 
transaktionseffektivitet och att relationen utformas för att förhindra att någon 
part utnyttjar den andre på ett opportunistiskt sätt, varför varje parts aktiviteter 
ska ses i ljuset av ett starkt självintresse (Williamson 1993). En anledning till 
idéen om distans mellan parterna vid offentlig upphandling är att motverka 
korruption, som är en form av egenintresse. Studier med den inriktningen utgår 
från några grundläggande antaganden (Rossignoli & Ricciardi 2015:7):  

(Rossignoli & Ricciardi 2015) 

inter-organizational relationships are founded on opportunism and 
bounded rationality, and that organizations seek to control the critical 
aspects of their business network interactions in order to pursue their 
goals.  

 

En förklaring till att transaktionsteori är ett vanligt perspektiv i studier av 
offentlig upphandling (Flynn & Davis 2014; Trammell et al. 2020), kan vara 
att offentlig upphandling består av interorganisatoriska relationer. Strategier 
handlar om att ta ut vägen mot ett mål och det är rimligt att förmoda att 
motparten blir en central aktör vid arbete med strategier, eftersom motparten 
är något som arbetet med strategier handlar om att hantera. Ur ett 
transaktionsteoretiskt perspektiv kan köpare och säljare svårligen delta i 
varandras arbete med strategier, eftersom motparten vid varje tillfälle skulle 
agera opportunistiskt och enbart agera för att gynna sina egna intressen. 
Användning av transaktionsteori kan därför vara problematiskt vid studier om 
motpartens inblandning i vardagligt arbete med strategier. Exempelvis 
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påpekade Goshal och Moran (1996) i artikeln ”Bad for practice: a critique of 
the transactions theory” att teori och verklighet inte alltid är i överenstämmelse. 
Således kan det vara av intresse att studera motpartens ställning vid offentlig 
upphandling ur ett annat perspektiv de som ofta används för att förstå 
interaktionen. 

(Ghoshal & Moran 1996) 

En viktig utgångspunkt för offentliga köpare och säljare från privat sektor är 
att de har olika förutsättningar och mål. Till exempel har köpare ett 
grundläggande mål om att köpa varor/tjänster till rätt kvalitet, rätt kvantitet, 
rätt pris, rätt plats, i rätt tid och från rätt källa (Shakya 2015), medan säljare 
vill få avsättning för sina varor/tjänster med högsta möjliga vinst. 
Organisationerna och individerna i privat sektor har med andra ord som 
(huvudsakligt) mål att tjäna pengar åt sin ägare medan organisationer och 
individer i offentlig sektor har att utföra uppdrag i det allmännas tjänst. Således 
finns det en kategoriskillnad mellan de olika mål som aktörer från offentlig 
respektive privat sektor strävar mot. Emellertid kan deras förutsättningar och 
mål överlappa och det kan finnas anledning för dem att verka tillsammans och 
få till en fungerande relation. Exempelvis kan säljare ha varor/tjänster som 
köpare önskar åtnjuta. Inom den privata sektorn finns en lång tradition att 
försöka etablera relationer med kunder och underleverantörer för att få till ett 
fungerande samarbete. Vid offentlig upphandling är ett sådant förfarande 
problematiskt, eftersom offentlig upphandling präglas av ett avstånd mellan 
köpare och säljare.  

 

Att etablera relationer innebär att parterna knyter närmare band till varandra 
och indirekt eller direkt ”väljer” bort andra parter. Det kan, beroende på 
situation och agerande, stå i konflikt med LOU, men oavsett blir konsekvensen 
att parterna har svårt att utveckla sin relation och samtidigt uppfylla kraven i 
LOU. Dessutom har studier visat att parters attityd påverkar hur de kommer att 
agera. Till exempel argumenterade Telgen med flera (2007) för att offentliga 
köpare tenderade att vara motvilliga att bryta regler eller ta risker. I linje med 
det här konstaterade Pohjonen och Koskelainen (2012) att det ofta fanns ett 
formellt förhållningssätt och ett självbegränsande beteende bland de 
involverade i offentlig upphandling. En förklaring skulle kunna vara att 
representanter för offentliga köpare agerade formellt för att upprätthålla 
avståndet mellan köpare och säljare. Även organisatorisk förväntan kan 
påverka individers agerande, exempelvis noterade Mwesiumo med flera 
(2021) i sina studier om innovation vid offentlig upphandling att när det fanns 
organisatoriska förväntningar och de involverade såg nyttan med 
förväntningarna bidrog det till att de agerade i linje med dem. Emellertid vet 
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vi att offentliga köpare och privata säljare etablerar affärsmässiga relationer, 
trots de formella, individuella och organisatoriska svårigheter som finns vid 
offentlig upphandling. Dock är det inte lika klart hur det sker. (Telgen et al. 
2007; Pohjonen & Koskelainen 2012; Mwesiumo et al. 2021) 

Vid offentlig upphandling kan samarbeten ske i olika led. Exempelvis är det 
vanligt att offentliga köpare samarbetar och koordinerar sina inköp 
tillsammans (Upphandlingsmyndigheten 2021). I den typen av relationer blir 
de olika samarbetspartnerna varandras motparter samtidigt som de offentliga 
organisationerna tillsammans utgör den aggregerade parten köpare. Exakt hur 
olika samarbeten utformas beror på situation, men det är tydligt att det finns 
olika typer av motparter vid offentlig upphandling. Det är helt enkelt möjligt 
att konstatera att köpare och säljare har relationer med varandra, men också 
med andra aktörer vid offentlig upphandling.  

En forskningsfråga 
Vid offentlig upphandling finns det flera olika aktörer som är involverade, där 
köpare och säljare är de centrala. Tidigare forskning har visat att vid offentlig 
upphandling är relationen mellan köpare och säljare komplex, eftersom både 
lagstiftning och normer reglerar hur de förväntas uppföra sig mot varandra. 
Som nämnts tidigare konstaterade även Vuorinen med flera (2017) att det fanns 
en brist på studier om strategiverktyg som uppmärksammar samspelet mellan 
interna och externa omständigheter, exempelvis hur väl köpares och säljares 
behov matchar varandra. Ett syfte med offentlig upphandling är just att matcha 
köpares och säljares olika uppdrag. Således uppmärksammar strategiverktyget 
offentlig upphandling både parts och motparts arbete med strategier. Studier 
om aktörer som deltar i arbetet med strategier har i huvudsak varit inriktade på 
vilka funktioner som är delaktiga och hur funktionerna definieras 
(Jarzabkowski & Spee 2009). Nordqvist och Melin (2008) och Nordqvist 
(2012) är några av de få som studerat externa strategiaktörers deltagande i 
arbetet med strategier. Det här leder fram till studiens andra forskningsfråga:   

 

Vilken betydelse har motparten för konstruktionen av strategier 
när offentlig upphandling används som strategiverktyg? 

 

För att avgränsa forskningsfrågans omfattning har jag valt att inrikta mig på 
motparterna köpare, säljare samt samarbetskommunerna.  
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1.3 Avhandlingens disposition 
Den här avhandlingen innehåller tio kapitel. I nästkommande kapitel kommer 
jag att presentera mitt teoretiska ramverk och de teoretiska begrepp som jag 
har använt för att analysera mitt fältmaterial innan jag i kapitel 3 beskriver 
mina metodval och studiens genomförande. I kapitel 4-6 presenteras mitt 
fältmaterial. Mer specifikt presenterar jag här strategiverktyget offentlig 
upphandling (kapitel 4), följt av köpares (kapitel 5) respektive säljares (kapitel 
6) arbete med strategier. Kapitel 7-9 är mina analyskapitel.  Kapitel 7 tar sin 
utgångspunkt i praktik, kapitel 8 i praxis och kapitel 9 i aktör. I kapitel 10 
svarar jag på de frågor som jag har ställt här inledningen. Där diskuterar jag 
dessutom de praktiska lärdomarna av resultatet och ger förslag på fortsatt 
forskning.   
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2. Strategi som praktik 
Med det här kapitlet presenterar jag forskning som jag använder för att 
analysera hur offentlig upphandling används som strategiverktyg. Jag utgår 
från teoritraditionen strategi som praktik för att förstå vardagligt användande 
av offentlig upphandling som strategiverktyg. Ofta används den engelska 
akronymen SAP, som står för Strategy-as-Practice, för att benämna strategi 
som praktik. Inriktningen mot SAP svarar mot avhandlingens syfte och 
forskningsfrågor eftersom den innebär att fokus riktas mot “how the 
practitioners of strategy really act and interact” (Whittington 1996:731). Kort 
sagt, strategipraktik blir centralt. Av särskilt intresse vid strategipraktik är 
enskilda individers aktiviteter och ”the different socially defined practices 
(macro) that the individuals are drawing upon in these doing” (Jarzabkowski 
et al. 2007:7). Av den anledningen använder jag nedan presenterad forskning 
till att sortera, analysera och förstå olika strategipraktiker vid användning av 
offentlig upphandling som strategiverktyg.  
 

För att introducera forskning relevant för analys av strategipraktiker vid 
offentlig upphandling diskuteras först SAPs plats inom strategisk management 
och relationen mellan praktikteori och SAP. Därefter diskuterar jag strategi 
som sociala, kontextuella aktiviteter, vilket är en premiss som präglar hur jag 
betraktar strategipraktiker. Med utgångspunkt från strategipraktiker utvecklar 
jag analysmodellens huvudbegrepp: praktik, praxis och aktör. Avslutningsvis 
presenterar jag en sammanfattning av min analysmodell.  

2.1 SAP – en inriktning inom strategisk management 
SAP är en liten men växande del av litteraturen om strategisk management. 
Teoriinriktningen utvecklades av förespråkare som menade att det fanns en 
skillnad mellan vad teorier säger att människor gör i organisationer och vad de 
faktiskt gör (Whittington 1996).  Jarzabkowski och Spee (2009:69) pekade på 
att teorier knutna till strategi är inriktade mot ”multivariate-analyses of firm or 
industry-level effects upon firm  performance …/… [but there is an] absence 
of  human  actors  and  their  actions”. Istället för att identifiera hot, möjligheter 
och idéer handlar strategi om vad mänskliga aktörer gör i vardagliga 
situationer, exempelvis att delta i möten och diskutera (Rennstam & Lundholm 
2020). Vid en SAP-studie om användning av strategiverktyget SWOT, för att 
ta ett konkret exempel, står aktiviteterna och interaktionen mellan involverade 
aktörer i centrum snarare än hoten och möjligheterna som identifieras.  
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De traditionella och dominerande inriktningarna inom strategisk management 
är innehåll respektive process (Bourgeois Iii 1980). Chakravarthy och Doz 
(1992) menade att studier inriktade på innehåll handlar om organisationers 
position på marknaden, hur aktuella organisationer orienterar sig och de 
konkurrensfördelar aktuella positioner resulterat i. Den forskningen har därför 
varit inriktad på organisation, extern omgivning och interaktioner som 
genererar strategi. Processinriktningen skiljer sig från innehåll på så sätt att den 
handlar hur beslut formas och realiseras (Burgelman et al. 2018). Johnson m fl 
(2011) pekade på att forskningsfältet snarare var indelat i tre delar, varav 
innehåll och process var givna, men att det fanns en tredje forskningsinriktning 
som var inriktat på kontextuella omständigheter som bransch, kultur och 
resurs. I den indelningen räknades SAP till processinriktningen. Även andra 
forskare har försökt att förena process-inriktningen och SAP. Exempelvis 
försökte Burgelman med flera (2018) systematiskt redovisa likheter och 
skillnader mellan dessa inriktningar. I sammanhanget kan noteras att de tidiga 
SAP-studierna från 2000-talet var relaterade till process-inriktningen. Redan i 
början på 2010-talet hade det totala antalet studier ökat och SAP-inriktningen 
hade fått ett tydligare innehåll (se exempelvis Jarzabkowski och Spee 2009; 
Vaara och Whittington 2012).  

(Vaara & Whittington 2012) (Chakravarthy & Doz 1992) 

Det finns således ett släktskap mellan de frågor som studeras av SAP-
företrädare och av de som företräder ett processinriktat perspektiv, till såvida 
att båda perspektiven uppmärksammar hur strategier skapas och realiseras i 
praktiken. Men det finns också skillnader. Exempelvis fäster företrädare för 
process uppmärksamhet på ”how organizational strategies are formulated and 
implemented and the processes of strategic change” (Van de Ven 1992:169). I 
en essä med det uttalade syftet att försöka positionera SAP utanför 
processinriktningen argumenterade Whittington (2007) för att 
processinriktningen kretsar runt organisationer eller förändringar över tid i 
centrum medan SAP handlar om rutiner och aktiviteter. (Johnson et al. 2011) 
(Van de Ven 1992) (Whittington 2007) 

Chia och MacKay (2007) argumenterade för att de huvudsakliga skillnaderna 
mellan SAP och processinriktningen gick att härleda till att SAP fokuserar på 
praktiker snarare än aktörer och att omständigheter som agentskap och 
strukturer visserligen inte försvinner men ändå tonas ner. Inom SAP är 
praktikers komplexitet i centrum, vilket också innebär att förklaringar till 
strategiskt handlande går att finna i praktiker snarare än i individers och 
organisationers avsikter.  
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Burgelman med flera (2018) framhöll att SAP fäster lika stor uppmärksamhet 
på processer på mikronivå som makronivå. Det innebär att dualismen mellan 
makro och mikro undviks genom att händelser på makronivåer tillmäts lika 
stor betydelse som de aktiviteter som enskilda individer företar sig när de 
arbetar med strategier. Ett exempel på integrationen mellan mikro och makro 
är hur offentliga köpare ändrat utformningen av livsmedelsupphandlingar och 
hur det påverkat säljarnas agerande. Tidigare har köpare upphandlat mer eller 
mindre alla varor från en enda leverantör. Under materialinsamlingen blev det 
tydligt att köpares praktik hade börjat förändras. Köpare tenderade i slutet på 
studien att dela upp upphandlingarna för att möjliggöra för fler säljare att bli 
leverantörer. Det medförde att säljare tvingades utveckla och tillämpa olika 
specifika proaktiva strategier som gick ut på att de har en dialog med köpare 
för att påverka dem att utforma upphandlingar i en för säljaren fördelaktig 
riktning. Individuella handlingar (exempelvis att en representant för en säljare 
har dialog med köpare) tillmäts med andra ord lika stor betydelse som 
samhälleliga förändringar (som att köpare har börjat dela upp upphandlingar 
för att gynna mindre leverantörer).  

(Schatzki 2001; Whittington 2006; Burgelman et al. 2018) 

Inom SAP ryms flera olika riktningar, exempelvis formella strategipraktiker 
(Spee & Jarzabkowski 2011), materialitetens roll (Heracleous & Jacobs 2008), 
meningsskapande (Rouleau 2005), diskurser (Mantere & Vaara 2008), och 
strategers identiteter (Balogun & Johnson 2005). Inom SAP tar man fasta på 
att strategier går att finna i olika episoder av handlingar som utförs av individer 
som interagerar med varandra i ett socialt sammanhang.  

 

En styrka med SAP är att uppmärksamheten mot görande bidrar till att 
synliggöra vad som är strategipraktiker. I den här studien är inte allt görande 
relevant, utan det är specifikt användning av offentlig upphandling som ett 
strategiverktyg som är av intresse. SAP sorterar bort icke relevanta praktiker 
genom att rikta uppmärksamhet mot strategipraktiker  vid användning av 
strategiverktyget offentlig upphandling. Således fästs endast uppmärksamhet 
mot praktiker som är av strategiskt intresse. Av särskilt intresse blir därför att 
förstå och definiera praktikfältet, vilket går att härleda till SAPs släktskap med 
praktikteori. Eftersom SAP innehåller tankegods med rötter i praktikteori finns 
det skäl att titta lite närmare på praktikteori. 

2.2 Praktikteori – ett teoretiskt släktskap 
Filosofer som Wittgenstein och Heidegger har präglat utvecklingen av 
praktikteori (Chia & MacKay 2007) och därför även SAP. Exempel på 
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Wittgensteins bidrag till praktikteori är betoningen på “action, of context, of 
the practicalities of life, of alternative forms of knowing beyond propositional 
knowledge” (Lammi 2018:27). Enligt Lammi (2018) handlar ett av Heideggers 
bidrag till praktikteori om synen på människors varande och varande i relation 
till världen och andra människor, men också om betoningen på att aktiviteter 
sker i ett socialt sammanhang. Utifrån ett resonemang om att människors 
varande är nära relaterat till sociala aktiviteter, blir vardagliga aktiviteter ett 
kännetecken för vad det innebär att vara människa men också ett sätt för 
människor att skapa förståelse av sin tillvaro (Chia & MacKay 2007). 
Wittgensteins och Heideggers bidrag till praktikteori består således av deras 
beskrivningar av tillvaron genom att betona aktiviteter, kontext och social 
interaktion med andra människor, vilka är centrala delar av praktikteori. Även 
sociologer som Giddens (1984), Bourdieu (1990) och Schatzki (2001) har 
bidragit till praktikteori. I en analys av Giddens struktureringsteori i relation 
till SAP menade Whittington (2010) att struktureringsteori hade lämnat ett 
särskilt betydelsefullt bidrag till praktikteori i allmänhet och SAP i synnerhet:  
(Lammi 2018) 

A distinction between the analysis of strategic conduct, the means by 
which actors draw on their structural rules and resources in their social 
activities, and institutional analysis, which suspends interest in 
conduct for the understanding of institutional context across space and 
time. (Kursiv markering i orginaltext, Whittington 2010:113) 

(Giddens 1984; Bourdieu 1990; Schatzki 2002) 
Skillnaden mellan dessa två analytiska perspektiv är att analysis of strategic 
conduct tar sikte på aktiviteter i en specifik organisation medan institutional 
analysis har ett bredare fokus, på exempelvis hur praktik sprids i en specifik 
bransch. En annan central del av praktikteori som Giddens (1984) diskuterade 
var hur mänskligt agentskap både består av och konstituerar strukturer. Genom 
att introducera begreppet practical consciousness visade Giddens att mänskliga 
agenter har tyst kunskap om hur de ska förhålla sig till sin omvärld. När 
tillräckligt många agerar på ett likartat sätt med utgångspunkt i sin tysta 
kunskap skapas social praktik. Med hjälp av practical consciousness får det 
mänskliga agentskapet förmågan att konstituera strukturer som sedan kan 
utvecklas till social praktik som styr det mänskliga agentskapet.  

 

Även Bourdieu diskuterade relationen mellan mänskligt agentskap och 
strukturer, men med hjälp av begreppet habitus. Habitus består av olika 
dispositioner som ligger till grund för aktörers föreställningar och som 
sedermera vägleder aktören i dennes vardagliga aktiviteter (Whittington 2010). 
Aktörens habitus präglas av de sociala normer som finns i ett specifikt samhälle 
och blir avgörande för självuppfattning och syn på omvärld. En poäng som 
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Bourdieu ville göra med habitus var att en aktörs sociala position i ett samhälle 
var ett resultat av struktur och varande, men också att agerande kunde påverka 
en viss struktur (Bourdieu 1990). I likhet med Giddens argumenterade 
Bourdieu för att det i habitus fanns en relation mellan hur strukturer formar 
mänskliga aktiviteter och hur mänskliga aktiviteter formerar strukturer.   

 

Ett av Schatzki´s bidrag till praktikteori är en kritik mot Giddens och Bourdieus 
makrofokus. Istället för att fokusera på strukturer förespråkade Schatzki 
studier av vad aktörer gör och säger i sociala situationer. Specifikt utvecklade 
Schatzki fyra nivåer av vardagligt görande som kunde relateras till 
praktikteori; ”doings and sayings, actions, practice, arrangements across 
practices” (se Schatzki 2001:61). Ett exempel på dessa fyra nivåer skulle kunna 
vara när en individ lyfter en penna för att skriva en text vid arbetet med att 
modifiera en affärsstrategi för att kunna konkurrera med andra företag om en 
affär. Den konkreta situationen kan analyseras i följande delar: lyfta penna 
(=doing), skriva text (=action), modifiera affärsstrategi (=practice) och 
konkurrera med andra företag (=arrangements across practices). Genom att 
skilja på dessa nivåer av vardaglig görande kan olika omständigheter bli 
synliga. 

 

De filosofiska bidragen samt Giddens, Bourdieu och Schatzki insatser har 
resulterat i vad praktikteorin är idag. Praktikteori kan beskrivas som både en 
teori och en metod; praktikteori har specifika antaganden om världen (teori), 
vilka i sin tur har konsekvenser för utformningen på studier (metod) (Rennstam 
& Lundholm 2020). En förklaring till uppdelningen är att praktikteori 
uppmärksammar sociala omständigheter där mänskligt agentskap och sociala 
strukturer smälter samman, varvid de fenomen som studeras kommer att 
betraktas som sociala aktiviteter snarare än resultat av agentskap eller 
strukturer. Följaktligen blir strategi något som kontinuerligt utförs av en 
organisations medlemmar (resultat av praktik) snarare än något en 
organisations ledning producerat (resultat av agentskap) eller en konsekvens 
av en organisation resurser (resultat av struktur) (Chia & MacKay 2007). 
Således kan strategi förstås som en aktivitet snarare än en organisatorisk 
egendom (Whittington 2006).  

 

Nicolini (2012), men också Rennstam och Lundholm (2020), argumenterade 
för att studier som använde praktikteori tenderade att ha vissa utmärkande drag. 
Exempel på det är att analysenheten är praktiker, att görande är i centrum, att 
kunskap finns inbyggt i sociala praktiker snarare än i individers huvuden, och 
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att materiella omständigheter begränsar och främjar praktiker. Genom att skifta 
fokus från individualism eller strukturalism där individer eller strukturer 
uppfattas som förklaringsgrund till olika fenomen kan uppmärksamhet mot 
praktiker synliggöra vad det är som främjar respektive begränsar ett visst 
fenomen. Intresset för görandet kan synliggöra andra omständigheter än de 
som på förhand kan antas påverka fenomenet, till exempel att en organisations 
utveckling påverkas av annat än det som högsta ledningen pekat på i 
strategidokument. Av det här resonemanget kan man ansluta sig till att 
praktiker inrymmer tyst kunskap som manifesteras och påverkar socialt 
handlande. (Nicolini 2012) 

2.3 Strategi som sociala, kontextuella aktiviteter  
I inledningskapitlet beskrev jag strategi som ett arbete med att ta ut vägen mot 
ett mål, vilket är en allmän beskrivning av begreppet strategi. Men för att förstå 
hur jag betraktar strategi vid analys av strategipraktiker finns det anledning att 
utveckla begreppet. Inom strategisk management är Porters (1991:97) 
definition en av de mest refererade: 

 

Strategy is the act of aligning a company and its environment. That 
,environment, as well as the firm’s own capabilities, are subject to 
change. Thus, the task of strategy is to maintain a dynamic, not a static 
balance. (Porter 1991:97) (Porter 1991) 

 

Även om definitionen antyder en dynamisk rörelse kan den tolkas som att 
strategi är något som tillhör en organisation, det vill säga att en organisation 
har en strategi (Whittington 1996). Det här sättet att betrakta strategier är det 
traditionella och helt dominerande perspektivet inom strategisk management.  

 
Inom SAP beskrivs strategier som sociala, kontextuella aktiviteter. En sådan 
definition är oerhört bred, eftersom en social aktivitet i princip kan inbegripa 
vad som helst. Jarzabkowski med flera (2007:8) pekade på att strategi är 
“connected with particular practices, such as strategic planning, annual 
reviews, strategy workshops and their associated discourses”. Ur ett SAP-
perspektiv handlar arbete med strategi om att bli inspirerad och se möjligheter 
men lika mycket om att gå på möten, följa planerings- och budgetrutiner, göra 
presentationer och skriva formella dokument. Jarzabkowski med flera (2007) 
utvecklade ett konceptuellt ramverk för att beskriva hur arbete med strategier 
kan förstås som mänskliga aktiviteter i kontexter. Genom att diskutera 
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strategizing utifrån begreppen praktik, praxis och aktör argumenterade de för 
att aktiviteter i lokala kontexter kan relateras till makrokoncept: 

 
Much of the social infrastructure, such as [strategy] tools, technologies 
and discourses, through which micro-actions are constructed has 
macro, institutionalized properties that enable its transmission within 
and between contexts, whilst being adopted and adapted differently 
within micro-contexts. (Jarzabkowski et al. 2007:6) 

 
I den här studien betraktas strategiverktyget offentlig upphandling både utifrån 
vardaglig användning och som ett makrokoncept. Strategiverktyg som koncept 
eller som social infrastruktur innehåller sociala, materiella och inbyggda sätt 
att göra saker som inte alltid är ”articulated or conscious to the actor involved 
in the doing” (Jarzabkowski & Spee 2009:82). SAP kan följaktligen bidra till 
att synliggöra strategiskt arbete när offentlig upphandling används som 
strategiverktyg. Emellertid finns det behov av att nyansera skillnaden mellan 
strategi som ett görande och strategi som en organisatorisk konfiguration. 
Även när strategi är ett görande kan det på grund av språkets natur, vara 
nödvändigt att beskriva sitt görande av strategi som att man har en strategi. I 
grunden handlar det om att strategi är ett substantiv och inte ett verb, vilket 
också kan ses som en indikation på hur etablerad uppfattningen om att 
strategier handlar om ägarskap av organisatoriska konfigurationer. Jag 
uppfattar att introduktionen av begreppet strategizing i litteraturen är ett försök 
att göra strategi till ett verb (Whittington 1996; Jarzabkowski et al. 2007) och 
att arbetet med strategier följaktligen består i att både skapa och realisera 
(Stenfors 2007:22):  

 

In modern strategy work, strategy creation and strategy 
implementation cannot be separated – experimenting and execution 
happen at one and the same time, and both change and stability are 
worked on simultaneously. (Stenfors 2007:22) (Stenfors 2007) 

(Egels-Zandén & Rosén 2015; Silva & Goncalves 2016) 

Det här sättet att betrakta strategier, där skapande och realisering sker på 
samma gång, utmanar tanken om att strategier är stabiliserade 
handlingsmönster. Inom SAP betonas att strategier handlar om arbete med 
strategier, vilket innebär att strategier är något som är i förändring. Men efter 
episoder av arbete med strategier kan stabila, men tillfälliga, mönster 
observeras (Whittington et al. 2006). Således är det möjligt att förstå att 
strategier är något som är i rörelse, men som kan innehålla delar av stabila 
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handlingsmönster. Ett sådant synsätt skulle kunna förklara en relation mellan 
planerade och framväxande strategier, det vill säga att en del från en planerad 
strategi används vid arbetet med en framväxande strategi. Chia och Rasche 
(2010) argumenterade för att framväxande strategier var ett resultat av 
avsiktliga aktiviteter som kombinerades med ett internaliserat 
tillvägagångssätt. Kombinationen mellan idén med de avsiktliga aktiviteterna 
och ett internaliserat, men oavsiktligt, sätt att utföra aktiviteterna kan förklara 
hur oavsiktliga och framväxande strategier uppstår (Silva & Goncalves 2016).  

 

När planerad strategi möter verkligheten korsbefruktas strategin med utförande 
aktiviteter och något nytt kommer i dess ställe. Framväxande strategi handlar 
om improviserad tillämpning av strategier i konkreta situationer alternativt 
opportunistiskt handlande innan formell planering hinner ske. Således handlar 
framväxande strategi om aktiviteter i en kontext, varför det kontextuella 
sammanhanget blir centralt. Konkret kan det handla om att en existerande 
strategi anpassas när den möter en specifik kontext eller att aktörerna i en 
specifik situation tar till vara möjligheten att handla på ett nytt sätt. Beroende 
på hur stor förändring den leder till kan strategin beskrivas som samma strategi, 
en justerad eller en ny strategi. Vardagliga autonoma aktiviteter (praktiker) kan 
få betydelse vid arbetet med strategier, trots att de inte hade något strategiskt 
syfte. Egels-Zandén och Rosén (2015:145) menade att autonoma aktiviteter 
”often followed the existing system and leveraged known approaches when 
developing new solutions”. Således behöver inte intentionen utan snarare 
resultatet vara avgörande för huruvida aktiviteter är strategiska eller ej.   
 

Till arbetet med att analysera strategipraktiker har jag valt att förtydliga och 
definiera strategi som sociala, kontextuella aktiviteter som är av betydelse för 
en organisations riktning och resultat. Den här definitionen omfattar ett brett 
spektrum av sociala aktiviteter som kan uppfattas som strategiska, men som 
normalt inte studeras inom strategisk management. Strategi som sociala, 
kontextuella aktiviteter kan svårligen separeras från aktiviteter, aktörer och 
kontext (Whittington 2006). Betoningen på sociala aktiviteter antyder att 
strategi är något som inbegriper flera aktörer, eftersom flera olika individer i 
en organisation är inblandade i arbetet med att konstruera strategi 
(Jarzabkowski 2005). Den kontextuella betydelsen är också av betydelse, 
eftersom den präglar aktiviteterna. Jarzabkowski (2004) argumenterade för att 
strategi är något som kontinuerligt konstrueras genom en rörelse mellan 
rekursivt och adaptivt handlande. Det rekursiva innebär en pågående 
upprepning av aktiviteter medan adaption utgör en form av anpassning. 
Således konstrueras strategi i en process som är förbunden med dåtid, nutid 
och framtid, men med aktiviteter som tar sikte mot framtiden. Med andra ord 

29 
 

kan mål och visioner om framtiden påverka de sociala aktiviteterna samtidigt 
som en organisations historia präglar dess framtid.  

(Jarzabkowski 2004; Whittington 2006) (Chia & Rasche 2010) 

I innevarande studie finns det dessutom en relation mellan strategipraktiker 
och när offentlig upphandling används som strategiverktyg. Ovanstående 
definition väcker emellertid den viktiga frågan om vilken praktik som kan 
betraktas som strategisk. Ibland torde det vara givet, men när det är oklart är 
min uppfattning och andras, exempelvis Silva och Goncalves (2016), att det är 
en fråga som besvaras av empirisk forskning. Genom att följa praktiker i 
relation till utfall blir det möjligt att utröna vad som är strategipraktiker i den 
aktuella situationen (Carter et al. 2008). Enligt  Silva och Goncalves (2016) 
samt Carter med flera (2008) är strategipraktik något som blir tydligt i 
efterhand, närmare bestämt i relation till ett specifikt utfall. Vilket specifikt 
utfall som väljs beror på studiens inriktning och insamlade material. Således 
blir det specifika utfallet relevant i relation till strategipraktikens 
huvudbegrepp, det vill säga praktik, praxis och aktör. Men för att få en tydlig 
uppfattning om strategipraktiker finns det anledning att utveckla dess 
innebörd. 

2.4 Strategipraktiker  
Jarzakowski (2003) undersökte arbete med strategier vid tre universitet och 
identifierade tre beståndsdelar av strategipraktiker; praktik, praxis och aktör. 
Inledningsvis finns det anledning att förtydliga att begreppen praktik och 
praxis följer uppdelningen som Reckwitz (2002:249-251) uppmärksammade, 
nämligen att sociala praktiker består av dels en ”tanke” som guidar och dels 
aktiviteter i sig självt. Tanken som guidar avser närmast begreppet praktik 
medan aktiviteter kan hänföras till begreppet praxis. Således ska praxis i det 
här sammanhanget hänföras till dess grekiska ursprung och betydelse 
(Whittington 2006), som är handling. Aktör blir därför den som utför 
aktiviteten och utövar praktiken. En viktig poäng vid analys av 
strategipraktiker är att alla tre beståndsdelarna är relaterade till varandra.  

 

Nedan kommer jag att belysa praktik, praxis och aktör ur ett strategipraktik-
perspektiv och presentera hur jag tolkar och förstår respektive begrepp. Jag 
kommer även att presentera studier, som visserligen har olika utgångpunkter 
och antagande, men som alla bidrar med kunskap som fördjupar förståelsen av 
begreppen praktik, praxis och aktör. (Reckwitz 2002) 
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2.4.1 Praktik  
Praktik kan förstås som vedertagna handlingsmönster som innehåller 
symboliska och materiella attribut som används för att skapa strategier (Vaara 
& Whittington 2012). Enligt en annan beskrivning av praktik: ”traditions, 
norms, rules, and routines through which the work of strategy is constructed” 
(Jarzabkowski 2004:545). Den senare beskrivningen sätter praktik i ett 
sammanhang av det som är grundläggande för mångas agerande i en specifik 
kontext (Jarzabkowski & Spee 2009). I en artikel argumenterade Jarzabkowski 
och Whittington (2008) för vikten av att relatera strategiforskning och 
undervisning närmare praktiken och för att det fanns en poäng att skildra 
praktik i relation till arbetet med att skapa strategier:  
 

Practices involve the various routines, discourses, concepts and 
technologies through which this strategy labour is made possible – not 
just obvious ones such as strategy reviews and off-sites, but also those 
embedded in academic and consulting tools (Porterian analysis, 
hypothesis testing etc.) and in more material technologies and artefacts  
(PowerPoints, flip-charts etc.). (Jarzabkowski & Whittington 
2008:101) (Jarzabkowski & Whittington 2008) 

(Rouleau 2005; Rouleau & Balogun 2011) 

Trots att de olika definitionerna av praktik, olika forskningsinriktningar och 
det starka empiriska fokus som finns inom SAP förekommer inget 
dominerande perspektiv på hur praktik ska betraktas utan det beror snarast på 
vilken metod och vilket angreppssätt som forskaren använt sig av för att närma 
sig begreppet praktik (Jarzabkowski & Spee 2009). Exempelvis identifierade 
Rouleau (2005), men även Faure och Rouleau (2011), olika mikropraktiker 
genom att analysera samtal. Vid studier av praktik ingår explicit strategipraktik 
som strategiplaner, workshop och formell procedur, men också “tacit and 
symbolic practices, such as rhetoric, narrative and discourse through which 
strategy is constructed” (Jarzabkowski 2004:545). Genom Whittingtons (2006) 
generella definition och Jarzabkowski och Whittingtons (2008) mer specifika 
definition av praktik blir det möjligt att måla en bild av vad begreppet avser ge 
uttryck för. Ett återkommande problem med begreppet praktik är dess nära 
koppling med praxis  Jarzabkowski (2004).  Det är helt enkelt “hard to separate 
one particular ‘practice’ from the interwoven fabric of practices” 
(Jarzabkowski & Spee 2009:81).  

 

Som jag har visat ovan kan praktik betraktas på olika sätt, men jag har valt att 
i linje med Jarzabkowski och Whittington (2008) definiera praktik som delade 
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rutiner, koncept och aktiviteter som används för att skapa och realisera 
strategier. Innebörden av delade går att hänföra till att praktik är något som är 
grundläggande för mångas agerande. Den praktik som jag fäster 
uppmärksamhet på är när offentlig upphandling används som ett 
strategiverktyg vid arbete med strategier. Jag har med utgångspunkt från min 
förståelse av begreppet praktik och innehållet i refererade studier valt att 
presentera och sortera forskningen under olika rubriker. Rubrikerna 
representerar forskningens innehåll och är inbyggd kunskap, metod, materiell 
och social manifestation, samt stabilitet och förändring.  

Inbyggd kunskap 
Praktik innehåller inbyggd kunskap om arbete med strategier (Jarzabkowski 
2004; Whittington 2006; Seidl 2007), men också användning av 
strategiverktyg (Worren et al. 2002; Stenfors 2007). Ett exempel på inbyggd 
kunskap är hur strategiverktyg kan hjälpa användare att koordinera och 
kommunicera strategiska vägval vid strategiutveckling (Hodgkinson et al. 
2006). I dessa verktyg finns således olika koncept och institutionaliserade 
metoder inbyggda, exempelvis att man kan ha strategimöten när strategier ska 
utformas (Jarzabkowski & Spee 2009). 

 (Hodgkinson et al. 2006; Burke & Wolf 2020) (Vaara et al. 2010)  

Vaara med flera (2010) studerade strategiska planer och fann att de hade olika 
effekter på arbetet med strategier. Planerna kunde, exempelvis generera 
bemyndigande, prägla arbetet, generera innovationer, skapa koncensus eller 
peka ut ett önskat framtida tillstånd. De innehöll ett agentskap som gav aktörer 
bemyndigande att handla i en viss riktning. Dessutom präglade planernas 
formulering hur strategierna utformades, diskuterades och därmed tolkades. 
Hur planerna var formulerade gav även upphov till nya sätt att betrakta den 
aktuella verksamheten. Innovationer kunde genereras genom att nya sätt att 
tänka förespråkades. Genom att ha formellt fastställda strategiplaner fanns det 
en tidpunkt när involverade aktörer tvingades enas om att det är dessa planer 
vi har och de gäller. Enigheten innebar emellertid inte att diskussionerna och 
uttolkningen av planerna upphörde utan snarare att de tog annan form. Även 
Kornberger och Clegg (2011) uppmärksammade textens förmåga att staka ut 
ett önskat framtida tillstånd genom att etablera mål och att peka ut en riktning. 
Den inbyggda kunskapen i praktiker manifesteras i artefakter men också i 
handlande vid arbete med strategier. Således kommer den inbyggda kunskapen 
till uttryck i aktörernas handlande. 
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Ordning 
Som nämnts tidigare finns det i praktik en idé som guidar aktiviteter, vilket går 
att tolka som att praktik kan manifesteras som en viss ordning. Workshoppar 
är viktiga arenor vid strategiutveckling samtidigt som de är ett exempel på hur 
aktörer bryter sina dagliga operativa aktiviteter för att enbart ägna sig åt 
strategiska frågor (Hodgkinson et al. 2006). Workshop som form signalerar att 
en viss typ av arbete med strategier ska ske fokuserat och åtskilt från daglig 
verksamhet, vilket kan förstås som en metod. Molloy och Whittington (2005) 
konstaterade att användning av strategiverktyg innebar att det fanns en 
standardiserad ordning som aktuellt verktyg genererade, men de noterade 
också att den standardiserade ordningen kunde behöva anpassas till aktuell 
verksamhet. Således fanns det nödvändigtvis inte en motsättning mellan 
standardisering och anpassning. Gomez och Bouty (2011) menade att det som 
avgör huruvida en aktörs agerande ska kunna utvecklas till praktik är 
omständigheterna vid aktörens agerande och hur fältet mottog förändringen. 
Kort sagt, enskilda handlingar kan utvecklas till praktik om fler aktörer väljer 
att efterlikna dessa handlingar. (Molloy & Whittington 2005) (Gomez & Bouty 
2011)  (Burke & Wolf 2020) (Kornberger & Clegg 2011) 

Användande av strategiverktyg är förknippat med arbete med strategier i 
enlighet med en specifik ordning (Jarzabkowski & Kaplan 2015). Exempelvis 
kan visualisering vara en ordning för att kommunicera strategiska budskap, 
men också möjliggöra arbete med strategier vid ledarskapsutövning (Eppler & 
Platts 2009). Genom att studera utveckling av nya strategiverktyg visade Burke 
och Wolf (2020) att det huvudsakliga strategiska värdet kom från 
utvecklingsprocessen och inte från existensen av det nya strategiverktyget. 
Utvecklingsprocessen skedde i små kumulativa steg där samtal mellan de 
involverade bidrog till att motverka förvirring och oenigheter. Diskussionerna 
ledde till att positioner som innehöll latenta motsägelser synliggjordes, men 
också att nya riktningar identifierades. Som nämndes i inledningskapitlet 
visade Jarratt och Stiles (2010) att användningen av strategiverktyg var nära 
förknippad med hur användarna kontextualiserade verktygen. Praktik guidar 
arbetet med strategier som en ordning på en mängd olika sätt, till exempel är 
ett strategiverktyg en manifestation av en specifik ordning. 

Social och materiell manifestation 
Praktik manifesteras socialt och materiellt, vilket också går att förstå från 
definitionen av praktik som delade rutiner, koncept och aktiviteter som 
används för att skapa och realisera strategier. Ordet ”delade” i definitionen 
indikerar ett socialt sammanhang medan materiell manifestation blir en del av 
innehållet i rutiner, koncept och aktiviteter. Moisander och Stenfors (2009) 
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pekade på att det sociala sammanhanget som arbetet med strategier sker inom 
är något att beakta för att undvika att överskatta rationaliteten och 
problemlösningsförmågan hos olika strategiverktyg. Även organisationers 
olika processer och system kan ha betydelse för hur det sociala manifesteras i 
arbetet med strategier. Det beror på att strategier är en sociopolitisk praktik 
som syftar till att manifestera politisk vilja, mobilisera aktörer och legitimera 
beslut (Kornberger & Clegg 2011),, men också på att strategiverktyg kan bidra 
till social interaktion mellan aktörer. I en kvantitativ studie om strategiverktyg 
fann O’Brien (2011) att aktörer använde strategiverktyg men att de föredrog 
att använda analytiska verktyg, exempelvis riskanalys, framför ”mjuka” 
strategiverktyg som intressentanalys. Spee och Jarzabkowski (2017) betonade 
istället betydelsen av social interaktion i arbetet med strategier och vikten av 
att ha gemensamma beskrivningar (joint account) vid strategiska förändringar. 
Grunden i deras argumentation var att den gemensamma beskrivningen blir en 
överenskommelse som inrymmer flera, parallella betydelser som beaktar olika 
intressen.  

(Moisander & Stenfors 2009) (O'Brien 2011) (Spee & Jarzabkowski 2017)  

Whittington med flera (2006:615) studerade hur arbetet med strategier 
organiserades vid skapande av strategiartefakter, projektarbete och 
workshoppar och kunde observera ”the importance of hands-on, practical 
crafting skills in getting strategising done”. Dessutom gav de ett exempel på 
hur en organisations strategiutveckling kunde manifesteras: 
(Jarratt & Stiles 2010) 

When the company launched its new strategy at a major headquarters 
event, employees were invited to build a pledge wall symbolising their 
support for the strategy, adding photographs of themselves, with their 
names and their own personal commitment to change. This wall was 
left standing for more than a year afterwards as an enduring symbol of 
the new strategy and employees’ commitment to it. (Whittington et al. 
2006:622) 

(Whittington et al. 2006) 

En poäng som Whittington med flera (2006) gjorde var att användarens 
hantverksskicklighet var lika viktigt som analysen, det vill säga hur en 
videokonferens genomförs eller PowerPoint utformas var minst lika viktigt 
som arbetet med att skapa strategin. Genomförandet kunde nämligen vara 
avgörande för hur strategin togs emot. Praktiker relaterade till arbete med 
strategier sker alltid i ett socialt sammanhang och resulterar ofta i materiella 
artefakter. De skapade artefakterna kan manifesteras som språk, fysiska 
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föremål och beteenden, men de är alltid resultatet av social interaktion med ett 
specifikt materiellt innehåll.  

Stabilitet och förändring 
Praktik är som utgångspunkt stabilt. Men över tid förändras praktiken, vilket 
innebär att förändring är inbyggt i begreppet praktik. Det här exemplifierade 
Vaara med flera (2004) med alliansstrategin som var praktik inom 
flygindustrin i över 30 år, men som under samma tid kom att förändras och 
betyda olika saker. Jarzabkowski och Seidl (2008) konstaterade i en studie om 
strategimöten att det fanns en spänning mellan stabilitet och förändring av 
praktik. Möten kunde bidra till att stabilisera en strategisk orientering, men 
också stödja kumulativa förändringar som kunde generera nya strategier. I 
sammanhanget kan noteras att Jorgensen och Messner (2010:184) fann att nya 
strategier kan utvecklas genom flexibla tolkningar av inkonsekvent praktik ”by 
mobilising different strategic objectives to which these practices are supposed 
to contribute”. Praktik innebär stabila mönster, men praktik utmanas 
kontinuerligt och blir ibland instabilt tills ett nytt stabilt mönster etableras.   

(Vaara et al. 2004) (Hendry et al. 2010) (Jarzabkowski & Seidl 2008)  

Bruket av formella strategiska procedurer, så kallad strategisk planering, är ett 
område som manifesteras inom olika branscher och som fångat forskares 
intresse i relation till praktik. Strategisk planering som praktik anses kunna 
bidra med ett flertal olika egenskaper till arbetet med strategier. Exempelvis 
antas struktur och formalitet bidra till att skapa en sofistikerad och fullständigt 
metod likväl som att rutiner och ritualer bidrar till ökat deltagande och 
flexibilitet (Wolf & Floyd 2017). Formalitet, rutiner och ritualer kan tyckas stå 
i konflikt med flexibilitet, men Wolf och Floyd (2017) pekade på att studier 
har visat att formellt arbete med strategier kan bidra med en struktur inom 
vilken utveckling kan ske.  

(Jørgensen & Messner 2010) 

Strategisk planering kommer ofta till uttryck i formellt budgetarbete och arbete 
med verksamhetsplaner/handlingsplaner, vilket kan beskrivas som arbete med 
strategier (Höglund et al. 2018). Styrelser arbetar med strategisk planering och 
Hendry med flera (2010:49) visade hur formellt respektive interaktivt 
styrelsearbete resulterade i olika typer av praktik beroende på hur styrelsen 
”consciously choose the nature and extent of its strategic involvement in light 
of its contextual conditions”. Analysen av styrelsearbetet visade att inbördes 
oförenliga former av praktik kunde existera parallellt, men vid arbete med 
strategier var kontexten avgörande för vilken praktik som är relevant. Praktik 
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har inslag av både stabilitet och förändring, men förhållandet dem emellan blir 
oftast tydlig vid jämförelse över tid. 

2.4.2 Praxis 
Ett sätt att förstå praxis är som ett flöde av aktiviteter där strategier skapas, 
vilket inkluderar skapande och realisering (Whittington 2006). Praxisinriktade 
studier om arbete med strategier har fokuserat på enskilda episoder eller 
sekvenser av episoder (Vaara & Whittington 2012) och då främst på 
aktivitetsepisoder inom organisationer (Burgelman et al. 2018). Jarzabkowski 
med flera (2007:11) hade utvecklat en närbesläktad definition av praxis som 
har tydligare koppling till arbete med strategier: ”situated, socially 
accomplished flows of activity that strategically are consequential for the 
direction and survival of the group, organization or industry.” Som nämnts 
tidigare riktas vid studier om arbete med strategier uppmärksamhet mot 
kontextuell praxis eller praktik (se ovanstående diskussion under 2.4.1). 
Oavsett vilket begrepp som är i fokus utgör det andra begreppet en bakgrund 
(Jarzabkowski & Spee 2009). 
 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion är det tydligt att praxis kan 
betraktas på olika sätt. I den här avhandlingen har jag inspirerats av 
Whittington (2006) och Jarzabkowski med flera (2007) definitioner när jag 
definierar praxis som ett flöde av kontextuella aktiviteter där strategier skapas 
och realiseras över tid. Betoningen på kontextuella aktiviteter är hänförlig till 
att alla aktiviteter vid strategipraktik är relaterade till en lokal kontext. Genom 
att peka på kontextuella aktiviteter där strategier skapas och realiseras över tid 
avgränsas praxis till de aktiviteter som avser arbete med strategier i förhållande 
till ett specifikt utfall. Det kan noteras att definitionen för strategi och praxis 
har stora likheter, vilket går att hänföra till att i innevarande studie handlar både 
strategi och praxis om görande.  

 

Jag har med utgångspunkt från min förståelse av begreppet praxis och 
innehållet i refererade studier valt att presentera forskningen under rubrikerna 
skapa, tolka, realisera samt resultat. I viss mån kan dessa rubriker sägas 
representera en process där en strategi skapas, tolkas, realiseras och får ett 
resultat. Det är tydligt att dessa olika moment inte alltid kan särskiljas utan 
ibland sker parallellt. Att strategiprocessen kan ha olika moment framkom i en 
litteraturöversikt av strategiverktyg, vilken också visade att processen inte 
nödvändigtvis följde en kronologisk ordning (Vuorinen et al. 2017).  
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Skapa 
Att skapa handlar om att få nya strategier att existera och inkluderar en mängd 
olika aktiviteter. Egels-Zandén och Rosén (2015) valde i en studie att beskriva 
dessa aktiviteter som visionsaktiviteter, föreskrivna aktiviteter, autonoma 
aktiviteter och utvärderande aktiviteter. Visionsaktiviteter inbegriper 
aktiviteter som utgår från strategins intention och har ofta en top-down-
riktning. Ett exempel är när en ledning initierar aktiviteter för att tydliggöra 
hur organisationen kan anpassa sig till en ny situation. Föreskrivna aktiviteter 
handlade om hur intentionen ska implementeras och inbegriper att utveckla 
planer, kommunikation och signalaktiviteter. I studien framkom att det främsta 
motivet med föreskrivna aktiviteter var att visa för chefer och medarbetare att 
strategin var viktig. Som nämnts tidigare var autonoma aktiviteter en grupp av 
aktiviteter som saknade strategisk intention eller inte avsågs att ha strategiska 
konsekvenser, men som påverkade arbetet med strategi. De aktiviteterna 
utfördes av medarbetare längre ned i hierarkin och exemplifierades med 
produkttester och simuleringar. Med utvärderande aktiviteter avsågs de 
aktiviteter som syftade till att analysera utfallet i förhållande till strategins 
intention. De utvärderande aktiviteterna kunde i sin tur påverka intentionen. 
Ett exempel på utvärderande aktiviteter är att analysera autonoma aktiviteter 
för att identifiera affärsmöjligheter som kan inkluderas i strategiintentionen.  

(Egels-Zandén & Rosén 2015) 

En tidig studie inom SAP utfördes av Salvato (2003) som använde ett 
flerteoretiskt perspektiv med utgångspunkt från resursteori för att studera hur 
strategier skapades. Han konstaterade att (mikro)strategier var resultatet av en 
organisations strategiska intention, rutiner, aktiviteter och resurser. När nya 
strategier skapades skedde det främst genom att rutiner, aktiviteter och resurser 
upprepades och sattes samman på nya sätt. Bouty med flera (2019) noterade 
att små iterativa förändringar i det dagliga arbetet kunde resultera i oväntade 
utfall, vilket kunde bidra till att skapa en sammanhängande och livskraftig 
strategi. Regner (2003:58) undersökte ”micro-level mechanisms and 
managerial activities in strategy creation and development” och fann att 
ledningens utgångspunkt vid arbete med strategier huvudsakligen var 
hypoteser och antaganden medan strategier som inte kom från ledningen var 
erfarenhetsbaserade.  

(Liu & Maitlis 2014; Bouty et al. 2019) 

Enligt Jarzabkowski (2008) kan skapande av strategi betraktas som ett resultat 
av social interaktion präglat av praktik och associerad kontext. När kontexten 
uppfattas som stabil och stark formas skapandet av praktik och kontexten. Är 
däremot kontextens påverkan svag kan skapandet (praxis) påverka och 
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förändra praktik. Den sociala interaktionen har också betydelse för skapande. 
Exempelvis visade Liu och Maitlis (2014) att känslor utgjorde en central 
mekanism som påverkade gruppdynamiken bland de individer som deltog i 
skapandet. Författarna hade i sin studie observerat att angelägenhetsgraden 
bakom behovet av att förändra strategiinriktningen påverkade deltagarnas 
känslor och gruppdynamik. Bland annat pekade de på att frågor som inte 
”require immediate agreement or action seemed to be more energetic and lead 
to a generative strategizing process” (Liu & Maitlis 2014:227). Om däremot 
behovet att förändra var brådskande bidrog det till mer negativa känslor, vilket 
hade en negativ inverkan på gruppdynamiken och strategiarbetet. Arbete med 
att skapa strategier är ett resultat av handlande i ett socialt sammanhang, men 
kan ske både med och utan en tydlig strategisk intention.  

Tolka 
Att tolka handlar om att uttyda och översätta. Tolkning utgör en central 
aktivitet i arbete med strategier och är därmed en väsentlig del av praxis. Ett 
exempel på det är hur en texts innebörd och avsiktsinriktning tolkas efter att 
texten lämnat författaren (Aggerholm et al. 2012). En text lämnar alltid 
utrymme för läsarens tolkning. En text bör aldrig betraktas som neutral och 
objektiv, eftersom den alltid innehåller tvetydigheter. Spee och Jarzabkowski 
(2011) observerade hur individer som arbetade med strategier använde samtal 
för att tolka texter och på så sätt förhandla fram en gemensam 
överenskommelse om innehållet. Att tolka genom att samtala är ett exempel på 
hur tolkning appliceras i praxis. I arbetet med strategier kan förhandling och 
kompromisser mellan olika individer bidra till att de införlivar varandras 
intressen, men också till att tydliggöra att olika intressen samexisterar utan att 
delas (Spee & Jarzabkowski 2017). I det senare fallet kan individerna nå en 
kompromiss och tolkning som omfamnar de olika intressena. Dessutom kan 
förhandlingen leda till att antalet konkurrerande tolkningar av innehållet 
minimeras.  

(Clarke et al. 2012) (Spee & Jarzabkowski 2011) 

En grundläggande aktivitet vid användning av strategiverktyg är att tolka 
verktyget i förhållande till den kontext det används i. Belmondo och Sargis-
Raoussel (2015:103) argumenterade för att språk, mening och avsikt var 
avgörande vid användning av strategiverktyg och att ”strategy tools fail 
because of their users’ inability to reach agreement about boundaries of 
language, meaning or intention”. Vid användning av strategiverktyg blir med 
andra ord tolkning av språk, mening och avsikt en förhandlingsprocess mellan 
användarna av aktuellt strategiverktyg som påverkar arbetet med strategier.  

(Belmondo & Sargis‐Roussel 2015) (Balogun & Johnson 2005)   
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Kaplan (2008) studerade hur aktörer i vardagliga aktiviteter gjorde kognitiva 
och politiska tolkningar av organisatorisk utveckling. Studien visade att en 
aktörs sätt att agera i förhållande till ett initiativ gick att hänföra till hur aktören 
uppfattade initiativets framgångsutsikter. Aktören gjorde en prognos om vem 
som skulle få bära ansvaret för en eventuell framgång alternativt misslyckande. 
Skapande av strategier kunde med andra ord förstås som ett resultat av mikro-
politiska interaktioner mellan olika förkämpar i en organisation, men också av 
hur aktörerna framställde och tolkade olika alternativ. Tidigare hade Balogun 
och Johnson (2005) visat att meningsskapande var nära förknippat med hur 
strategier uttolkas. Till exempel framkom att mellanchefers informella skvaller 
och ryktesspridning påverkade deras tolkning och att det skedde bortom 
ledningens kontroll. Specifikt visade studien att enskilda medarbetares eller 
mellanchefers sätt att tolka strategier påverkade hur strategierna kom att bli 
realiserade. Tolkning vid arbete med strategier handlar om att göra något 
begripligt genom att förhålla sig till kontextuella och sociala sammanhang.   

Realisera 
Att realisera handlar om att utföra aktiviteter i linje med en viss intention. Fauré 
och Rouleau (2011) analyserade konversationer hos mellanchefer och 
observerade att realisering handlade om att följa en strategiintention och göra 
den begriplig för organisationens medlemmar. I det specifika fallet aktiverade 
mellanchefer olika samtalspraktiker för att uppnå specifika och strategiska 
mål, exempelvis att redovisning av strategiska projektsamarbeten inte 
ifrågasatte organisationens partnerskapsstrategi. Dessutom visade Aggerholm 
med flera (2012) att medarbetare som var delaktiga i realisering hade ett av tre 
olika förhållningssätt till strategier: acceptans, tvetydighet eller avvisande. 
Tvetydigheten var relaterad till hur medarbetare uppfattade osäkerheter som 
ledningen inte adresserade, exempelvis huruvida förändringen skulle resultera 
i att verksamhet lades ner. Osäkerheten bidrog till att olika tolkningar kom upp 
till ytan och att medarbetarna kände en tvetydighet inför realiseringen. 
(Balogun & Johnson 2005; Fauré & Rouleau 2011; Aggerholm et al. 2012) 

Samra-Fredriks (2003) visade att det vardagliga arbetet påverkade den 
strategiska inriktningen. Dessutom använde sig de involverade individerna av 
olika retoriska metoder i arbetet med strategier, exempelvis genom att uttrycka 
känslor eller relatera till organisationens historia. Även Liu och Mailis (2014) 
pekade på att aktörens känslor kan påverka hur strategier realiseras och vilka 
aktiviteter som ska utföras. Därtill kan nya omständigheter på organisationen 
och dess resurser bli tydliga vid realisering. (Ambrosini et al. 2007). Ambrosini 
med flera (2007) visade att hur personal från två olika organisationer pratade 
med kunder och hur de fysiskt positionerade sig i förhållande till kund, var ett 
exempel på att resursers värde kan bero på hur de används snarare än att de 
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faktiskt existerar. Realisering handlar om vardagliga handlingar som genererar 
strategiskt värde. (Balogun & Johnson 2005; Kaplan 2008) 

Resultat 
Vid realisering uppstår ett resultat. Vad som är ett resultat varierar, exempelvis 
skulle ett resultat kunna vara att arbetet med strategier inte påverkade 
organisationens eller individers arbete. Resultat kan förstås ur flera olika 
perspektiv, som lyckat/misslyckat, väntat/oväntat etc. (Balogun & Johnson 
2005). Maitlis och Lawrence (2003) studerade beslut och fann att ett utfall är 
ett resultat av ett samspel mellan ord och handling. Vidare visade de att 
avsaknad av en gemensam samsyn och fokus på svagheter snarare än styrkor 
kan leda till misslyckande. 

(Maitlis & Lawrence 2003; Abdallah & Langley 2014) ailis 201 

Strategiverktyg kan användas explicit eller implicit, men oavsett har 
användningen ett utfall (Bellamy et al. 2019). Jarzabkowski och Kaplan (2015) 
betonade att användning av strategiverktyg inte alltid generera ett resultat som 
svarar mot förväntningarna, vilket kan bero på olika saker, till exempel hur det 
används. Framför allt är det viktigt att inse att användning av strategiverktyg 
eller medveten användning av strategier inte är någon garanti för framgång. 
Exempelvis visade Abdallah och Langley (2014) att tvetydigheter i 
strategitexter möjliggjorde för aktörer att realisera sin egen uttolkning av den 
aktuella strategin, men också att otydligheterna över tid bidrog till interna 
motsättningar och en övertillämpning. Salvato (2003:83) visade att dynamiska 
förmågor är ett resultat av “repeated recombination patterns of stable 
organizational factors, than through disruption of existing practices”. Således 
är ett resultat, som uppfattas som strategiskt, något som har betydelse för en 
organisations riktning. 

2.4.3 Aktör 
Vid arbete med strategier finns det någon eller några som agerar och som 
därför kan beskrivas som aktör. Enligt Burgelman med flera (2018) är följande 
definition av aktör vanlig: “actors who shape the construction of practice 
through who they are, how they act and what resources they draw upon” 
(Jarzabkowski et al. 2007:11). Därtill beskrivs aktören som den eller de som 
gör jobbet vid arbete med strategier (Whittington 2006). Även aktörer med 
indirekt inflytande över skapandet i organisationer inkluderas i aktör-
begreppet, exempelvis beslutsfattare, media och handelshögskolor 
(Jarzabkowski & Whittington 2008). Gemensamt för de indirekta aktörerna är 
att de påverkar utformningen av vad som betraktas som legitimt arbete med 
strategier, även om de kan ha egna agendor och strategier. Ur ett SAP-
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perspektiv är aktörer sociala varelser vars socio-politiska och retoriska 
förmågor påverkar hur och vad de gör (Rouleau 2005).  

(Salvato 2003) (Liu & Maitlis 2014) (Nag et al. 2007) 

En aktör kan, beroende på perspektiv, vara en enskild individ eller utgöra en 
aggregerad funktion. En vd är en enskild individ medan funktionen 
ledningsgrupp inrymmer flera olika individer med olika roller. Trots skillnaden 
mellan antal och funktion kan både en enskild individ och en aggregerad 
funktion vara en aktör och arbeta med strategier (Jarzabkowski & Spee 2009). 
Till skillnad från klassisk strategiteori som utgår från att vd, ledningsgrupp och 
konsulter arbetar med strategiska frågor, utgår SAP-perspektivet från att alla 
som på något sätt arbetar med strategier är aktörer (Grant 2003; Mantere & 
Vaara 2008). Vad som framkommer i den här korta redogörelsen för aktör-
begreppet är att det finns olika sätt att definiera en aktör. Min definition tar sin 
utgångspunkt från Jarzabkowski med flera (2007) och lyder: en aktör är någon 
som formar strategisk aktivitet genom vem de är, hur de agerar och de 
praktiker som används i den handlingen. En central poäng med den här 
definitionen är att det är aktiviteterna som utförs, snarare än aktörens funktion, 
som avgör om aktören är delaktig i arbetet med strategier. Vilka aktiviteter som 
är av intresse beror på vilka praktiker som är av strategiskt betydelse i 
förhållande till ett specifikt utfall. Med utgångspunkt från min förståelse av 
begreppet aktör och innehållet i refererade studier har jag valt att sortera och 
presentera forskningen utifrån rubrikerna roller, subjekt och interaktion.  

Roller  
Roller handlar om aktörens sociala position i aktuell kontext, men också om 
funktion och därtill hörande arbetsuppgifter. Inriktningarna innehåll och 
process inom strategisk management har traditionellt handlat om roller 
förknippade med högsta ledningen och dess arbete (se exempelvis Nat et al. 
2007). Vid strategipraktiker däremot förutsätts aktörer med specifika roller 
agera reflexmässigt med en begränsad medvetenhet om att det är de 
strukturella förhållandena som genererar agentskapet (Mantere 2008). Således 
blir även en aktörs roll relevant inom SAP-inriktningen. Demir (2015) visade 
att när en aktörs personliga mål var i linje med organisationens bidrog det till 
att aktören agerade intuitivt, instruktivt och aktivt i arbetet med strategier. 
(Demir 2015) 

 
Rollen som mellanchef har uppmärksammats i olika studier, exempelvis 
studier inriktade på förändring och meningsskapande (Balogun & Johnson 
2004; Balogun & Johnson 2005) och mer uttalat SAP-inriktade studier (Regnér 
2003; Rouleau 2005). Det gemensamma budskapet i dessa studier är att 
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mellanchefen främst bidrar med ett materiellt innehåll. När mellanchefer deltar 
i arbetet med strategier kan de också beskrivas som uttolkare och 
kommunikatörer av strategier (Mantere 2005). Mellanchefer kan också genom 
olika mikroprocesser ha inflytande över den vardagliga och operativa 
dagordningen, exempelvis genom att filtrera information till ledning (Dutton 
et al. 2001), och således i vardagligt arbete vara skapare av strategier (Mantere 
2005). Dessutom argumenterade Mantere (2008) för att mellanchefers 
engagemang i frågor var relaterat till praktiker där högre chefer möjliggjorde 
mellanchefers arbete med strategier genom att ge dem resurser, legitimitet och 
förtroende. Arbetsfördelning mellan olika roller och uppfattningar om 
arbetsfördelning kan marginalisera olika funktioner vid arbete med strategier. 
Exempelvis är en vanlig uppfattning att vd ska skapa strategier medan övriga 
anställda snarare har mer i uppgift att realisera (McCabe 2010). Vid 
strategipraktiker kan makt utövas tvetydigt och på motstridiga sätt, vilket kan 
stödja chefernas möjligheter att ta initiativ, men också generera motstånd 
(McCabe 2010).  
 

En roll som uppmärksammats i framförallt de klassiska inriktningarna innehåll 
och process inom strategisk management är strategiska planerare (Vaara & 
Whittington 2012; Wolf & Floyd 2017). SAP-präglade studier har visat att 
strategiska planerare har ett brett spektrum av olika arbetsuppgifter där arbetet 
med strategier kan vara alltifrån begränsat till omfattande beroende på kontext 
och strategipraktik (Whittington et al. 2011). Den strategiska planeraren har 
observerats i rollen som social hantverkare, kreativ uttolkare och känd främling 
(Nordqvist & Melin 2008). Rollen som social hantverkare handlar om att 
identifiera strategiska spänningar, konflikter och skillnader och att med hjälp 
av social förmåga omvandla dem till kompromisser, engagemang och 
anpassning. Som kreativ uttolkare blandar den strategiska planeraren 
organisationens interna förutsättningar med omgivningens för att på så sätt 
bidra till utveckling. Rollen som känd främling handlade om att vinna andra 
aktörers förtroende genom att hantera spänningarna närhet/distans och 
oberoende/beroende (Nordqvist 2012). 

(Mantere 2005) 

Anställda utan personal- och resultatansvar har inte uppmärksammats i någon 
större omfattning i studier om arbete med strategier (Jarzabkowski et al. 2007). 
Trots att den gruppen av anställda typiskt sett saknar formella uppgifter i 
arbetet med strategier har SAP-inspirerade studier visat att de kan ha en 
avgörande betydelse som aktörer (exempelvis Mantere 2005). Oavsett graden 
av medvetenhet i en organisation om vanliga anställdas betydelse i den 
enskilda organisationens arbete med strategiska frågor, har vanliga anställda 
en funktion i arbetet med organisationens långsiktiga överlevnad och med att 
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skapa komparativa konkurrensfördelar (Jarzabkowski et al. 2007). Aktörer 
involverade i arbete med strategier har olika arbetsuppgifter och roller. 
Aktörernas roller är formade i ett socialt sammanhang, varför deras bidrag blir 
olika i olika sammanhang.  

Subjekt  
Till varje aktör finns det en mängd associerade attribut, exempelvis 
kompetenser. Hit kan dessutom specifika handlingar som är relaterade till hur 
den specifika aktören agerar vid arbetet med strategier räknas. Exempelvis 
ingår det för strategiska planerare att bemästra och förmedla strategiska 
modeller, fostra och utbilda andra i det strategiska hantverket och göra analyser 
(Nordqvist & Melin 2008). Rouleau och Balogun (2011) visade betydelsen av 
att kunna föra samtal om kontextuella och  specifika strategiska frågor för att 
på så sätt bidra till meningsskapande i ett socialt sammanhang. (Rouleau & 
Balogun 2011) 

Ur ett strategipraktiker-perspektiv observerade Souminen och Mantere (2010) 
att chefer kunde förhålla sig på tre olika sätt till arbetet med strategier: 
instrumentellt, lekfullt och intimt. Det instrumentala förhållningssättet innebar 
att arbetet utgick från ett rationellt etos medan det lekfulla förhållningssättet 
var mer kreativt och mindre allvarligt. Det intima förhållningssättet handlade 
om hur aktören med utgångspunkt i sin identitet förhöll sig till arbetet med 
strategier. Exempelvis kunde ”managers use strategy to glorify themselves as 
strategic leaders” (Suominen & Mantere (2010:232). Mantere och Vaara 
(2008) hade i en tidigare studie pekat på att det finns olika diskurser som 
antingen begränsar eller främjar aktörers möjlighet att delta i arbetet med 
strategier. Ett exempel på det här är att disciplineringsdiskursen gav högre 
chefer legitimitet att delta i arbetet med strategier medan 
dialogiseringsdiskursen bidrog till att högre chefer visserligen hade en 
framträdande roll i arbetet med strategier men också var tvungna att ta hänsyn 
till andra funktioners synpunkter. Andra studier har visat att vissa typer av 
strategiska diskurser ger vissa aktörer en känsla av kontroll samtidigt som 
andra aktörer upplever sig marginaliserade (Samra-Fredericks 2005). 
Aktörernas olika attribut och egenskaper påverkar hur de deltar i arbetet med 
strategier, men också varför. 

Interaktion 
Interaktion handlar om att aktörer existerar i ett socialt sammanhang och att 
sociala utbyten påverkar aktören och dennes agerande vid arbete med 
strategier. Angwin med flera (2009) visade att högre chefer var en aktör som 
kopplade samman skapande och realisering, vilket låg i linje med Hoons 
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(2007) observationer av hur interaktion mellan högre chefer och mellanchefer 
kunde bidra till att hjälpa mellanchefer att agera som strateger. Dessutom hade  
mellanchefer möjlighet att initiera och delta i arbete med strategier över interna 
organisationsgränser (Balogun & Johnson 2004), vilket inkluderar tillsammans 
med organisationens ledning eller med andra mellanchefer (Mantere & Vaara 
2008). Rouleau (2005) visade hur mellanchefer genom sitt vardagliga arbete 
och interaktionen med andra hierarkiska nivåer tog rollen som uttolkare och 
förkämpe för strategisk utveckling. Interaktion var också en betydelsefull 
aktivitet för strategiska planerare, eftersom de interagerade med aktörer på 
olika hierarkiska nivåer, även om interaktionen i dessa fall hade inslag av 
förhandling och politiska avvägningar (Whittington et al. 2011). (Rouleau 
2005) (Hoon 2007) (Vaara & Whittington 2012) (Angwin et al. 2009)  

Studier om strateg-rollen har bidragit till att utveckla kunskap om hur strategier 
sprids genom interaktion. Vid spridning har olika sociala och affärsmässiga 
eliter haft stort inflytande. Till exempel fann Palmer med flera (1993) med 
hjälp av institutionell, politisk och ekonomisk teori att vd:ar med examina från 
elitaffärshögskolor tenderade att tillämpa vissa strategier medan vd:ar med 
andra examen tillämpade andra. 

 (Palmer et al. 1993)  (Suominen & Mantere 2010) (Mantere & Vaara 2008) 

Aktörer har en avgörande påverkan på hur strategiverktyg används. 
Jarzabkowski och Kaplan (2015) konstaterade att användning av 
strategiverktyg kan ha olika grader av rationella eller irrationella grunder 
varför verktygets resultat kan studeras ur andra perspektiv än organisation, 
exempelvis individ eller grupp. Aktörers motiv till att använda strategiverktyg 
kan också relateras till resultatet, som kan handla exempelvis om att uppleva 
ökad arbetsglädje och en känsla av inflytande, stärka sin maktposition eller 
undvika ansvarstagande och misslyckande. Det innebär att arbetet med 
strategier kan ha flera olika syften för olika aktörer, exempelvis att sprida 
information och inleda strategiska samtal med andra enheter (Balogun & 
Johnson 2004) eller med beslutsfattare högre upp i hierarkin, bidra med en 
positiv bild av vald strategi etc. (Mantere & Vaara 2008). Det sociala 
sammanhanget och utbytet mellan aktörerna har betydelse för utformningen av 
arbetet med strategier, exempelvis varför aktörer engagerar sig i arbetet, vilka 
som blir involverade, men också för hur arbetet med strategier kommuniceras 
och sprids.  

2.5 Analysmodell – en sammanfattning 
Den presenterade analysmodellen innehåller forskningsresultat som är relevant 
för att förstå strategipraktiker vid användning av offentlig upphandling som 
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strategiverktyg. Analysmodellen bygger till stora delar på Whittingtons (1996, 
2006, 2007) och Jarzabkowskis (2003, 2004, 2008) arbete, men också deras 
samarbete med andra, exempelvis Jarzabkowski med flera (2007), 
Jarzabkowskis & Whittington (2008), Jarzabkowski & Spee (2009) och Vaara 
& Whittington (2012). Det ska dock tilläggas att även om Whittington och 
Jarzabkowski har varit tongivande har det varit nödvändigt att inkludera andra 
forskares arbete i analysmodellen för att fånga vardaglig strategiarbete.  

 

I figur 1 framkommer analysmodellens huvudbegrepp, definitioner samt 
rubriker som används för att beskriva innehållet. En central del för 
analysmodellen är att den ger möjlighet att rikta uppmärksamhet mot ett av 
huvudbegrepp samtidigt som de andra två inte försvinner utan snarare tonas 
ner. Kort sagt, det finns ett släktskap mellan begreppen.  
Figur 1. Analysmodellens huvudbegrepp, definitioner och rubriker 

 
 

Praktik innehåller beskrivning av aktiviteter och en instruktion för hur saker 
och ting ska ske, helt enkelt en ordning. Dessutom kan praktik manifesteras på 
olika sätt, men tar avstamp i det materiella innehållet som är del i ett socialt 
sammanhang. Praktik är ett stabilt handlingsmönster, men förändras över tid 
varför det finns en rörelse mellan stabilitet och förändring. 

 

Praxis handlar om vad individer gör, men är också relaterat till saker som 
resurser, kontext och resultat. Vid arbete med strategier ägnar sig aktörer åt att 
skapa, tolka och realisera, vilket inbegriper att göra saker som att gå på möten, 
läsa, skriva, prata, kompromissa, bedöma, berätta, besluta och så vidare. Vid 
skapande blir det viktigt att försöka relatera resurser, ord och aktiviteter till nya 
sammanhang och vid tolkning blir samtal, läsande och skrivande av stor 
betydelse. Realisering av strategier inbegriper vardagligt arbete, men som har 
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en viss riktning som leder till ett resultat. Det viktiga är inte att arbetet med 
strategier sker i en viss ordning, där skapande följs av tolkning och realisering, 
utan att dessa aktiviteter över huvud taget sker. 

 

En aktör är den som formar strategisk aktivitet genom vem de är, sitt agerande 
och de praktiker som används i den handlingen. Vem som är aktör vid 
konstruktion av strategier beror på praktik och situation, men vissa roller 
tenderar att vara mer delaktiga och självklara, exempelvis vd. Studier har visat 
att även mellanchefer och medarbetare deltar vid arbete med strategier och att 
deras bidrag då främst är relaterat det materiella innehållet. Dessutom påverkas 
arbetet med strategier av enskilda individer och deras egenskaper. Interaktion 
mellan aktörer är en central aktivitet för att skapa, tolka och realisera strategier.  

 

Efter den här genomgången av begreppen praktik, praxis och aktör ska jag gå 
närmare in på hur de användas för att analysera användning av 
strategiverktyget offentlig upphandling och konstruktion av strategi. Till min 
hjälp kommer jag att använda figur 2 nedanstående som Whittington 
(2006:621) utvecklat för att illustrera hur begreppen praktik, praxis och aktör 
är relaterade till varandra vid strategipraktiker. För att underlätta förståelsen av 
figur 2 skiljer sig den från originalet genom att innehålla färre episoder av 
praxis, färre uppsättningar av praktik och att begreppen är översatta till 
svenska.  

 

Vid tidsperioden som figur 2 illustrerar finns det fyra individer (som i den här 
beskrivningen är aktörer), varav individerna A, B och C kommer från samma 
köpare medan D kommer från en säljare och därför inte är en del av samma 
organisation som A, B och C. Även om arbete med strategier oftast sker internt 
i en organisation, som ett samarbete mellan olika organisationsmedlemmar, 
kan externa aktörer delta, varför exemplet har tre interna och en extern aktör. 
Vid aktuell tidpunkt finns det tre olika praktiker (1, 2 och 3) som är tillgängliga 
för individerna att använda. Dock är praktik 1 inte tillgänglig för aktörerna vid 
tidpunkten för episod I, då den ligger utanför deras medvetandefält (tillgänglig 
praktik). Exempel på praktik skulle kunna vara att dela upp upphandling 
(praktik 2) och ställa specifika krav i upphandling (praktik 1). Praktik 3 
används inte i exemplet utan visar bara att aktörerna kan ”välja” mellan flera 
tillgängliga praktiker. 
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Från figur 2 är det möjligt att observera att vid upphandlingstillfälle I (episod 
I) interagerar individerna A, B och C, som alla tillhör samma organisation och 
tillämpar en egen variant av uppdelning av upphandling (med hjälp av praktik 
2). Vid det här tillfället är inte möjligheten att använda specifika krav i 
upphandlingar (praktik 1) ett känt alternativt. Det kan noteras att praktik 2 
förändras efter episod I, vilket kan vara en konsekvens av aktörerna A, B och 
C:s agerande vid episod I, men det behöver inte vara det. I situationen där 
praktik 2 förändras på grund av individerna A, B och C:s agerande, påverkade 
praxis tillgänglig praktik, vilket skulle kunna bero på att den uppdelning som 
individerna gjorde förändrade hela sättet att tänka om hur man delar upp en 
upphandling.  

 

Figur 2. Integrerat ramverk för strategipraktik 

Vid episod II deltar den externa säljaren D tillsammans med köparna A, B och 
C. Vid det här tillfället är praktik 1 tillgängligt för aktörerna, vilket skulle 
kunna bero på att individ D informerar A, B och C om att det är möjligt att 
ställa specifika krav vid upphandling, varvid de ”tillämpar” praktik 1. Praktik 
1 påverkas dock inte av aktörernas A, B, C och D:s episod utan förbli 
oförändrad. Således har en aktör en egen specifik praxis relaterad till hur de 
konstruerar strategier och därmed även hur de använder strategiverktyg. Praxis 
är formad av hur praktik förkunnar att praktiken ska ske eftersom praktik 
vägleder aktören med intention vid handlande.  
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3. Metod 
Mitt val av metod och hur jag utformar studien har präglats av studiens syfte 
och forskningsfrågornas utformning, men också av min syn på kunskap och 
hur jag som forskare betraktar världen. Czarniawska (2014) inledde boken 
”Ute på fältet, inne vid skrivbordet” med frågan: ”Vad vill du studera?” Inom 
forskning är det avgörande att ha klart för sig vad som ska studeras (Silverman 
2011) och i mitt fall har avhandlingens inriktning växt fram under 
forskningsprocessen. Under hela studiens genomförande har jag haft ett 
grundläggande intresse för det empiriska fenomenet offentlig upphandling, 
vilket kommer sig av att jag under perioden 2002-2006 arbetade som 
avtalsjurist och ekonom med uppgift att upphandla diverse tjänster och 
utrustning till EM i friidrott 2006 för det kommunala bolaget Got Event AB:s 
räkning.  

 

En central utgångspunkt för studien har varit att jag undrat hur köpare och 
säljare arbetar med strategiska frågor vid offentlig upphandling. Jag har helt 
enkelt varit nyfiken på hur köpare och säljare var för sig resonerade om 
transaktionen och relationen dem emellan. I den statliga utredningen ”Goda 
affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling” (SOU 2013:13) 
framkom i utredningsdirektivet att det fanns ett behov av att undersöka flera 
omständigheter av strategisk och styrande natur, exempelvis uppdelning av 
kontrakt i delar, val av deltagare, ändringar och avslut av kontrakt. Alla dessa 
omständigheter hade potential att påverka relationen mellan köpare och säljare, 
vilket stärkte min nyfikenhet på hur det fungerade. Vilka strategiska 
avvägningar gjorde köpare och säljare vid offentlig upphandling? Under hela 
studien har ambitionen varit att undersöka vad köpare och säljare gjorde vid 
offentlig upphandling. Ändå var det först under senare delen av 
materialinsamlingen som jag insåg att jag främst intresserade mig för hur de 
använde offentlig upphandling för att skapa och realisera strategier. Kort sagt, 
att avhandlingens centrala fenomen – offentlig upphandling som ett 
strategiverktyg – kom i fokus var något som växte fram under studiens 
genomförande.  

 

Min undran svarade mot SAPs inriktning på arbete med strategier och 
användning av strategiverktyg, så till vida att SAP som forskningsinriktning 
fäster särskild uppmärksamhet på kunskap om handlingar och praktik 
(Reckwitz 2002). Ett genomgående tema vid framskrivningen av fältmaterialet 
har varit att beskriva hur köpare respektive säljare använde sig av 
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strategiverktyget offentlig upphandling, men också att identifiera det 
bakomliggande innehållet. Offentlig upphandling är en skärningspunkt mellan 
den offentliga och den privata sektorn, där köpare härstammar från den 
offentliga och säljare från den privata. Således är offentlig upphandling en 
kontext där det finns flera olika strategiska spänningar som går att härleda till 
rollerna köpare respektive säljare, men också till deras respektive sammanhang 
och interaktion (McCue et al. 2015).  

 

För att knyta an till avhandlingens inledning vill jag återigen att betona att 
offentlig upphandling här betraktas som ett strategiverktyg. I kommande 
kapitel kommer jag att visa hur köpare och säljare använt offentlig upphandling 
som ett verktyg för att konstruera strategier. I fokus står därför de handlingar 
som individerna hos köpare respektive säljare har utfört eller påstår sig ha 
utfört i rollen som köpare respektive säljare. Av särskilt intresse har varit att 
samla in information om hur personer i “particular work settings come to 
understand, account for, take action, and otherwise manage their day-to-day 
situation” (Van Maanen 1979:540). Det kan även härledas till mitt och SAP-
litteraturens förhållningssätt till strategi, nämligen att strategi inte är något som 
en organisation har utan något som organisationens medlemmar gör eller 
åtminstone säger att de gör. (Van Maanen 1979) 

 

I det här kapitlet förklarar jag hur jag har gått till väga för att skaffa mig 
kunskap om vad köpare respektive säljare gör och hur de interagerar med 
varandra när de använder offentlig upphandling som ett strategiverktyg vid 
arbetet med strategier. Jag har valt att dela in kapitlet i två olika avsnitt: arbetet 
ute på fältet respektive inne på kontoret. Jag beskriver och motiverar här de val 
som jag gjort, hur jag har samlat in mitt material och ger en kort beskrivning 
av omfattningen och typen av insamlat material. Dessutom presenterar jag hur 
analysen av materialet har gått till. 

3.1 Ute på fältet 
Utformningen av studien har påverkats av min grundläggande undran, valet av 
kvalitativ metod och förutsättningen att jag har genomfört studien på halvfart. 
Jag valde att genomföra en fallstudie. Med fallstudie menar jag i likhet med 
(Czarniawska 2014:39) en ”studie av förekomsten av ett fenomen”, vilket i den 
här avhandlingen specifikt innebär en studie om offentlig upphandling som 
strategiverktyg. Både Flyvbjerg (2006) och Czarniawska (2014) betonade att 
det fanns flera missförstånd förknippade med termen fallstudie, vilket kunde 
förklaras av att begreppet var mångdimensionerat. Ett exempel på sådant 
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missförstånd är förväxlingen mellan fall och plats, där plats är skådeplatsen där 
fenomenet kan identifieras medan fall är fenomenet som studeras. Insamlingen 
av material inleddes i september 2015 med en kort förstudie och fortlöpte ända 
till 2019. Studien omfattar intervjuer, observationer och insamling av 
dokument. (Flyvbjerg 2006) 

3.1.1 Studiens utformning 
I arbetet med att identifiera respondenter valde jag att konstruera en 
fyrstegsmodell. Det första steget bestod i att jag valde vilken typ av offentlig 
organisation jag ville studera och valet föll på kommun, eftersom kommuner 
svarade för mer än två tredjedelar av alla offentliga upphandlingar 
(Konkurrensverket 2014). I det andra steget valde jag vilken kommun jag 
skulle studera utifrån tre olika storleksintervall: fler än 100 000 invånare (15 
möjliga kommuner), kommuner med antalet invånare inom intervallet 50 000-
100 000 invånare (32 möjliga kommuner) och kommuner med färre än 50 000 
invånare (243 möjliga kommuner). Anledningen till storlekskriteriet var att jag 
antog att storlek utgjorde en enkel klassificering av kommuner med likartade 
upphandlingsbehov. Valet av kommuner gav upphov till kommun Syd (fler än 
100 000 invånare) kommun Bredvid (50000 till 100000 invånare), kommun 
Nord (50 000 till 100 000 invånare) och kommun Öst (färre än 50 000 
invånare). Tredje steget bestod i att jag kontaktade personer som kunde tänkas 
vara involverade i arbetet med offentlig upphandling i den aktuella kommunen. 
I det fjärde och avslutande steget etablerade jag kontakt med den aktuella 
kommunens dåvarande leverantörer. För att garantera köpare, men också 
säljare anonymitet, har jag valt att inte ha någon detaljerad beskrivning av 
intervjuade organisationer. 

 

Efter en förstudie med kommun Bredvid insåg jag att jag även var tvungen att 
välja ett specifikt upphandlingsområde, eftersom offentlig upphandling 
omfattade ett stort antal olika områden med olika förutsättningar. Jag valde att 
studera livsmedelsupphandling, som var den största återkommande 
upphandlingskategorin beträffande både värde och antalet upphandlande 
produkter. Dessutom visade allmänheten och politikerna stort intresse för 
livsmedelsupphandling, vilket medförde att den upphandlingskategorin ofta 
hade olika specifika politiska mål. Livsmedelsupphandling framhölls i den 
statliga offentliga utredningen ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig 
upphandling” (SOU 2013:13) som särskilt problematiskt, vilket bland annat 
berodde på att livsmedelsupphandling historiskt hade en dubbelt så hög 
frekvens av överprövningar jämfört med snittet (Konkurrensverket 2015b). 
Sammantaget bidrog storleken, det politiska intresset och 
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överprövningsfrekvensen till att göra livsmedelsupphandling till ett intressant 
område att studera.  

 

Initialt hade jag för avsikt att studera tre kommuner med respektive 
leverantörer. Den första kommunen valdes ur sin grupp: fler än 100 000 
invånare. Den kommunen, här benämnd kommun Syd, visade sig samarbeta 
inom livsmedelsupphandling med ca tio andra kommuner och kommunala 
organisationer (det exakta antalet varierade mellan olika avtal). Jag tog först 
kontakt med chef för upphandlingsverksamheten för att sedan bli lotsad till 
ansvarig chef, upphandlare och controller och medlemmar i associerad 
referensgrupp för livsmedelsområdet. I referensgruppen ingick 
verksamhetsföreträdare för kommun Syd samt representanter för 
samarbetskommuner. Den andra kommunen blev intressant då jag av en 
händelse råkade bli uppmärksammad på att kommun Nord annonserade i 
svensk dagspress efter leverantörer som var intresserade av bli 
livsmedelsleverantör. Eftersom det här förfarandet avvek från hur kommuner 
normalt sökte leverantörer valde jag av nyfikenhet att ta kontakt med kommun 
Nord, som också uppfyllde storlekskriteriet om att ha 50 000-100 000 
kommuninvånare. Även kommun Nord visade sig samarbeta med flera andra 
kommuner vid livsmedelsupphandling. Dock komplicerades bilden av att 
kommun Nord och dess associerade kommuner dessutom hade ett hängavtal 
inom ett livsmedelsproduktområde med kommun Öst. Intervjuade funktioner i 
kommun Nord och associerade kommuner var upphandlingschef, upphandlare, 
livsmedelscontroller och medlem i referensgruppen för livsmedel, samt 
upphandlare i kommun Öst. I referensgruppen ingick verksamhetsföreträdare 
för kommun Nord och representanter för samarbetskommuner. 

 

Med anledning av kommun Syds och kommun Nords olika samarbeten med 
andra kommuner valde jag att begränsa min studie till dessa två kommuners 
livsmedelsupphandlingar. Andra orsaker till det beslutet var dels att olika 
företeelser tenderade att upprepas, dels begränsningar i tid och resurser. 
Eftersom kommun Öst, som hade färre än 50 000 invånare, var inkluderad kom 
den gruppen av kommuner ändå att vara representerade i studien. Därtill ska 
det noteras att de kommuner som samarbetade med kommun Syd och Nord 
hade färre invånare än den aktuella kommun de samarbetade med och att 
flertalet hade färre än 50 000 invånare. Säljarna valdes ut på basis att de var 
leverantörer till dessa två kommuner vid aktuellt tillfälle. Dessutom 
intervjuades en leverantör av programvara för stöd vid upphandling, Program 
AB, som levererade programvara till kommun Öst. I figur 3 presenterar jag en 
översiktsbild av hur de olika respondenterna förhåller sig till varandra. 
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Intervjun med representanten och insamlat material från kommun Bredvid 
utgjorde en förstudie till huvudstudien.  

 

Figur 3. Organisationer som ingår i studien 

Min urvalsmodell resulterade i att alla kommuner som ingick i studien hade 
någon form av upphandlingssamarbete med (minst) en annan kommun. Telgen 
med flera (2007) poängterade att samarbete mellan offentliga köpare var ett 
särdrag för offentlig sektor och offentlig upphandling specifikt. Dock framkom 
från säljare att deras erfarenhet var att inte alla deras kundkommuner 
samarbetade med andra kommuner. För att motverka eventuella effekter av 
mitt urval (där endast samarbetande kommuner ingick) ansträngde jag mig för 
att ha öppna diskussioner med representanterna för säljare (och köpare) för att 
undvika att enbart samla in information om affärsrelationer rörande en specifik 
motpart. Säljare har i intervjuerna uttalat sig om både specifika köpare och 
köpare som grupp.  

3.1.2 Intervjuer 
Totalt genomfördes i studien 35 intervjuer med representanter för kommuner 
och deras leverantörer. Vid analysen av dessa 35 intervjuer användes 
ytterligare 12 intervjuer av respondenter insamlade i Australien för att skapa 
en fördjupad förståelse av offentlig upphandling som strategiverktyg. Av de 35 
intervjuerna, som i regel varade i drygt en timme, var 17 med representanter 
för offentliga köpare och 17 för privata säljare. Därtill intervjuades en 
representant från ett företag som tillhandahöll programvarustöd. Totalt 
genomfördes två intervjuer med fler än två respondenter, vilka alla sedermera 
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kom att intervjuas var för sig. Av den anledningen kom sex personer att 
intervjuas två gånger och en respondent att intervjuas tre gånger. Uppdelningen 
mellan representanter för köpare respektive säljare var en del av studiens 
design eftersom jag hade för avsikt att beakta både köparens och säljarens 
perspektiv vid offentlig upphandling. För att säkerställa access till 
respondenter och ett öppet samtalsklimat diskuterades frågan om anonymitet i 
början av intervjun. Vid dessa tillfällen förklarade jag uttryckligen att varje 
respondent skulle ges anonymitet, varför det har varit viktigt vid presentation 
av intervjumaterial i kapitel 4-6 att respondenterna inte genom sina utsagor ska 
kunna identifieras.  

 

Vid citering har respondenterna beskrivits med namn, titel och 
organisationsnamn. Både respondenter och den organisation som de var 
verksam i har anonymiserats genom påhittade namn. Däremot har titlar använts 
för att illustrera och ge en indikation om respondenternas funktion i aktuell 
organisation, vilket har inneburit att jag har behövt harmonisera titlarna för att 
skapa jämförbarhet mellan funktioner och organisationer. För att beskriva 
respondenter hos köpare användes följande titlar (siffran i parantes anger 
antalet individer intervjuade i studien) : upphandlare (5), upphandlingschef (3), 
controller (2), verksamhetschef (2) och verksamhetsansvarig (3). Den 
avgörande skillnaden mellan verksamhetschef och verksamhetsansvarig var att 
verksamhetsansvarig inte hade ett uttalat personalansvar utan främst ett 
verksamhetsansvar. Den använda titulaturen hos köparna blev vd (4), chef (5), 
key account manager (KAM, 4), och specialist offentliga affären (SOA, 4). 
Även ortsnamn som framkommit i citat har anonymiserats och ersatts av 
påhittade namn för att minska möjligheten att identifiera respondenterna.  

 

En intervju kan utföras på en mängd olika sätt och är dessutom förknippad med 
en rad olika svårigheter, exempelvis avseende genomförande och analys 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Utöver utförande har även min 
vetenskapliga ansats betydelse för det material som genereras i intervjuerna 
(Silverman 2011). Min utgångspunkt är att det material som jag samlat in genom 
intervjuer inte är fakta utan snarare tolkningar och uppfattningar om världen som 
jag har skapat tillsammans med respondenten. Intervjun var med andra ord en 
social situation och analyserades som en sådan (Czarniawska 2004). I sociala 
situationer har miljö betydelse, varför jag har haft en uttalad ambition att 
genomföra intervjuerna i respondenternas arbetsmiljöer, exempelvis på deras 
kontor alternativt i ett av dem anvisat konferensrum. Det bakomliggande 
motivet till min önskan om att genomföra intervjuerna i en för respondenten 
bekant miljö har varit att få respondenterna att känna sig bekväma med att bli 
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intervjuade, vilket i förlängningen har varit ett led i att bygga ett förtroende 
mellan respondenten och mig som intervjuare. I likhet med Kvale (2006) är 
jag övertygad om att ett förtroende mellan intervjuare och respondent är ett 
viktigt verktyg för att generera ett detaljerat källmaterial i intervjusituationen, 
en övertygelse som stärkts under studiens genomförande. Att skapa 
förtroende kan ske på många sätt, men jag har lagt stor vikt vid att visa intresse 
och engagemang för respondenten, deras organisation och arbetsuppgifter. En 
annan viktig anledning till att verka i respondenternas arbetsmiljö har varit att 
ge respondenterna möjlighet att visa material, elektroniska system/program 
eller liknande, för att få en fylligare beskrivning av deras återgivning.  
 

Jag har använt mig av en intervjumall som fungerat som ett intervjustöd för 
att ringa in olika teman (Silverman 2011). I början av intervjuerna har jag följt 
intervjumallen, men utifrån respondentens resonemang har avvikelser skett 
rörande både ordningen på teman och behandlade frågor. I praktiken har det 
inneburit att respondenten inte har haft någon tidsbegränsning i relation till 
respektive fråga, utan det viktigaste har istället varit att försöka få 
respondenterna att uttrycka sig fritt (Czarniawska 2014). Intervjumallen har 
spelat en större roll när respondenten varit kortfattad. Mot slutet av 
intervjuerna har jag gjort en kontroll för att säkerställa att alla önskade 
områden (inte frågor) hade behandlats. Eftersom det i intervjusituationen 
ofta finns ett förbisett asymmetrisk maktförhållande, där intervjuaren intar 
en dominerande position (Kvale 2006), har det varit viktigt för mig att vara 
medveten om att respondenten kan ha ett behov att försöka svara rätt eller 
att framhäva sig själv och sin organisation (Czarniawska 2014). Vid 
misstanke om skönmålning från respondentens sida har därför 
omformulerade och kompletterande frågor ställts senare under intervjun.  

 

Med inspiration från Czarniawska (2014:134-135) har de exakta 
frågeställningarna i intervjumallen förändrats utifrån den kunskap som 
genererats på vägen. Ett exempel var att det initialt fanns ett behov av att få 
klarhet i hur upphandling hanterades generellt, men det behovet kvarstod inte 
under hela studien utan andra frågor kom att behöva förtydligas baserat på vad 
som framkommit (Martin & Turner 1986). Mallen har modifierats beroende på  
vem som intervjuats och då specifikt med avseende på hens roll och 
arbetsuppgifter. Det har medfört att intervjumallens innehåll kontinuerligt har 
förändrats under studien.  
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Utöver inspelning har även minnesanteckningar gjorts under intervju. Alla 
intervjuer har spelats in och transkriberats. Totalt resulterade intervjuerna i  
över 600 sidor transkriberad text och vid inkluderande av intervjuerna från 
Australien (som användes för att skapa en fördjupad förståelse av 
strategiverktyget offentlig upphandling) uppgick det totala antalet sidor till 
över 900 sidor. Efter avslutad intervju har de viktigaste intrycken från intervjun 
summerats i ett kort memo. Särskilt fokus i memot har varit att beskriva 
intrycken från miljön där intervjun ägde. Av intresse har även varit att beskriva 
hur intervjusamtalet utvecklats och antydningar som framkommit i intervjun. 
Dessa memon har syftat till att ge en rikare kontext och komplettera 
intervjumaterialet för att ge mig som intervjuare ett tydligare minne av 
intervjuförhållandena (Silverman 2011).  

3.1.3 Dokumentstudier 
Offentlig upphandling och arbete med strategier genererar mängder av 
dokument. I studien har ett stort antal olika dokument samlats in och det har 
skett i huvudsak på två olika sätt: i samband med intervju av respondenter eller 
via olika organisationers hemsidor. Av den anledningen kompletterades 
intervjuerna med insamling av dokument. Ett arbete som handlade om att 
samla in, sortera och kategorisera dokument associerat till respondenten eller 
fördjupad information relaterat till respondenternas utsagor. Det har funnits en 
relativt stor välvilja hos organisationer och respondenter, i både privat och 
offentlig sektor, att tillhandahålla olika dokument.  

 

De texter som har samlats in har haft olika karaktär. Vissa dokument har haft 
en officiell karaktär (exempelvis policy, budgetar, kontrakt och text på 
hemsidor) medan andra har varit mer av inofficiell karaktär med drag av 
arbetsmaterial i form av Excel-filer, Powerpointpresentationer och  
systemutdrag. Även upphandlingsmallar, presentationer som beskrev 
upphandlingsförfarande och bilder på användargränssnitt i datorprogram som 
understödde upphandlingsprocessen är konkreta exempel på insamlat 
arbetsmaterial. Vid insamling, men också vid analys och framskrivning, har 
särskild hänsyn tagits för att respektera eventuell känslig information som jag 
fått tillgång till, vilket har inneburit att jag har gjort stora ansträngningar för att 
undvika att presentera information som kan skada individer eller 
organisationer. 

3.1.4 Observation 
Observation är en teknik för att studera rutiner och vardagliga handlingar som 
”försvinner” när man beskriver erfarenheter av interaktion mellan personer 
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(Silverman 2011). Själv har jag använt observation för att studera arbete med 
strategier i realtid, exempelvis i möten mellan kommunen och 
livsmedelsleverantörer. Jag har också observerat hur interna intressenter kom 
fram till hur de skulle agera i förhållande till potentiella leverantörer 
(exempelvis vilken typ av produkt som skulle efterfrågas och vilka 
egenskaper den skulle ha). Genom observationer har det varit möjligt att 
bekräfta både respondenters utsagor och relation till formella dokument, 
exempelvis kontrakt och policy. Ett praktiskt exempel var att se hur 
respondenterna arbetade med förfrågningsunderlag i förhållande till beslutad 
upphandlingspolicy. Kort sagt, observation har gett mig tillfälle att se och 
höra hur respondenterna agerade utan direktion från min sida. 

 

Vid studien genomfördes tre observationer, varav två i kommun Syd och en i 
kommun Nord. Observationerna i kommun Syd avsåg möten med 
upphandlare, livsmedelscontroller och två olika referensgrupper medan 
observationen i kommun Nord avsåg ett leverantörsmöte mellan representanter 
från kommun Nord, associerade kommuner och leverantör Parti AB. Kommun 
Syds referensgruppsmöten syftade till att förbereda och utforma ett 
förfrågningsunderlag till en då kommande livsmedelsupphandling medan 
kommun Nords möte med leverantör Parti AB handlade om förvaltning av ett 
upphandlat livsmedelsavtal. I samband med observationerna har anteckningar 
tagits om vad som har sagts, vem som har sagt vad, men även hur saker har 
sagts. I samtliga fall har mötet spelats in, vilket totalt har resulterat i tre 
inspelningar som vardera pågick i över två timmar. Fältanteckningarna och 
transkriberingar av inspelningarna har gjort observationerna till analyserbara 
texter.  

 

Observationerna har skett i form av direkt observation (Czarniawska 2014), 
vilket rent praktiskt har inneburit att jag som forskare passivt deltagit på 
mötena i rollen som observatör. Vid varje observation har jag kort presenterat 
mig och varför jag var där. Det har skett för att undvika misstänksamhet eller 
missförstånd rörande min närvaro. Jag har haft ambitionen att endast observera 
och har därför försökt att ha en tillbakadragen närvaro. Praktiskt har det 
inneburit att jag undvikit att ställa frågor under observationen eller göra min 
närvaro tydlig på något annat sätt. Förhoppningen var att mötesdeltagarna 
skulle agera/uppföra sig som om att de inte noterade att jag var där. Min avsikt 
var att försöka påverka deltagarna så lite som möjligt. Även om risken fanns 
att min närvaro påverkade deltagarnas agerande, indikerar studier att den 
sortens påverkan är förhållandevis begränsad (McDonald 2005). Eventuella 
frågor som jag valde att ställa har jag ställt i pauser eller efter avslutat möte. 
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Genom att ha en låg profil, spela in observationsmötet och endast föra 
anteckningar har jag försökt att minimera en eventuell observationseffekt. 
Dessutom skedde observationerna asymmetriskt, vilket torde ytterligare 
minska risken för observationseffekter (Ibid). Efter mötet alternativt i relativ 
närtid har anteckningarna arbetats igenom varvid behov har förtydligats och 
kompletteringar skett. Arbetet med att få access till möten att observera var en 
kontinuerlig förhandlingsprocess (Czarniawska 2008). 

3.2 Inne på kontoret  
En viktig utgångspunkt i arbetet på kontoret har varit att jag inte har haft för 
avsikt att testa en teoretisk hypotes. Snarare har jag låtit fältmaterialet visa mig 
vägen. Det vore därför missvisande att tala om tolkning av det insamlade 
fältmaterialet och påstå att insamling och analys har skett kronologiskt och 
sekventiellt. Insamling och initialanalys har skett parallellt och kan närmast 
beskrivas som en pendelrörelse fram och tillbaka. Anledningen till det här 
förfarandet har varit att jag har inspirerats av grundad teori (Czarniawska 2014) 
och dess ständiga komparativa analys (Glaser & Strauss 1967). Med 
inspiration menar jag mer specifikt att jag har samlat in, klassificerat och tolkat 
fältmaterialet parallellt och kontinuerligt. 

 

Initialanalysen har huvudsakligen gått ut på att försöka få en bild av hur köpare 
respektive säljare valt att förhålla sig till motpart och då med särskilt fokus på 
vilka typer av avvägningar som gjordes och vilka handlingar som initierades. 
Det främsta användningsområdet för initialanalysen var att få en uppfattning 
om huruvida jag hade samlat in tillräckligt med material eller om det fanns 
behov att fortsätta insamlingen. 

 

Arbetet med att utforma referensramen och utveckla analysmodellen har skett 
i flera olika mindre steg. Efter att ha upptäckt SAP-litteraturen tog jag beslutet 
att använda de teoretiska begreppen praktik, praxis och aktör för att analysera 
mitt fältmaterial. För att skapa en struktur i vad varje begrepp representerade 
valde jag att ta avstamp i olika litteraturöversikter, exempelvis Jarzabkowski 
med flera (2007), Jarzabkowski & Spee (2009) och Vaara & Whittington 
(2012). Dessa indelningar justerade och byggde jag vidare på med senare 
tillkommen forskning, men även med annan tidigare relevant litteratur. För att 
skapa en större tydlighet i fråga om analysmodellens respektive begrepps 
innebörd valde jag att sortera tidigare forskning som de teoretiska begreppen 
baserades på under olika rubriker, exempelvis roll, interaktion och subjekt 
(som var relaterat aktör). Sorteringen och innehållet i dessa rubriker ska 
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närmast betraktas som ett resultat av en matchning mellan min förståelse av 
forskningslitteraturens innehåll och mitt fältmaterial. Pendlingen mellan 
tidigare forskning, teori och fältmaterial kan närmast beskrivas som en kreativ 
abduktion (Schurz 2008) 

 

Fältmaterialet kan delas in i grupperna intervjuer, dokumentstudier och 
observationer. Allt fältmaterial har sorterats efter de två huvudsakliga 
aktörerna säljare respektive köpare. Därefter har arbetet med att koda 
materialet startat. Kodningen har handlat om att relatera fältmaterialet till 
tidigare forskning på ett meningsfullt och trovärdigt sätt (Styhre 2013), men 
även utifrån fältmaterialets innehåll. Det har inneburit att koderna har 
genererats av vad som framkommit ur materialet, men att kodningen har skett 
på en något högre nivå av abstraktionsnivå än aktuellt material (Charmaz 
2006). Arbetet med att koda har varit inriktat på att identifiera praktiker, 
strategier och olika faktorer som påverkat köpares respektive säljares arbete 
vid konstruktion av strategier. 

 

Rent praktiskt har jag använt mig av fyra olika stödsystem i min analysprocess: 
Nvivo, Powerpoint, Excel och Word. Processen har bestått i att jag i Nvivo har 
analyserat och kodat text genom att dela in fältmaterialet i olika kategorier. Ett 
exempel var att jag valde att dela in fältmaterialet i köpare respektive säljare 
och faktorer som påverkade konstruktion av strategier. Arbetet med att 
strukturera kodningar fortsatte i Excel där jag strukturerade och 
omstrukturerade de olika kodningarna till olika aggregerade grupperingar, som 
exempelvis struktur, kommunikation och mål. I det här läget övergick 
kodningen och kategoriseringen till att söka ”förbindelser mellan 
kategorierna” (Czarniawska 2014:134).  

 

För att testa mitt resultat har jag kontinuerligt lyft över resultaten från 
kodningen till Powerpoint eller Excel för att visualisera resultatet. Ett exempel 
är figur 4 där jag försökte illustrera kodningen om hur köpares och säljares 
förutsättningar och aktiviteter var relaterade till varandra. I figur 4 illustreras 
en mindre del av materialet och kodningen som belyser relationen mellan 
samtalsdialog och skapande av förfrågningsunderlag. För att få in så mycket 
relevant information in i figuren som möjligt har varje färg och figur särskild 
betydelse. Till exempel är köpare grå medan säljare är svart, aktiviteter 
symboliseras med rektangel och associerade attribut är smala cirklar, samt att 
viktiga förutsättningar är vita respektive mörkgråa (smala) cirklar beroende på 
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karaktär. Analysen av figur 4 bidrog till att synliggöra hur köpare och säljare 
arbetade med strategier, men också hur det arbetet var del av olika praktiker. 

 

 
Figur 4. Ett exempel på visualisering av kodning 

 

Den fortsatta analysen av kodningen bidrog till att synliggöra att köpares och 
säljares arbete med strategier handlade om att arbeta med olika faktorer. I det 
här läget pendlade analysen mellan vardagsnära och mer teoretiska begrepp, 
men ambitionen var att abstrahera kodningen. Ett exempel på hur det arbetet 
kom till uttryck är figur 5 som visualiserar ett tidigt stadium i arbetet med att 
identifiera spänningar på en avgränsad del av fältmaterialet. I figur 5 försökte 
jag att kategorisera olika spänningar i enlighet med en tidig modell av 
strategiverktyget offentlig upphandling (en modell som jag i senare 
analysarbete kom att revidera). Andra omständigheter som var av intresse i 
analysen var om det var köpare, säljare eller båda som var i fokus och om 
motparten var synlig i arbetet med strategier. Dessutom försökte jag identifiera 
om spänningar som andra forskare hade observerat var synliga i fältmaterialet 
och om spänningarna präglade arbetet med att konstruera strategier.  
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Figur 5. Arbete med att identifiera spänningar 

 

I det senare analysarbetet och genom att använda analysmodellens olika 
huvudbegrepp, praktik, praxis och aktör, blev de olika kategorierna av faktorer 
tydliga, det vill säga skillnaden mellan enskild aspekt, spänning och 
spänningsfält (se diskussion i kapitel 7, 8 och 9). Kort sagt, genom analysen 
fick de identifierade faktorerna olika innebörd och skillnaderna dem emellan 
blev tydliga.  

 

Arbetet med att visualisera kodningen och övrigt analysarbete resulterade i 
över 110 olika figurer, tabeller och illustrationer. Arbetet i Powerpoint och 
Excel har bidragit till att göra resultatet begripligt för mig själv, men även för 
att kunna presentera materialet för andra och därigenom utmana mitt material. 
Det här arbetet har skett ett flertal gånger innan arbetet med att skapa 
beskrivande och analyserande text i Word startade. Genomgående har arbetet 
med att i text beskriva och analysera identifierad praktik och strategi, liksom 
insikter från tidigare analysstadier, bidragit till att ytterligare förfina och 
utveckla analysen.  

 

Lite förenklat kan analysen beskrivas ha skett i två steg varav det första har 
handlat om att organisera och presentera innehållet i fältmaterialet. 
Uppdelningen har skett med inspiration av grundad teori, analysmodellen och 
min förståelse av fältmaterialet. Jag har därför valt att utforma kapitel så här: i 
kapitel 4 undersöker och beskriver jag offentlig upphandling. I kapitel 5 
respektive 6 undersöker och beskriver jag köparens respektive säljarens 
användning av strategiverktyget offentlig upphandling och  utvecklar tre olika 
praktiker som köpare respektive säljare deltog i. Därtill har jag valt att 
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diskutera motiv till varför köpare valde att samarbeta med andra köpare vid 
offentlig upphandling liksom motiv till varför säljare valt att vara verksam på 
den offentliga marknaden. Att aktörernas motiv är relevant berodde på att 
analysen visade att respektive aktörs motiv var nära relaterat till deras 
tillämpning av praktiker och associerade strategier. Hur köpare respektive 
säljare tillämpade praktiker kom till i uttryck i deras strategier.  

 

Det andra steget i analysarbetet skedde med utgångspunkt i min analysmodell. 
Två av de tre faktorkategorierna (enskild aspekt och spänningar) blev tidigt 
identifierade i analysarbetet, däremot blev kategorin spänningsfält först tydligt 
vid textframskrivningen. Det tåls att påpeka att det huvudsakliga analysarbetet 
tog avstamp i arbetet med mina tre teoretiska huvudbegrepp. Här vill jag 
påminna om att vid analysen användes ett begrepp, medan de andra två 
begreppen var en del av bakgrunden. I kapitel 7 presenterar och analyserar jag 
fältmaterialet utifrån hur praktik formar arbetet med strategier, i kapitel 8 hur 
arbetet att hantera information och påverka hänger ihop med köpares och 
säljares användning av strategiverktyget och i kapitel 9 hur aktörens 
egenskaper formar konstruktion av strategier. I respektive kapitel diskuterar 
jag hur olika faktorer associerade med användning av strategiverktyget 
offentlig upphandling bidrog till konstruktion av strategier. Vid presentation 
av analysen utifrån begreppen praktik, praxis och aktör har jag sorterat faktorer 
systematiskt i kategorierna enskilda aspekter (se 7.1, 8.1 och 9.1), spänningar 
(se 7.2, 8.2 och 9.2) och spänningsfält (se 7.3, 8.3 och 9.3). Dessutom 
analyserar jag motpartens roll vid arbetet  med strategier (se 7.4, 8.4 och 9.4).  

 

En utgångspunkt för analysen har varit att identifiera faktorer som förenade 
köpare och säljare i användning av strategiverktyget, det vill säga faktorer som 
var en del i både köpares och säljares arbete med strategier. En annan 
utgångspunkt har varit att faktorerna ska vara av stor betydelse eller har ett 
avvikande, men för studien relevant innehåll (Flyvbjerg 2006). Faktorerna har 
sitt ursprung i det insamlade fältmaterialet, men respondenterna har inte 
nödvändigtvis använt den benämning som jag presenterar, vilket beror på att 
jag har definierat faktorer efter tolkning och aggregering av insamlat material. 

 

Den här studien kretsar runt köpare respektive säljare som var för sig bestod 
av olika enskilda individer. Aktör-begreppet gör det möjligt att förstå att både 
enskilda individer och grupper av individer kan arbeta med strategier 
(Jarzabkowski & Spee 2009). Jag har använt benämningen köpare respektive 
säljare för att beskriva arbetet med strategier som sker av en eller flera 
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individer. När det har funnits ett behov av att betona eller särskilja en individ 
från gruppen köpare/säljare har individens roll eller arbete beskrivits. Den 
distinktionen är av betydelse för att kunna följa vem som är aktör. Eftersom 
köpare respektive säljare använde sig av olika strategier har jag valt att endast 
betona ett fåtal strategier. Namnen på dessa strategier är av beskrivande 
karaktär där strateginamnet skrivs med stor bokstav i citattecken, exempelvis 
”Tre-stegs-strategin” - en strategi som innehöll tre steg.   

3.3 Metod – en sammanfattning 
Studien har en kvalitativ utgångspunkt, där min undran om hur köpare och 
säljare arbetar med strategiska frågor vid offentlig upphandling har präglat 
studiens utformning. Dessutom har studien formats av SAP och val av 
analysmodell. Studien är inriktad på kommunal livsmedelsupphandling. Efter 
att ha identifierat lämpliga kommuner och deras leverantörer blev de individer 
som praktiskt arbetade med offentlig upphandling tydliga.  

 

Fältmaterialet har samlats in genom intervjuer, dokumentstudier och 
observation. Analysen skedde i två huvudsakliga steg. Det första steget 
handlade om att få en förståelse för och beskriva vad som var offentlig 
upphandling samt hur köpare och säljares arbete med strategier såg ut. Det 
andra steget i analysarbetet utgick från min analysmodell, där praktik, praxis 
och aktör bidrog till att tydliggöra resultatet vid analysen av fältmaterialet.  
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4. Offentlig upphandling 
Det här kapitlet handlar om innehållet i strategiverktyget offentlig upphandling 
och består av fyra avsnitt, varav det första tar sikte på principerna som styr 
offentlig upphandling. Därefter preciserar jag strategiverktyget funktioner och 
i det tredje avsnittet definierar jag strategiverktygets faser. Kapitlet avslutas 
med en diskussion om offentlig upphandling som strategiverktyg. 

4.1 Styrande principer 
Offentlig upphandling präglas starkt av LOU, som stipulerar principerna om 
likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande, 
proportionalitet och konkurrens. Dessutom fanns det en hållbarhetsprincip med 
innebörden att köpare anmodas att beakta miljö-, social och arbetsrättsliga 
omständigheter vid offentlig upphandling. I LOU fanns inget explicit 
omnämnande om ändamålet med offentlig upphandling. Däremot fanns det en 
skrivning i 16 kap 1§ om att ”en upphandlande myndighet ska tilldela den 
säljare ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för 
myndigheten”, vilket kan tolkas som en implicit princip om värde för pengar.  

 

Upphandlingsmyndigheten som har till uppgift att verka för offentlig 
upphandling i Sverige hade på sin hemsida valt att presentera följande 
principer: 

 

Ömsesidigt erkännande: Principen om ömsesidigt erkännande 
innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en EU- och EES-
stats myndighet ska gälla i alla EU- och EES-länder. 

Icke-diskriminering: Principen om icke-diskriminering innebär ett 
förbud mot att diskriminera säljare på grund av deras nationalitet, som 
exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland. En 
offentlig köpare får inte ställa krav som bara svenska företag känner 
till eller kan klara att uppfylla. Det gäller även när köparen inte 
förväntar sig att några utländska säljare ska lämna anbud. 
Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på 
samma sätt som företag från den egna kommunen. 

Likabehandling: Principen om likabehandling innebär att alla säljare 
ska ges samma förutsättningar. Alla säljare måste till exempel få 
tillgång till samma information samtidigt, så att ingen säljare får ett 
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övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett anbud som 
lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. 

Öppenhet: Principen om öppenhet, transparens, innebär att 
upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter 
som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska 
annonseras offentligt och de säljare som deltagit i anbudsförfarandet 
ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och 
förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och 
tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. 

Proportionalitet: Proportionalitetsprincipen innebär att kraven och 
villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som 
upphandlas. De åtgärder som den offentliga köparen genomför får inte 
gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. 
(Upphandlingsmyndigheten 2019a). 

 

Det kan noteras att Upphandlingsmyndigheten inte hade valt att betrakta den 
övergripande principen om värde för pengar eller principerna om hållbarhet 
och konkurrens vid sin framskrivning om principer som reglerade offentlig 
upphandling. Principerna om värde för pengar och konkurrens är del av kärnan 
i offentlig upphandling, eftersom den förra principen är ett skäl till införandet 
av offentlig upphandling och den senare principen handlar om hur värde för 
pengar ska genereras. Hållbarhet är en uttalad princip i LOU men av dispositiv 
karaktär, varför det är upp till köparen att själv avgöra huruvida den ska 
tillämpas eller ej.  

4.2 Strategiverktygets funktion 
Principerna kunde kategoriseras utifrån vad de riktade in sig på att uppnå, 
nämligen dess funktioner. Analysen av principerna visade att det fanns tre 
olika funktioner; en funktion för köpare, en funktion för säljare och en 
stödjande funktion. 

4.2.1 Funktion för köpare 
För köpare är principen värde för pengar den bärande tanken med offentlig 
upphandling och själva målet. I rapporten ”Regelverk och praxis i offentlig 
upphandling” konstaterade Molander (2009:28) att det fanns en stor politisk 
enighet om vad som var målet med regelverket relaterat till offentlig 
upphandling: ”konkurrens, effektivitet och hushållning med de offentliga 
resurserna”. Bland de intervjuade köparna var uppfattningen att konkurrens, 
effektivitet och hushållning inte var målet utan snarare medlet för att uppfylla 
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målet att skapa värde för pengar. Kostnadsbesparing och att de sparade 
pengarna kom samhället till nytta var tydliga förväntningar på offentlig 
upphandling. Representanterna för köpare återkom ständigt till resursfrågan 
och vad de hade för möjligheter att använda budgeten till. Sten, upphandlare 
kommun Nord, reflekterade över behov i relation till de krav som ställdes i 
upphandlingarna och vad man fick för pengarna:  

 

Man pratar ju som att pengar är den minsta bristvaran, har vi rätt krav 
får vi jättebra produkter. Då ställer jag frågan, hur kan du liksom veta 
att en fläskkotlett från Sverige alltid är bättre att servera än en oxfilé 
från Brasilien, liksom, varför ska vi alltid vara beredda att betala så 
mycket extra för en svensk fläskkotlett? Du blir helt idiotförklarad när 
du ställer en sån fråga. […] Det finns inte, du ska ha det bästa. Sen 
visar det sig att det är få kommuner som kan lägga obegränsat med 
pengar på maten. (Sten, upphandlare kommun Nord) 

 

De intervjuade menade att det fanns en tydlig spänning mellan behov och värde 
för pengar, eftersom värdet för en vara/tjänst var relaterat till matchningen 
mellan behovet och kostnad. Vad som var rätt vara i förhållande till aktuellt 
behov var varje köpare själva tvungna att definiera. Om potentiella säljare 
uppmuntrades att komma med initiativ till bättre och effektivare lösningar på 
köparens problem fanns stora möjligheter att realisera värde för pengar. 

 

Måltidspolicy, kommun Nord [Utdrag] 
Andelen svenska livsmedel ska vara lägst 70 procent, genom att i första 
hand öka andelen animalier med svenskt ursprung. Därefter är det 
önskvärt med närproducerade och säsongsbetonade livsmedel. 
(Kommun Nord 2016:3)  

 

Utifrån de mål som köpare hade var det klart att innebörden av principen värde 
för pengar var beroende av kontext. Ett exempel var att värdet av en 
livsmedelsupphandling i kommun Nord var relaterat till upphandlingens 
förmåga att realisera måltidspolicyns mål om att andelen svenska livsmedel 
skulle vara lägst 70 procent. Dessutom var den kontextuella betydelsen av vad 
som var värde för pengar nära relaterat till hållbarhetsprincipen och hur köpare 
valde att beakta hållbarhet. Således främjar hållbarhetsprincipen principen om 
värde för pengar och är en del av strategiverktygets funktion för köpare. 
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4.2.2 Funktion för säljare 
För säljare var den centrala frågan huruvida de fick likvärdig möjlighet att 
konkurrera och inte diskriminerades gentemot andra säljare. Här var 
principerna om öppenhet och lika behandling avgörande, eftersom dessa 
principer syftade till att säkerställa att alla säljare hade möjlighet att konkurrera 
på lika villkor utifrån sina unika förutsättningar.  

 

Köpare förväntades ha en dialog med marknaden för att bilda sig en 
uppfattning om marknaden, men hur den dialogen genomfördes kunde ha 
betydelse för hur saker och ting uppfattades av allmänheten. Ett handlande som 
skedde helt öppet och korrekt kunde uppfattas ha en annan innebörd än vad 
den faktiskt hade. Dessutom riskerade dialog med enskilda säljare leda till att 
säljare blev olikt behandlade. Ett annonsverktyg som flera köpare hade börjat 
använda var anmodan om information (request for information - RFI), vilket 
innebar att dessa köpare undvek att ha direktdialog med enskilda säljare. 
Köpare formulerade de frågor och funderingar som man hade och skapade en 
annonsförfrågan via offentliga elektroniska databaser och ombad säljare att 
svara via dem. Nedanstående ingress gick att finna på en RFI från 2017 rörande 
livsmedelsupphandling från kommun Syd: 

 

Syftet med denna förfrågan om information är att ge kommun Syd 
information i förberedelserna med att skapa ett tydligt, transparent och 
proportionerligt förfrågningsunderlag genom att tillvarata branschens 
erfarenheter och kunskaper. Detta är också ett tillfälle för säljare och 
andra intressenter att tidigt i processen lyfta frågor och synpunkter de 
anser är av vikt för att en upphandling ska få ett bra resultat. (Kommun 
Syd 2017b:1)  

 

Genom användandet av RFI behandlade köpare alla säljare lika samtidigt som 
förfarandet var öppet och proportionerligt. Även om det fanns en inställning 
bland upphandlarna om att alla säljare skulle hanteras lika beskrev Sten, 
upphandlare kommun Nord, problematiken när de fick frågor på en annonserad 
upphandling.   

 

[Säljaren ställde en muntlig fråga]. Men jag ger absolut inte ett svar. 
[… jag kan] i undantagsfall ge ett svar, och sen direkt skriva ner det, 
och publicera det. Men det undviker jag, jag vill inte ha den [dialogen]. 
Men det är klart, om man ställer en svår fråga, så det är väl bra att han 
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ställer den. Men man är alltid rädd för att de fiskar efter nåt mer eller 
nåt annat. […] det kan vara vår tolkning av saker ibland, som man är 
ute efter. Exempelvis att vi skriver att det är det här och det här ska 
ingå i avtalat pris. Och då är det ofta nån som tolkar det efter. Om jag 
säger det här då, då menar du att det inte ingår. Säger, nej, det ser vi att 
det ligger utanför, fast egentligen om de läser texten så är det ganska 
tydligt att man i skrivningen ser att det ingår, och då kan han ju liksom, 
då kan han räkna bort den grejen i sin anbudssumma, medan de andra 
måste ta höjd för att det ingår. Det skulle kunna leda till att de har olika 
förutsättningar. (Sten, upphandlare kommun Nord) 

 

Stens beskrivning av frågor relaterade till annonserat förfrågningsunderlag 
visade att det fanns utrymme för olika tolkningar och återgavs inte frågan och 
svaret korrekt kunde det resultera i att en säljare hade fått tillgång till 
information som innebar en konkurrensfördel. Offentlighetsprincipen är ett 
kraftfullt verktyg relaterat till öppenhet, eftersom den ger potentiella säljare 
tillgång till inlämnade anbud och köparens utvärdering av dem.  

4.2.3 En stödjande funktion 
Principen om konkurrens var ett redskap för både köpare och potentiell säljare 
att realisera sina mål och understöddes av principerna om icke-diskriminering 
och ömsesidigt erkännande. Icke-diskriminering handlade om att de potentiella 
säljarna skulle beredas lika möjlighet att konkurrera utifrån sina kommersiella, 
legala, tekniska och finansiella förmågor och inte diskrimineras, exempelvis 
på grund av sitt ursprung, storlek, lokalisering eller ägande. Principen om 
ömsesidigt erkännande skulle främja konkurrens genom att låta utländska 
säljare delta i nationell offentlig upphandling på samma villkor som inhemska 
säljare. 

 

För köparna var det ytterst viktigt att de potentiella säljarna konkurrerade med 
varandra, eftersom konkurrensen bidrog till att skapa värde för pengar. 
Emellertid menade flera säljare, exempelvis Daniel, chef Kött AB och Ågot, 
vd Grönsak AB, att de då och då läste annonserade upphandlingar som enligt 
dem uppenbarligen var riktad mot någon förutbestämd säljare. Hans, vd Frukt 
AB, förklarade att det huvudsakligen skedde genom att förfrågningsunderlaget 
innehöll krav som var konstruerade på ett sådant sätt att det skulle ge fördel till 
en viss säljare. I dessa situationer fick inte potentiella säljare likvärdig 
möjlighet att konkurrera och köpare fick inte nödvändigtvis största värde för 
pengarna. Ur säljarnas perspektiv var svårigheten med dessa ”riktade” 
upphandlingar att köpare har ett handlingsutrymme att utforma sin 
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upphandling som de önskar. Köpare har rätt att dela upp sin upphandling, ställa 
krav på specifika produkter/tjänster och leverans utifrån de förutsättningar och 
önskemål deras verksamhet kräver, vilket gjorde det praktiskt svårt att 
argumentera för att upphandlingen var utformad för att gynna en enskild 
säljare. Uppdelning av upphandlingar hade som effekt att upphandlingen blev 
mer attraktiv för vissa säljare medan andra fann den oattraktiv. Det ska noteras 
att även en upphandling som inte delades upp hade samma effekt, det vill säga 
att vissa säljare fann den attraktiv och andra oattraktiv. Andrea, upphandlare 
kommun Syd, illustrerade de avvägningar som köpare tvingades göra:  

 

Verksamheterna vill ha så få säljare som möjligt [för att slippa att 
beställa hos flera säljare och då blir det dessutom fler fakturor att hantera 
– mer jobb helt enkelt]. Vi tänker ju alltid på här, hur vi ska kunna göra 
för att ändå få en viss konkurrens när vi upphandlar. (Andrea, 
upphandlare kommun Syd) 

 

Dessutom framhöll Andrea att ett viktigt arbete för att öka konkurrens var ”att 
minska på kraven” vid upphandlingen för att få till ett ”bra avtal”. Krav i 
upphandling var ett område som både säljare och köpare återkom till när de 
diskuterade konkurrens och värde för pengar. Utifrån förfrågningsunderlag, 
kontrakt och intervjuer var det uppenbart att köpare hade väldigt många krav 
på de produkter och tjänster man hade för avsikt att köpa. Adam, vd Program 
AB (som tillhandahöll programvarustöd för offentlig upphandling), återgav 
vad de hade noterat när de hade detaljstuderat en livsmedelsupphandling: 

 

Det är ju bland allmänheten tyvärr en uppfattning att man alltid köper 
det billigaste. Det kan man säga att så är inte fallet. Vi tittade på en 
upphandling i Hemstad för 1,5 år sedan och vi räknade lite på hur många 
krav man ställde där – man ställde över 30 000 krav på sina [ca 1 500] 
produkter. Allt ifrån att det ska vara djupfryst till färsk vara, hur stora 
kartongerna ska vara. (Adam, vd Program AB) 

 

En anledning till att köpare angav ett så stort antal krav som 30 000 var att de 
var tvingade av säljarna att göra så för att undvika att få undermåliga produkter. 
Ett exempel på en produkt som kunde bli sämre om krav användes var sylt. 
Bär är dyrt och nästan utan undantag var lägsta pris den metod som köpare 
utvärderade säljarnas anbud på, varför köparen var tvungen att säkerställa att 
de fick en viss andel bär för att undvika att säljaren inte sparade in på andelen 
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bär för att kunna ge ett lågt pris. Med andra ord tvingades köpare, för att få 
bästa produkt i förhållande till pris, arbeta med krav för att säkerställa att de 
fick värde för pengar. Därtill framkom att användning av stödprogram 
underlättade kravställande, varför det fanns en uppfattning bland vissa 
upphandlare att stödprogrammen var drivande av mängden krav. Däremot 
definierades behov av människor och människor hade preferenser på produkter 
som inte alltid nödvändigtvis behöver vara vare sig den bästa eller den 
billigaste produkten. Ebba, chef Gross AB, förklarade hur en viss produkt 
kunde bli utvald att ingå i det upphandlade sortimentet:  

 

Vi [i köken] har alltid haft den köttbullen, eller den fisken. Och det ska 
vi ha nu med. Och då är det de kraven. Det är människor, det är ju det 
enda de kan påverka. Jag vill ha den. Du får inte glömma bort att det är 
människor som sitter och bestämmer, och som tycker, och som kanske 
har jobbat med den här produkten i 15 år och vill fortsätta ha den. (Ebba, 
chef Gross AB) 

 

Konsekvensen för köpare när de valt en specifik produkt med unika egenskaper 
blev att färre säljare kunde leverera den aktuella produkten. Då menade säljare 
att det fanns det risk för att konkurrensen blev sämre och priset högre för 
köpare, med sämre värde för pengarna som resultat. Kopplingen mellan krav, 
konkurrens och pris var inte okänd bland upphandlarna. Exempelvis menade 
Linnea, upphandlare kommun Öst, att konkurrens mellan säljare var viktigt 
och att kommunen därför hade upphandlat likartade varor från två eller fler 
säljare för att få dem att ha en rimlig prissättning:  

 

Konkurrenssituationen tvingar säljarna att uppföra sig. Sedan försöker 
de blåsa oss på andra vägar, men de ska ju leva också. Det är ju så det 
funkar. Men som regel tycker jag att vi har god kontakt med de här 
säljarna vi har. Vi har en öppen dialog, och det är bra. (Linnea, 
upphandlare kommun Öst) 

 

Hur köpare arbetade med att skapa konkurrens genom uppdelning och krav 
påverkade med andra ord hur upphandlingen genererade värde för pengar. För 
de potentiella säljarna var icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande 
avgörande omständigheter för att kunna konkurrera på lika villkor. 
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Icke-diskrimineringsprincipen var något som flera av de undersökta köparna 
brottades med, vilket huvudsakligen berodde på att det fanns både uttalade och 
outtalade politiska och verksamhetsmässiga mål om att köpa svenska 
alternativt närproducerade varor och tjänster. Kort sagt, var det en utmaning 
för de involverade i upphandlingsprocessen att balansera politiska krav med 
konkurrens och icke-diskriminering, såsom i ovanstående fall med kommun 
Nords måltidspolicy där det fanns önskemål om att öka andelen svenska 
animalier. Genom att kräva att de animaliska produkterna skulle uppfylla de 
svenska miljökraven kunde köpare vara säkra på att få svenska 
animalieprodukter, eftersom inget annat land hade lika höga miljökrav. 
Samtidigt var det inte möjligt att ställa liknande krav på andra livsmedel, vilket 
Christer, controller kommun Nord, lite uppgivet konstaterade: 

 

Havregryn – hur ska jag ställa kraven på detta så att vi får svenskt 
havregryn? Kött går ju an – där kan man säga antibiotika eller svenska 
djurskyddskrav. Men havregryn, vad ska man skriva då? (Christer, 
controller kommun Nord) 

 

Att principen om icke-diskriminering påverkade köpares arbete var tydligt, 
eftersom köpare tvingades förhålla sig till principen och samtidigt försöka 
uppfylla sina mål. Ömsesidigt erkännande av andra länders varor, tjänster och 
certifieringar togs upp i diskussioner om utländska företags möjlighet att 
konkurrera. I grunden handlade ömsesidigt erkännande om handel med andra 
EU-länder och länder som hade handelsavtal med EU som förpliktigade 
ömsesidigt erkännande av varandras varor och tjänster.  

4.3 Strategiverktygets faser  
Det här avsnittet avhandlar den offentliga upphandlingens faser genom att 
illustrera de aktiviteter som var relaterade till användandet av offentlig 
upphandling. Beskrivningen av processen tar sin utgångspunkt i hur 
Upphandlingsmyndigheten valt att beskriva den. Eftersom LOU reviderades 1 
januari 2017 förändrades upphandlingsfaser något under tiden jag arbetade 
med  materialinsamlingen. Utöver LOU finns det inga beslut eller styrande 
dokument som specificerar hur den offentliga upphandlingsprocessen skulle 
ske. Förändringen i LOU 2017 föranledde Upphandlingsmyndigheten att 
revidera sin rekommendation för upphandlingsprocessen. Den stora skillnaden 
var att upphandlingsprocessen före 2017 beskrevs innehålla två övergripande 
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faser, upphandling och avtalsförvaltning medan den senare innehöll en tredje, 
strategifasen.        
Tabell 1. Upphandlingsprocessen från 1 januari 2017 

 
 

I den tidiga beskrivningen av upphandlingsfasen lyftes de olika momenten i 
utformningen av upphandlingsdokumenten fram medan i den senare varianten 
kvarstår de som rekommendationer. Däremot fanns de integrerade under 
punkten ”Utforma upphandlingsdokumenten” (se tabell 1). Punkten 
”Annonsera” hade förändrats något till sitt innehåll, men hade samma rubrik 
vid 2017 års version. Det fanns flera skillnader men inga som på ett avgörande 
sätt förändrade faserna.  

(Upphandlingsmyndigheten 2018) 

Faserna påverkade och ibland bestämde köpares handlingar, vilket tvingade 
säljarna att anpassa sig efter faserna och köpares handlingar. De olika faserna 
hade främst påverkan på när och hur det var möjligt att arbeta med strategier 
och var strategifasen, upphandlingsfasen och avtalsförvaltningsfasen. 

4.4. Offentlig upphandling - en sammanfattning 
Strategiverktyget offentlig upphandling består av två delar: funktioner och 
faser (se figur 6). Strategiverktygets funktion var å ena sidan att underlätta för 
köpare att skapa värde för pengar och å andra sidan att ge säljare likvärdig 
möjlighet att delta i offentlig upphandling. För köpare handlade värde för 
pengar om att få klarhet i vad som var mest värde för pengar i den givna 
situationen, men också om att genomföra de aktiviteter som skapade värde för 
pengar. Därtill hade strategiverktyget en understödjande funktion som i sin tur 
främjade både köpares och säljares funktion. Strategiverktygets faser var 



72 
 

relaterade till strategiverktygets metod. De tre olika faserna tydliggjorde att 
olika strategiska frågor var olika relevanta vid olika tidpunkter.  

 

 
Figur 6. Offentlig upphandling – ett strategiverktyg 
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5. Köpares arbete med strategier 
Det här kapitlet inleds med en diskussion om köpare och offentlig 
upphandling. Det insamlade materialet pekade på att det för köparen fanns 
olika praktiker som här presenteras i tre avsnitt: underrättande, cirkulär och 
framställande praktik. Underrättande praktik handlade om att generera 
information som var av relevans vid framtagandet av målbeskrivning, 
identifiering av behov och definiering av vad som skulle köpas in. 
Framställande praktik tog sikte på matchningen mellan köpares utbud och 
realisering av köpet medan cirkulär praktik manifesterades när en förändring 
(i förhållande till tidigare upphandling) inte ansågs nödvändig. 

5.1 Köpare och offentlig upphandling 
En central fråga för köpare var huruvida man skulle genomföra upphandling i 
egen regi, tillsammans med andra köpare eller göra avrop hos associerade 
köpare som redan genomfört upphandling inom det aktuella området. Hos 
kommun Syd var det ett enkelt val, eftersom kommunen hade en större inköps- 
och upphandlingsorganisation på plats. Det här gällde även kommun Nord, 
som ända hade valt att samarbeta med kommun Öst inom ett specifikt 
delområde, vilket delvis gick att härleda till kommun Nords ”Riktlinjer för 
inköp” där följande skrivning fanns (Kommun_Nord_2015:9): ”Upphandling 
ska där det innebär skalfördelar och effektivare användning av 
upphandlingsresurser ske i samverkan med andra upphandlande enheter.” 
Återkommande motiv för att samarbeta var kompetens- och resurserbrist samt 
uppfattningen att en gemensam upphandling kunde generera lägre 
inköpspriser.  

 

Att samarbeta med andra köpare är vanligt vid offentlig upphandling. Spontana 
samarbeten kunde uppenbarligen uppstå, men det vanligaste var planerade 
samarbeten med officiella förfrågningar. Kommun Syd hade som rutin att 
tillfråga kranskommunerna. Alva, upphandlare kommun Syd, förklarade att 
kranskommunerna ”kan aktivt välja, den här vill vi vara med på medan denna 
vill vi inte vara med på.” Valet att samarbeta hade fördelar, men samarbete 
resulterade också i minskad möjlighet att bestämma och krävde samsyn på vad 
som skulle upphandlas och hur upphandlingen skulle ske. Exempelvis 
påvisade Alma, upphandlare kommun Centrum, en målkonflikt som kom av 
att samarbetet med kommun Syd: 
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Dagens upphandlingar tar egentligen bara hänsyn till kommun Syds 
politiska beslut. Syd är en stor kommun och har sina politiker, varje 
kranskommun runt omkring har sina politiker och sina visioner/beslut. 
Att få ihop detta i en stor konstellation fungerar liksom inte. Sedan kan 
jag känna att vi har haft en stor drivkraft av kommun Syd, vi kanske 
har legat i framkant. Vi har kanske gjort saker som våra politiker inte 
tagit beslut om. (Alma, upphandlare kommun Centrum) 

 

Trots avsaknad av politiska beslut och mål bidrog samarbetet mellan kommun 
Centrum och Syd till att verksamheten i kommun Centrum utvecklades. Men 
samarbete kunde också vara problematiskt, exempelvis menade Ulla, 
verksamhetschef kommun Väst och Sydväst, att samarbete också kunde 
motverka utveckling: 

 

För några år sedan kunde jag känna att vi verksamhetschefer har velat 
ställa krav på svenskt kött och så vidare, närproducerat och där hade vi 
ett väldigt motstånd ifrån inköp [Upphandlingsenheten i kommun 
Nord]. Då hänvisade de till paragrafer, lagen och det ena med det andra. 
Då tyckte vi att vi måste våga. Där hade vi en dispyt. (Ulla, 
verksamhetschef kommun Väst och Sydväst)  

 

Möjligheten att påverka upphandlingens utformning var en viktig och 
återkommande fråga för involverade samarbetspartners. Frågan som de 
samarbetande kommunerna hade att ta ställning till var huruvida aktuell 
utformning av upphandlingen låg i linje med politiska beslut och vad man 
skulle göra om det fanns en målkonflikt. En praktisk lösning var att 
samarbetande kommuner undvek att ta politiska beslut som kunde stå i strid 
med den upphandlande kommunens politiska beslut eller att tjänstemän inte 
uppmärksammade politiska beslut som kunde ha påverkan. 

 

Men skulle vi i kommun Centrum ha ett beslut som ingen annan har så 
får vi inte igenom det. Har kommun Syd tagit ett beslut som vi har fått 
följa har vi inte lyft det till våra politiker utan det har stannat på 
tjänstemannanivån. Däremot driver vår miljösida vissa saker och de 
driver det mot politiken rörande vad man vill och vilka beslut man ska 
ta. Den diskussionen följer vi, men det finns inga politiska beslut 
rörande detta. Vi ser inte saken som ett problem att våra politiker inte 
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har tagit några politiska beslut om miljökrav. (Alma, upphandlare 
kommun Centrum) 

 

Ulla, verksamhetschef kommun Väst och Sydväst, konstaterade att det inte 
alltid var lätt att komma överens. Fick man i otillräcklig grad möjlighet att 
påverka valde vissa att lämna samarbetet, för ”det handlar om individer” och 
individer känner olika starkt för olika frågor. Att samarbeta med andra köpare 
var vanligt bland köpare men samarbete kunde ske på olika sätt: allt från 
formell samverkan mellan köpare till inofficiella samarbeten och 
kunskapsutbyten mellan enskilda funktioner och individer. Viktiga motiv till 
samarbete var brist på kunskap, erfarenheter och resurser och en önskan om att 
sänka inköpspriserna. I det här sammanhanget förkunnade Manfred, chef Parti 
AB, att de som säljare hade kunskap som ibland kunde hjälpa och bistå köpare 
att realisera sina mål och intentioner.  

 

… kommuner gör livsmedelsupphandling i snitt vart fjärde år, men vi 
svarar faktiskt 40-60 livsmedelsupphandlingar varje år. Vi är ändå 
hyfsat duktiga på att veta vad som är bra respektive som är mindre bra. 
Det hade varit bra om vi hade kommit till den punkten att vi kan vara 
mer rådgivare. Gör ni så… tänk på det här. Gör ni så skulle jag 
rekommendera att ni inte gör så eller så men då måste ni lägga till det 
här och så vidare. I den bästa av världar om vi kommer på måndagen 
och säger det här och våra konkurrenter kommer på onsdag och säger 
samma sak. Då börjar man förstå att man pratar inte bara i egen sak. Vi 
kan nog aldrig bli helt objektiva för det är vi inte. På det sättet behöver 
man som upphandlare förstå att pratar man om något som faktiskt 
fungerar respektive inte fungerar. (Manfred, chef Parti AB) 

 

För att lyckas få information, men även bygga förtroende menade flera säljare, 
exempelvis Manfred, chef Parti AB, att det var centralt att” fråga istället för att 
komma med en färdig lösning” på hur saker ska vara. Även om säljarna hade 
kunskap, som enligt Ebba, chef Gross AB, kunde bespara ”kanske två-tre 
månaders jobb” måste köpare vara villiga att lyssna och ta till sig 
informationen. Säljarna eftersträvade därför en dialog att kännetecknad av 
ömsesidigt utbyte och respekt. En praktisk detalj som kunde underlätta det 
ömsesidiga utbytet och undvika missförstånd var att parterna förde protokoll. 
Malte, chef Parti AB, betonade vikten av att ha ett skriftligt ”protokoll där man 
kan korrigera saker som uppfattas fel” för att undvika misstolkningar.  
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Säljarna var intresserade av att diskutera vad köparen avsåg att göra; skulle 
upphandlingen delas upp och i så fall hur? För säljarna var frågan om hur 
uppdelning skulle ske av stort intresse, eftersom den avgjorde om det skulle bli 
kommersiellt intressant att delta i den framtida upphandlingen. För köpare var 
det däremot av värde att få information om marknaden och om hur den 
kommande upphandlingen skulle kunna utformas för att generera många 
anbud. Utmaningen för köparna var att dela upp och/eller utforma 
upphandlingen på ett sådant sätt att de själva mötte sina mål samtidigt som det 
förblev kommersiellt intressant för säljarna att lämna anbud. I det här 
sammanhanget var det intressant för köpare att ha en interaktion med säljare 
för att inhämta information.  

5.2 Underrättande praktik 
Köpare samlade in information på en mängd olika sätt, vilka var både riktade 
inåt mot den egna organisationen och riktade utåt omvärlden. Bland de 
intervjuade upphandlarna fanns det en insikt om att säljare hade ett 
kunskapsövertag gentemot köpare eftersom säljare hanterade många olika 
upphandlingar kontinuerligt. Andrea, upphandlare kommun Syd, uttryckte det 
på följande sätt: ”de svarar ju på många fler upphandlingar än vad jag någonsin 
kommer att göra i hela mitt liv”. Alva, controller kommun Syd, utvecklade 
resonemanget vidare: 

 

Vi är jätteintresserade av säljarens synpunkter, exempelvis vad är det 
för saker som vi ska ha med i upphandlingen kan de bidra med. Man 
kan ju inte alltid göra som man alltid har gjort. Då går ju inte 
utvecklingen framåt. Vi inhämtar alltid, på livsmedelsområdet, 
erfarenheter ifrån våra säljare. Säljarna styr oss inte, men de kan 
”berätta” vad som händer på marknaden, eller vad kan vara möjligt 
eller hur man ser på det. (Alva, controller kommun Syd) 

 

Även Christer, controller kommun Norr, framhöll betydelsen av att inhämta 
synpunkter från säljarna och fortsatte att ”sedan är det inte säkert att vi gör så, 
men vi inhämtar deras syn på det.” Kort sagt, att lyssna på säljarna var viktigt 
för köpare, men det fanns en stor medvetenhet om att säljarna hade en dold 
agenda med sin hjälp. Andrea, upphandlare kommun Syd, förklarade att de 
utgick ifrån att säljarna ”väljer ut upphandlingar som gynnade dem på något 
vis”.  
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Av dessa anledningar var det möjligt att förstå att underrättande praktik 
innehöll möten med upphandlad leverantör, möten med potentiella säljare och 
annonserat förfarande. En avgörande skillnad mellan upphandlad leverantör 
och potentiella säljare var att köparen hade en etablerad relation med sin 
leverantör. 

5.2.1 Dialog med upphandlad leverantör 
Att inhämta information från redan upphandlad leverantör var något som 
respondenterna betraktade som både självklart och naturligt. Köpare hade 
kontinuerliga samtal med upphandlad leverantör och inför en ny upphandling 
blev det för båda parter intressant att diskutera vad som händer på marknaden. 
Fördelen med att föra en dialog med upphandlad leverantör var att personerna 
som involverades i processen var kända för varandra, varvid motståndet mot 
att ta kontakt med varandra var mindre. Gabriella, KAM Gross AB, menade 
att hon skulle ha en ”bra relation med de här centralpersonerna, så att de ska 
lyfta luren, ringa till mig när det är något.” Andrea, upphandlare kommun Syd, 
beskrev vad hon gärna diskuterade med upphandlad säljare: 

 

Så tipsa mig om sådant som är bra, som du tycker att någon annan har 
gjort bra. Ställt något krav, eller vad det nu kan vara. Vi har också 
frågor om vad som rör sig på marknaden. (Andrea, upphandlare 
kommun Syd) 

 

Att ställa frågor till sin leverantör inför en näraförstående upphandling torde 
inte ha något större överraskningsvärde. Däremot förklarade Sten, upphandlare 
kommun Nord, att han redan vid uppstartsmötet inför ett nytt avtal försökte 
inhämta information som kunde vara av betydelse vid nästa upphandling, 
vilken låg flera år fram i tiden. Det kan till exempel handla om hur säljaren 
resonerat om prissättning av upphandlade produkter och tjänster.  

 

De brukar vara lite pratglada efter man har skrivit avtal så kan man få 
veta hur, ja, prissättning; hur tänkte du? Ni säger ju jämnt att vi är 
viktiga, men var det här verkligen en viktig affär för er, och sånt. 
Taktiken bakom tycker jag är kul att få ut litegrann. (Sten, upphandlare 
kommun Nord) 

 

Att få ta del av motpartens beskrivningar av hur de resonerade kunde ge 
pusselbitar att beakta vid framtida upphandlingar. Utöver att ha dialog med 
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sina varu-/tjänsteleverantörer berättade Jana, upphandlare kommun Nord, att 
de hade för vana att även samtala med datasystemsäljare: ”De kommer med 
rekommendationer. Det är likvärt med att vi gör marknadsundersökningar. Vi 
lyssnar på dem också.”  

5.2.2 Dialog med potentiella säljare 
Dialog med potentiella säljare var en dialog med marknaden. Christer, 
controller kommun Nord, beskrev hur de valde att bjuda in de stora 
livsmedelsgrossisterna:   

 

Vi har haft möten med branschen för de stora säljarna – Gross AB, 
Parti AB och Stor AB. Vi kallade alla tre samtidigt inför 
upphandlingen. Vi var lite tveksamma till att kalla alla samtidigt, men 
de tyckte det var bra. Jag tror inte någon har gjort så tidigare, men det 
var bra. Det var nytt för dem. Det var allmänna frågor – det var jag, 
upphandlaren och vi hade lite frågeställningar – hur ser ni på det här i 
branschen och så vidare. Hur ska vi tänka här… Hur ska vi fråga på 
rätt sätt hur vill ni ha det? (Christer, controller kommun Nord) 

 

De stora livsmedelsgrossisterna utgjorde en egen grupp av säljare, eftersom 
varje köpare i någon mån var tvingad utifrån sitt livsmedelsbehov att ha avtal 
med en livsmedelsgrossist. Diskussioner med den här gruppen hade därför ett 
stort värde för köpare. Livsmedelsmarknaden kännetecknades av att merparten 
av de stora livsmedelsgrossisternas omsättning härrörde från den offentliga 
livsmedelsmarknaden (Ryegård 2013). Den kvarvarande delen av 
omsättningen hade ett stort antal mindre livsmedelssäljare. För att möta den 
gruppen av övriga (ofta lokala) livsmedelssäljare hade köpare gruppmöten där 
de presenterade sitt behov. Alva, controller kommun Syd, berättade att de som 
köpare hade specifika syften när de närmade sig marknaden generellt:  

 

Gruppmöten är aktuellt när det saknas aktörer på marknaden som 
lämnar anbud. Då hade vi ett samarbete med länsstyrelsen som har 
kontakt med mindre säljare och det bjöds in 37 säljare. Då berättade vi 
hur det fungerar med upphandlingar och vilka volymer vi behöver. Det 
var ett sätt att kommunicera med marknaden. Men de var inga säljare 
till oss utan det var ett försök från vår sida att få in fler anbud. (Alva, 
controller kommun Syd) 
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Linnea, upphandlare kommun Öst, förklarade att de vid den senaste 
köttupphandlingen hade valt att komplettera gruppmötet med studiebesök för 
att få en bättre uppfattning om vad som var möjligt att efterfråga. 

 

Alla var där [på mötet]. Sedan gjorde vi studiebesök för att vi ville 
känna av dem. Vi ville få till stånd en dialog. Beskriva vad vårt behov 
är och vad förstå vad de kan erbjuda – en marknadsundersökning. Vilka 
möjligheter finns det? (Linnea, upphandlare kommun Öst) 

 

Dialogen om köpares behov och vad säljarna kunde erbjuda blev i dessa fall 
grunden för hur den kommande upphandlingen kom att utformas.  

5.2.3 Annonserat förfarande 
Annonserat förfarande handlade om att köpare kommunicerade med 
potentiella säljare med hjälp av annonser. Den vanligaste och enklaste formen 
av annonsering var att inbjuda till gruppmöten, men det fanns även mer 
sofistikerade användningssätt. Till exempel använde sig kommun Nord av 
intresseanmälningar från potentiella säljare. Jana, upphandlare kommun Nord, 
berättade att intentionen med ”intresseanmälan är att se vart vi har våra möjliga 
säljare för enstaka produkter. Finns de i Sverige eller var?” Vad kommun Nord 
gjorde var att de annonserade i dagspress efter säljare i närliggande kommuner. 
Samtidigt var Jana tydlig med att de ”har ju inte sagt att man måste vara ifrån 
dessa kommuner”. En anledning till att de valde att annonsera efter (lokala) 
säljare, var att det fanns en önskan från samarbetsparterna att de skulle köpa 
lokalt producerade livsmedel. Ulla, verksamhetschef kommun Väst och 
Sydväst, utvecklade varför de valt att annonsera: säljaren måste visa att de ville 
bli säljare, ”vi kan ju inte springa och jaga dem. De måste också visa ett 
intresse.” Ett annat annonserat förfarande var en RFI (anmodan om 
information). Andrea, upphandlare kommun Syd, berättade att de använde RFI 
för att ställa frågor till potentiella säljare:  

 

Lite frågor som vi har ställt till marknaden. Det är ju ett bra sätt att 
undvika att trilla i någon grop, så att säga. För då kan du ju få in svar 
på lite frågor där du inte är helt säker på hur du ska formulera dig, eller 
att man är lite osäker på hur marknaden tar emot det här, och så vidare. 
Då kan man passa på att ställa de frågorna i förhand. (Andrea, 
upphandlare kommun Syd) 
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Rent praktiskt innebar RFI att köpare tog fram ett underlag där de formulerade 
de frågor de var intresserade av att få svar på. Sedan annonserades det ut i 
samma databaser som upphandlingar annonserades, vilket medförde att de 
säljare som använde sig av bevakningar i annonseringsdatabaser fick möjlighet 
att läsa RFI:n och själva avgöra huruvida de ville ge svar och synpunkter. Ebba, 
chef Gross AB, berättade att Gross AB alltid svarade på remisser och Ågot, vd 
Grönsak AB, menade att det var ett förfaringssätt som var tilltalande för 
Grönsak AB, då de som säljare fick möjlighet att ge sin åsikt och på så sätt 
påverka köpare före annonseringen av förfrågningsunderlaget. Ur köparnas 
perspektiv var användning av RFI ett förfarande där alla säljare behandlades 
öppet, lika och icke-diskriminerande samtidigt som köparna kunde få tillgång 
till relevant information från olika säljare. 

5.3 Cirkulär praktik 
Cirkulär praktik diskuterades vid flera tillfällen under intervjuerna med 
säljarna, men lyste helt med sin frånvaro i intervjuerna med köparnas 
representanter. Sivert, chef Gross AB, menade att köpare tenderade att utöva 
cirkulär praktik när upphandlaren saknade en kostorganisation runt sig; 
upphandlaren fokuserar på hur hen ” snabbt ska lösa problemet”, det vill säga 
utformningen av upphandlingen. Kärnan i cirkulär praktik är att tidigare 
material, erfarenheter, sätt att arbeta används på nytt, utan några större 
förändringar. Hur köpare valde att organisera sin upphandlingsverksamhet 
påverkade med andra ord upphandlingens genomförande och resultat. De 
resurser som var relaterade till upphandlingens genomförande i dessa fall var 
enligt säljarna antingen för knappa eller bristfälliga. Karl, KAM Smak AB, 
menade att det vanligaste förfarandet relaterat till cirkulär praktik kom till 
uttryck i upphandlingens utformning: 

 

Många gånger är det ju så att en upphandling ser ut mer eller mindre 
som en blåkopia på den tidigare upphandlingen. Som de har lyckats 
med, och som inte har gått till domstol, så att säga. Då kör vi så. De 
[kanske] gör någon liten ändring. (Karl, KAM Smak AB) 

 

Att köpare valde att använda gamla upphandlingar som mallar var vanligt 
menade flera säljare, men Ebba, chef Gross AB, var tydlig och menade att 
köpare inte borde nöja sig med att ta ”det gamla [förfrågningsunderlaget] och 
lägg[a] till någonting. För då blir det inte bra.” De intervjuade upphandlarna 
förklarade att användning av gamla förfrågningsunderlag var en del i arbetet 
med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag, men en ”blåkopia” användes 
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endast undantagsfall och främst i situationer där inga förändringar var önskade. 
Ebba, chef Gross AB, förklarade vidare att en anledning till cirkulär praktik 
var att köpare kom i tidsnöd och de inte hann arbeta fram ett helt nytt 
förfrågningsunderlag. Cirkulär praktik blev helt enkelt svaret på hur köparen 
skulle hinna bli klara för att inte stå utan avtal när det då gällande avtalet 
slutade gälla.  

5.4 Framställande praktik 
Framställande praktik handlade om att fastställa vad som skulle upphandlas 
och hur det skulle realiseras. Genom att bestämma vilka varor/tjänster som 
skulle upphandlas hade köpare möjlighet, om den ville, att styra den specifika 
upphandlingen mot de säljare som på kommersiella grunder kunde lämna 
anbud och därigenom indirekt påverka vem som hade möjlighet att bli säljare. 
Christer, controller kommun Nord, förklarade: ”vi styr ju. Det är vi som är 
köpare, vi tycker väl att vi har rätt att styra det.” Det här förhållandet var något 
som alla säljare, utan undantag, var mycket väl medvetna om. Sivert, chef 
Gross AB, beskrev den premissen på följande sätt:  

 

Upphandlande myndigheter har vilka möjligheter som helst att 
konkurrera ut en anbudsgivare utifrån krav, dela upp upphandlingen i 
olika delar eller för den delen starta en samordnad varudistribution. 
(Sivert, chef Gross AB) 

 

Vad Sivert, chef Gross AB, betonade var att köpare kunde utforma 
förfrågningsunderlaget på ett sådant sätt att en upphandling riktas mot en 
specifik säljare alternativt grupper av säljare. Det här kunde rent praktiskt ske 
på fler olika sätt, exempelvis genom att dela upp upphandlingen i specifika 
produktkategorier, särskilja och upphandla varor och distribution av varor var 
för sig, kräva att säljaren uppfyller specifika krav och/eller att ha en unik 
kravspecifikation på produkterna. Oavsett vilken metod köpare valde blev 
resultatet att ett utvalt begränsat antal säljare hade möjlighet att lämna anbud. 
Något som representanterna för säljarna genomgående återkom till var att den 
upphandlingsmässiga traditionen och hur rättspraxis reglerade det sätt på vilket 
köpare skulle utforma förfrågningsunderlaget medgav stora friheter för köpare, 
eller som Filip, KAM Fisk AB, uttryckte det: ”Det bestämmer ju kommunen 
själva, hur de vill lägga upp sina förfrågningsunderlag.” Friheten till trots 
menade Ebba, chef Gross AB, att det fanns både fördelar och nackdelar med 
köparens frihet: 
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För oss är det mycket enklare när vi får ett förfrågningsunderlag som 
är fyrkantigt, men där vi vet kraven, det är en sammanhållen 
upphandling med allt i, vi vet alla förutsättningar, det är inget hittepå. 
Det är det absolut enklaste för oss. Det gillar vi. Men det är ju ingen 
utmaning. Det är ju ingen utmaning för oss som sitter här, det är ingen 
utmaning för företaget. Vi kommer ju inte heller att utvecklas av en 
sådan traditionell upphandling. (Ebba, chef Gross AB) 

 

Valde köpare en traditionell upphandling hade säljarna stor kunskap om hur de 
skulle hantera köparna medan en mer utmanande utformning tvingade säljarna 
att utveckla sig själva och sina erbjudanden för att förbli konkurrenskraftiga. 
Hur köpare kom att använda sin frihet berodde till stor del på hur köparnas 
representanter valde att tolka mål, preferenser och önskemål.  

5.4.1 Politiska beslut och verksamhetskrav 
Hur en upphandling kom att utformas gick enligt köparnas representanter att 
härleda till politiska beslut och verksamhetskrav samt hur dessa tolkades. 
Interna styrdokument, exempelvis en kommuns upphandlingspolicy, 
påverkade hur verksamhetsföreträdare och upphandlare valde att utforma 
upphandlingen. Både kommun Syds och kommun Nords upphandlingspolicy 
innehöll generella formuleringar, som framgår av exempelvis utdraget ur 
kommun Nords upphandlingspolicy nedan. 

 

Upphandlingspolicy kommun Nord [utdrag]  

Upphandling ska ske i konkurrens samt präglas av affärsmässighet och 
objektivitet på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling. 

Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet och att inte ta 
ovidkommande hänsyn, men även i övrigt ett etiskt agerande. Därför 
är det viktigt att: inga orimliga eller ovidkommande krav ska ställas så 
att någon anbudsgivare eller säljare gynnas eller missgynnas. 

Vid varje upphandling skall kommunen inom ramen för gällande 
upphandlingslagstiftning och praxis ställa etiska och sociala krav, med 
beaktande av deklarationer och konventioner inom mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn 
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All upphandling ska vara inriktad på att de upphandlade varorna och 
tjänsterna ska bidra till en ekologisk hållbar utveckling (Kommun Nord 
2016a:2)  

 

Även om kommun Nords upphandlingspolicy försökte beskriva vad 
affärsmässighet, affärsetik och hållbar utveckling innebar, fanns det utrymme 
för tolkningar av hur den praktiskt skulle tillämpas. Kommun Nord och 
kommun Syds upphandlingspolicy hade stora likheter, men även vissa 
skillnader. Ett exempel på en sådan skillnad var att kommun Syd hade en 
uttalad önskan om att deras säljare skulle bestå av både stora och små företag:  

 

Upphandlingspolicy kommun Syd [utdrag] 

Kommun Syd ska sträva efter att ha en varierad leverantörsbas där även 
mindre företag ingår. Större upphandlingar ska om möjligt utformas så 
att det är möjligt att lägga anbud på avgränsade delar.  (Kommun Syd 
2016b:6)  

 

I kommun Syds upphandlingspolicy fanns en direkt uppmaning om att deras 
upphandlingar skulle utformas på ett sådant sätt att säljare kunde bli säljare till 
en del av ett upphandlingsområde. I praktiken skedde det genom att 
upphandlingar delades upp i delområden. Kommunens livsmedelsbehov kunde 
till exempel delas in i olika livsmedelsområden: fisk, kött, mejeriprodukter och 
så vidare. Kännetecknande för både kommun Syds och kommun Nords 
upphandlingspolicy var att de gav instruktion om förfarande vid offentlig 
upphandling. I viss mån gick det även att identifiera innehållsmässiga 
målsättningar, till exempel hållbar utveckling. Utöver dessa riktlinjer fanns det 
olika specifika politiska mål som gällde för upphandling, även om dessa hade 
de en målsättande karaktär. Kommun Syd hade följande återkommande 
politiskt mål under åren 2016-2018: 

 

Kommun Syd ska öka andelen hållbara upphandlingar. Hållbara 
upphandlingar skapar förutsättningar för jobb, minskar skillnader i 
livsvillkor och bidrar till en bättre miljö. (Kommun Syd 2016a:54; 
Kommun Syd 2017a:56; Kommun Syd 2018a:59) 

 

Att andelen hållbara upphandlingar skulle öka innebar att en inriktning mot 
hållbar utveckling var utpekad. Alva, controller kommun Syd, förklarade att 
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hennes arbetsuppgifter till viss del gick att direkt härleda till politiska mål. Så 
till vida att hon hade till uppgift att både följa upp och rapportera information 
relaterad till verksamhetsmässiga och politiska mål. Att politiker var 
intresserad av livsmedel var något som påpekades genomgående av både 
köpare och säljare. Sten, upphandlare kommun Nord, förklarade att 
livsmedelsupphandlingar ” är politiskt styrt” och att både politikerna och 
allmänheten hade ett intresse för livsmedel. Vissa respondenter menade att 
politiska mål för upphandling användes som täckmantel för att få till effekter 
som var politiskt känsliga att uttala, exempelvis att kommun Syds beslut att 
bara köpa ekologiskt kött egentligen handlade om att införa fler vegetariska 
rätter (pengarna räckte helt enkelt inte till att köpa ekologiskt kött till alla dagar 
i veckan). Även i avsaknad av specifika, uttalade politiska mål fanns det ett 
intresse för frågan, men då ifrån verksamheten själv.   

 

Det finns ingen policy kopplat till ekologiskt. De har inte upprättat 
någon kostpolicy, utan det är övergripande att den ekologiska andelen 
ska öka. Den ligger idag runt 20-25 procent. Det är penningpåsen som 
styr till viss del. Ekologiskt är dyrare. Verksamheten efterfrågar 
ekologiska produkter mer och mer.  (Linnea, upphandlare kommun 
Öst) 

 

I kommun Öst fanns det ingen fastställd kostpolicy som kunde ge vägledning 
om exempelvis önskad andel ekologiska produkter, men i dess frånvaro tog 
verksamhetsföreträdare initiativ till en viss utvecklingsinriktning: fler 
ekologiska produkter. Eftersom ekologiska produkter tenderade att vara dyrare 
innebar det en målkonflikt med budget. Mark, verksamhetsansvarig kommun 
Nord, utvecklade problematiken med målkonflikter: 

 

Pengarna ligger inte i vår verksamhet fullt ut för att närma oss 100 
procent ekologiskt och med svenskt kött. Det går inte ihop – de två. De 
målen vi har fått från Politiken – så ska vi satsa på det svenska först. 
Det har ju blivit så att det är en prioriteringsordning. (Mark, 
verksamhetsansvarig kommun Nord) 

 

Att det fanns en målkonflikt mellan olika politiska mål var tydligt hos de 
intervjuade köparrepresentanterna, även om målkonflikten och prioriteringen 
skiljde sig åt mellan olika kommuner. I vissa kommuner fanns det politiska 
beslut. Exempelvis förklarade Ulla, verksamhetschef i kommun Väst och 
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Sydväst, att det i kommun Sydväst fanns en ”en prioriteringsordning [i 
måltidspolicyn]. Policyn är tagen av kommunfullmäktige”.  Genomgående var 
budgeten den viktigaste prioriteringen, vilket exempelvis Alma, upphandlare 
kommun Centrum, beskrev som att ”det finns beslut om att vi ska öka det 
ekologiska [men] det finns en avvägning mellan andelen ekologiskt och 
kostnad”.  

 

Både politiska beslut och verksamhetens behov påverkade hur köpare valde att 
utforma sina upphandlingar och därmed de strategier som köpare tillämpade 
för att realisera beslut och uppfylla behov. Utifrån det insamlade materialet 
blev det tydligt att köpare kunde vara styrande eller anpassande. 

5.4.2 Styrande  
När en köpare var styrande handlade det om att antingen dela upp 
upphandlingen eller arbeta med kravsättande. Uppdelning handlade om att dela 
upp eller att inte dela upp upphandlingen i delområden medan kravsättande 
handlade om att använda krav i upphandlingen för att styra säljare i en viss 
riktning. Båda dessa metoder innebar att köpare dikterade förutsättningarna för 
säljarna.   

Uppdelning 
Upphandlingsområden delades upp av flera skäl; för att uppfylla politiska mål, 
krav från verksamheten, men även för att det fanns en erfarenhet av att det var 
så man hade gjort förra gången och kanske gången dess för innan och så vidare. 
Linnea, upphandlare kommun Öst, förklarade hur kommun Östs uppdelning 
hade kommit att uppstå: 

 

Det har liksom gett sig efter hand. Det har inte varit något som vi har 
suttit ner och tittat på… hur ska vi ha varugrupperna – det blir givet, 
det har fallit på plats. Det finns kostdatasystem och uppföljningssystem 
som bygger på en viss struktur. Detta blir lite styrande. (Linnea, 
upphandlare kommun Öst) 

 

För kommun Öst hade uppdelningen följt hur man har gjort i branschen och 
hur man gjort tidigare år. Jana, upphandlare kommun Nord, instämde i att 
historien hade en stark prägel på hur de valt att dela upp 
livsmedelsupphandlingen och berättade att de gjorde en indelning i 
färskprodukter, exempelvis kött och mejeri, och en stor grossistupphandling. 
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Dessutom menade Jana att frågor som ”vad har andra kommuner gjort? Vad 
får vi för tips och idéer? Vad är det bästa nu?” hade stor betydelse för hur de 
tänkte och resonerade om hur de skulle dela upp upphandlingen. Köparens 
möjligheter att dela upp upphandlingsområdet begränsades av 
konkurrenssituationen. Det här var en situation som säljarna var medvetna om 
och som Daniel, chef Kött AB, kommenterade uttrycksfullt: ”Delar ni [köpare] 
upp det för mycket, ja, men då skiter vi i det [att lämna anbud].” Konsekvensen 
för den enskilda säljaren vid oattraktiva uppdelningar av upphandlingar blev 
att de avstod från affären medan köparen riskerade att inte få någon säljare eller 
en sämre konkurrensutsättning. Andrea, upphandlare kommun Syd, berättade 
att de hade utformat en strategi ur beställarens perspektiv: 

 

Egentligen har vi tre steg nu: minsta enheter [som hänvisas till 
konsumentsortimentssäljaren], medelstora [som hänvisas till 
grossistavtalet] och den stora kan ta den nischande säljaren. Sen är vi 
inga poliser på detta utan vill den lilla enheten köpa ifrån den nischande 
säljaren så är det helt ok. Vi serverar detta bord av möjligheter och 
sedan är det beställaren som tar ansvar för de politiska besluten. 
(Andrea, upphandlare kommun Syd) 

 

Kommunen arbetade med en strategi där den beställande enheten hade 
möjlighet att beställa produkter från olika säljare beroende på sitt behov, vilket 
jag har valt att benämna som en ”Parallell-upphandlings-strategi”. Enligt 
Andrea, upphandlare kommun Syd, var utgångspunkten att 
livsmedelsgrossisten skulle ”täcka alla behov man har i ett storkök”. Hade man 
som beställande enhet behov av små förpackningar eller mindre kvantiteter 
kunde man vända sig till säljaren av konsumentprodukter. Hade man däremot 
behov av stora kvantiteter kunde man vända sig direkt till producenten och 
beställa storpack med bättre priser. Enligt Andrea innebar kommun Syds 
”Parallell-upphandlings-strategi” flera fördelar för enheterna: 

 

De får färre leveranser och färre säljare att kontakta, färre fakturor, och 
de kan komma upp i minsta ordervärde för att slippa leveransavgifter 
och sådant där. Så det ska finnas ett komplett sortiment hos grossisten. 
För de stora köken så kan det ibland vara nackdelar med att ta allt ifrån 
grossisten. För att får du för stora leveranser på samma gång så blir det 
väldigt arbetsamt för personalen. Det kan vara en poäng med att dela 
upp det i veckan. Det kan också vara så att du tar frukt och grönt från 
grossisten en dag i veckan. Men sedan vill du ha en ytterligare leverans 
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om man behöver fylla på med frukt och grönt, eller potatis eller något, 
och då tar du det ifrån specialsäljaren. Eller att du behöver produkter i 
ett bredare sortiment som inte grossisten har. Sedan har ju grossisterna 
till exempel inte färskt bröd i sitt sortiment. (Andrea, upphandlare 
kommun Syd) 

 

Kommun Syds ”Parallell-upphandlings-strategi” var starkt styrd av 
verksamhetsinriktade krav och önskemål, vilket enligt Andrea berodde på att 
kommunens måltidsverksamhet bestod av enheter med stora inbördes 
variationer och därmed hade olika behov. Jana, upphandlare kommun Nord, 
berättade att kommunen hade valt att utveckla en annan strategi som gick ut på 
att uppmärksamma lokala säljare och svenska livsmedel.  

 

[Avsikten är] att underlätta för de små säljarna att lämna anbud så att 
de inte automatiskt blir utkonkurrerad av den stora säljaren. Hur gör vi 
detta på bästa sätt? Vi börjar med att upphandla de små delarna, vi går 
inte ut med upphandlingarna samtidigt med den stora. (Jana, 
upphandlare kommun Nord) 

 

Den här strategin gick i korthet ut på att man delade upp 
livsmedelsupphandlingen i tre delar (vilken jag har valt att benämna som ”Tre-
stegs-strategi”); direktupphandling med lokala säljare, upphandling av färska 
livsmedel och avslutningsvis en grossistupphandling som omfattade 
sortimentet som blev kvar efter de två första stegen. ”Tre-stegs-strategin” 
förutsatte att upphandlingarna skedde kronologisk ordning och att 
grossistupphandling omfattade det sortiment som inte upphandlats i de två 
tidigare stegen. För att realisera ”Tre-stegs-strategin” valde kommun Nord att 
annonsera efter lokala säljare som var intresserade av att bli säljare till 
kommunen. De fick sedan lämna intresseanmälningar. Efter att ha undersökt 
vilka säljare som matchade kommunens behov gjordes en bedömning huruvida 
det var möjligt att göra direktupphandling eller om en särskild upphandling för 
ett specifikt område var nödvändig. Sedan genomfördes direktupphandling av 
de varor som matchade kommunens behov med de säljare som visat intresse. 
Först därefter inleddes upphandling av delområden inom livsmedel. När dessa 
upphandlingar var avslutade inleddes grossistupphandlingen som var den 
stora, sett till både antalet produkter och beställningsvolym. Jana, upphandlare 
kommun Nord, förklarade att ”Tre-stegs-strategin” byggde på ett 
grundantagande om vilka säljare som var intresserade av att lämna anbud på 
vad:  
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En stor säljare [grossist] som har konceptet att vilja leverera allt … 
svarade i det här skedet inte på grönsakerna för man kanske inte får den 
stora [grossistupphandlingen] och då har man ingen fördel av 
distributionen, så då fick vi inga anbud från dem. (Jana, upphandlare 
kommun Nord) 

 

Med ”Tre-stegs-strategin” försökte kommun Nord få lokala säljare att vilja bli 
säljare till kommunen. Om de här säljarna var små och specifikt inriktade på 
ett livsmedelsområde, exempelvis mejeri eller kött och chark, innebar det att 
de var endast intresserade av att lämna anbud på sitt livsmedelsområde. När 
”Tre-stegs-strategin” användes valde de stora grossisterna att inte lämna anbud 
på de specifika livsmedelsområdena. Fullsortimentsgrossisterna hade en 
affärsmodell som byggde på att de var fullsortimentssäljare, varför att det 
kunde vara ekonomiskt riskabelt att bli säljare till endast ett mindre delområde. 
Den stora poängen för köpare att rikta in sig mot de små säljarna var att de 
gynnade lokala säljare och att de uppfattade att de på så sätt kunde säkerställa 
att produkterna var svenska.  

 

Vi känner inför nästa gång måste vi försöka få en lokal säljare igen för 
då vet vi att vi får närproducerat – det blir ett mervärde i detta 
sammanhang. Det blir inte på samma vis om vi får en 
fullsortimentsgrossist. (Ulla, verksamhetschef kommun Väst och 
Sydväst) 

 

En grundläggande skillnad mellan ”Tre-stegs-strategin” och ”Parallell-
upphandlings-strategin” var att det i den senare fanns likartade produkter hos 
flera säljare vilket saknades i den förra. Att dela upp upphandlingar var ett 
effektivt sätt att möjliggöra för mindre företag att bli säljare. Andrea, 
upphandlare kommun Syd, poängterade emellertid att det fanns både fördelar 
och nackdelar med den här metoden: 

 

Verksamheterna vill ha så få säljare som möjligt. Vi tänker ju alltid så 
här: hur ska vi kunna göra för att ändå få en viss konkurrens när vi 
upphandlar. […] Man kan inte ha det som ett generellt mantra, att man 
ska gynna små och medelstora företag. Man ska självklart göra det, där 
det är lämpligt. (Andrea, upphandlare kommun Syd) 
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Att använda uppdelningsmetoden påverkade konkurrensutsättningen av 
upphandlingen, vilket köpare hade att beakta i förhållande till de politiska och 
verksamhetsmässiga målen. 

Kravställande  
Att ställa krav ingick per definition i upphandling, eftersom kravsättande 
handlade om att definiera vad som ska upphandlas. Vid framställande praktik 
tog kravställande sikte på ett handlande där köpare aktivt styrde 
upphandlingens utformning. Säljarna menade att livsmedelsupphandling till 
viss del kännetecknades av krav.  

 

De kommersiella kraven som finns i avtalet och över företaget och 
allting. Det är ju inte bara krav på produkterna. Det är krav på fordonen, 
på bränsle, på däck, på leveranstider. Alltså allt ställer de ju krav på. 
(Ebba, chef Gross AB) 

 

I huvudsak var det tre områden som var behäftade med krav i en upphandling: 
företaget, produkterna och distributionen av produkterna. Kraven på företaget 
handlade om att säkerställa att företaget kunde genomföra uppdraget och att 
säljaren följde lagar och förordningar, hade tillräckligt stabil finansiell 
ställning för att genomföra upphandlingsuppdraget och hade erforderliga 
miljö- och kvalitetssystem. Dessa krav syftade till att sortera bort oseriösa 
företag och tvinga företagen att arbeta med hållbarhetsfrågor. Hur många krav 
en enskild produkt kunde ha varierade, men Adam, vd Program AB, hade 
under 2015 genomfört en fullständig genomlysning av en 
grossistlivsmedelsupphandling och observerat upp till 30 krav på en produkt. 
Kort sagt, köpare ställde ofta omfattande krav på enskilda produkter.  

 

Och jag vet inte om det är bara vid livsmedel, utan generellt, att 
överprövningarna har gjort att upphandlaren har försökt att vara mer 
och mer detaljerad och vara övertydlig. Formulera sig väldigt tydligt. 
Och med väldigt få möjligheter för egen tolkning, så att säga. Just för 
att man sedan i en överprövningssituation ska kunna hänvisa till att, 
nej, men det står faktiskt här att det ska vara såhär, eller att det får inte 
vara såhär. Så det tror jag har varit generellt för upphandlingar. 
(Andrea, upphandlare kommun Syd) 
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Att köpare ställde krav i stor omfattning menade flera respondenter, 
exempelvis Andrea, upphandlare kommun Syd och Linnea, upphandlare 
kommun Öst, berodde på att det fanns ett behov av att tydliggöra vad det var 
för produkt/tjänst man frågade efter. Kraven på enskilda produkter och 
sortimentet i stort uppfattades av säljarna som problematiskt. Ida, KAM Gross 
AB, menade till och med att:  

 

De ställer för mycket krav. Att det blir otydligt och dels krav på artiklar 
men även på andra krav. Ibland är det motsägelsefullt på olika ställen. 
Att de gör förfrågningsunderlagen för långa. Det blir för mycket text 
och de tappar bort sig själva när man skriver. Vissa är jätteduktiga och 
det blir jätteklart. Man ska kunna läsa förfrågningsunderlaget och 
kunna förstå vad de vill och vad vi ska göra. Man ska inte behöva sitta 
och läsa om och om igen. Ibland får man göra det och fundera på vad 
är det de vill egentligen? (Ida, KAM Gross AB) 

 

Dessutom var vissa säljare frustrerade över att vissa köpare valde att inkludera 
krav i upphandlingen utan att ha en tydlig idé med kraven. Bengt, SOA Gross 
AB, förklarade att det var vanligt att köpare fick ändra sina krav både en och 
två gånger sedan det hade blivit uppenbart att krav stod mot varandra. En 
förklaring att så var fallet var att köpare hade generella krav i 
förfrågningsunderlaget som kunde stå i motsats till produktspecifikationen. I 
kommun Syd fanns det en påtaglig medvetenhet om att kommunen ställde 
många krav på livsmedelsupphandling. Benny, upphandlingschef kommun 
Syd, förklarade läget med att ”miljökrav är viktigt när det gäller livsmedel”. 
Dessutom har verksamheterna tydliga krav på produkterna för att kunna 
genomföra sitt uppdrag.  

 

Att köttbullen ska väga ungefär mellan 13 och 15 gram är ganska 
viktigt. För att det passar bäst i produktionen. Där kan vi ju vara lite 
petiga. Men om köttbullen ligger i en kartong som väger fyra, fem eller 
sex kilo är helt oväsentligt. Vi vill inte ha förpackningar över 10 kilo 
av arbetsmiljöskäl. (Andrea, upphandlare kommun Syd) 

 

Krav kunde kategoriseras i två huvudgrupper: verksamhetskrav och politiska 
krav. De verksamhetsmässiga och politiska målen hade olika karaktär och 
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därför fanns det olika möjligheter för säljarna och upphandlarna att anpassa 
sig. Det fanns tillfällen när köpare hade politiska beslut som tvingade 
upphandlaren till att utforma upphandlingen på ett specifikt sätt. Däremot 
fanns det stor handlingsfrihet för enskilda medarbetare hos köpare att tolka hur 
målen skulle realiseras. Christer, controller kommun Nord, berättade att deras 
kommunledning hade tagit en måltidspolicy som specificerade att ”Det är 
önskvärt med närproducerat och säsongsbetonat livsmedel. […] Detta får vi 
uttolka vad detta betyder.” Att definiera och formulera krav för att uppfylla 
olika mål, exempelvis närproducerat och säsongsbetonat, var något som flera 
upphandlare återkom till, eftersom det ibland kunde vara svårt, om inte 
omöjligt. Andra funderingar kring kravsättande var huruvida man skulle 
tillhandahålla konventionella produkter och produkter som uppfyllde 
ekologiska (och ibland även etiska) krav eller om man skulle välja att ha ett 
alternativ. 

 

[Kravet på] bananer är kopplat till att vi tyckte att det är rimligt att 
enbart köpa in ekologiska och etiska bananer. Det får störst effekt om 
du tar bort de konventionella alternativen [då finns det bara ett 
alternativ]. I själva upphandlingsskedet innebär detta att man får ofta 
ett bättre pris, för om vi lägger hela vår volym på ekologisk får vi ett 
bättre pris. Däremot om man under avtalets löptid plockar bort en 
konventionell vara innebär det inte att vi får ett bättre pris, men vi höjer 
andelen ekologiskt. (Andrea, upphandlare kommun Syd) 

 

Alva, controller kommun Syd, förklarade att det fanns flera parametrar som 
spelade roll för en ekologisk produkt skulle ersätta en konventionell: 

 

Det finns flera faktorer som ni beaktar när ni ska fasa ut konventionella 
produkter – kvalitet, sortiment, volym, förpackningar, pris. 
Prisdifferensen får inte vara alltför stor. Och tror jag att både kaffe och 
banan har legat bra till. Det finns andra mervärden i form av att det är 
plantageprodukter och man får mervärden när man väljer ekologiska 
och etiska. (Alva, controller kommun Syd) 

 

Hur enskilda köpare valde att göra vid den typen av beslut och associerat 
kravsättande varierade, men diskussionen om vilka krav som skulle användas 
var närvarande vid fastställande av sortimentet som skulle upphandlas.  
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Utöver produkterna var distributionen av produkterna ett område som var 
behäftat med krav. I grunden verkade köpare för att distributionen helst skulle 
ske utifrån verksamhetens behov och med begränsad miljöpåverkan. För 
beställande verksamheter var leveransfrekvens och leveranstidpunkt på dagen 
viktiga krav, eftersom de var avhängiga kökens mottagnings- och 
lagringskapacitet. Det gällde särskilt varor med korta hållbarhetsdatum och 
krav på kylmiljöer. Hur en kommun hade valt att organisera sitt 
distributionsbehov varierade, varför vissa kommuner använde sig av 
distributionscentraler och andra inte. Vid frånvaro av distributionscentral 
kunde köpare verka för att säljarna samdistribuerade för att minska 
miljöpåverkan. Därför verkade exempelvis både kommun Nord och Syd för 
samdistribution av varor. Generellt var säljarna positiva till dessa initiativ. Till 
exempel såg Martin, vd Bröd AB, flera fördelar med samdistribution trots att 
de hade en egen distributionsflotta och inte alltid hade möjlighet att 
samdistribuera.  

 

… det blir ju att samtransportera mycket produkter och varor, så jag 
tror det är en jättebra modell för städerna att jobba med. För att 
minimera miljöpåverkan och så vidare. Det tror jag är jätteviktigt. 
Självklart är kostnader en stor bit också. Jag tror att kommunen ser nog 
lika mycket på kostnader som på miljön, som på framkomligheten i 
staden. (Martin, vd Bröd AB) 

 

Utöver att det minskade kostnaderna och miljöpåverkan menade flera säljare 
att det var tämligen enkelt att genomföra samdistribution. Filip, KAM Fisk AB, 
beskrev hur deras samdistribution brukade fungera:  

 

Det fungerar skitbra. För att göra det väldigt enkelt. En kund, du ringer 
mig. Och så säger du, jag vill ha det med leveransen på torsdag. Och 
redan då har jag tagit reda på ditt kundnummer och ditt turnummer hos 
säljaren som distribuerar. Så mejlar jag till dem. Kunden ska ha 
produkten på torsdag. Du får den på onsdag kväll utav mig. Inga 
problem. Så körs produkten dit till säljaren som distribuerar, och de 
lägger den på sina bilar. För de vet ju redan att vi kommer. Sedan är 
det färdigt. Vi vinner på det. Säljaren som distribuerar också, för att de 
får fyllt sina bilar. (Filip, KAM Fisk AB) 
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De säljare som utförde samdistributionen fick ett täckningsbidrag för sina 
transporter när de fyllde lastbilen med varor från andra säljare, det vill säga att 
deras kostnad för att genomföra en distributionsrutt minskade. När köpare 
använde sig av en distributionscentral innebar det att säljarna endast behövde 
ombesörja en leverans till centrallagret och slapp att hantera distributionen ut 
till beställaren, vilket kunde vara upp till 1000 olika leveransadresser beroende 
på köparens storlek. Genom att ha endast en leveranspunkt menade flera säljare 
att konkurrensen ökade. 

 

Det blir ju egentligen aldrig för långt om det är en lagercentral. Blir det 
för långt får du inte ihop körtiderna med bilarna. Och du har ju åtta 
timmar på dig att få ut varorna från att bilen åker tills den ska vara 
hemma igen. […] För vill man ha konkurrens så måste man ha en 
lagercentral. För annars så låser man ju upp sig vid de [säljare] som 
klarar logistiken. (Daniel, chef Kött AB) 

 

Att det fanns fördelar med en distributionscentral var alla säljare eniga om, 
men flera påpekade att fördelarna inte alltid övervägde nackdelarna. Det här 
gällde framför allt de säljare som hanterade livsmedel med särskilda 
färskhetskrav eller krävde särskilda lagringsfaciliteter.  

5.4.3 Anpassande 
Att vara anpassande handlade om att köpare verkade för att anpassa 
utformningen av upphandlingen efter marknaden och de förutsättningar som 
fanns där. I likhet med när köpare ville vara styrande använde de sig av 
uppdelning och kravställande för att möta marknaden.  

Uppdelning 
När köpare förhöll sig till vad marknaden och vad de potentiella säljarna 
dikterade kunde det bero på att säljare tvingat köpare att dela upp 
upphandlingar på ett specifikt sätt. Ett av de tydligaste exemplen på när köpare 
tvingades att anpassa sig efter potentiella säljares villkor, var när Mejeri AB 
bestämde sig för att sluta leverera viss typ av förpackning till köpare.  

 

För flera år sedan ville Mejeri AB inte leverera till de små köken som 
köpte enlitersförpackningar eller bara ett fåtal större 10-20 barer. Utan 
de ville bara leverera stora förpackningar och för att vi överhuvudtaget 
skulle få varan fick vi dela upp mejeri i två upphandlingar: stora och 
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lilla mejeri. Det är i princip styrt av säljaren. Lokalmejeri AB som 
också finns i detta närområde gick också mot detta håll att de ville 
begränsa storleken på orderna och bara leverera till de stora. Och 
istället låta grossisterna ta hand om småplocket och småleveranserna. 
Det var signaler ifrån marknaden som gjorde det. (Linnea, upphandlare 
kommun Öst) 

 

Eftersom Mejeri AB hade en dominerande ställning på marknaden valde 
konkurrenterna att anpassa sina försäljningskanaler i linje med Mejeri AB:s, 
med resultatet att köpare tvingades förändra hur de upphandlade 
mejeriprodukter. Att dela upp upphandlingen krävde att köpare hade någon 
form av uppfattning om vilka säljare som kunde tänkas lämna anbud och 
marknadsvillkoren för dessa. Utan sådan kunskap riskerade köpare att inte få 
tag i någon säljare. 

 

Kommun Öst hade utvecklat en ”Välj-själv-strategi” som möjliggjorde för 
säljare att själva avgöra vad de ville lämna anbud på, det vill säga säljarna 
kunde själva avgöra hur de ville avgränsa sitt anbud. Konkret innebar det att 
kommun Öst valde ut ett upphandlingsområde och gav säljarna möjlighet att 
ge anbud på varje enskild produkt avseende volym och leveransadress. För att 
möjliggöra för större säljare att delta gav man dem möjlighet att villkora sitt 
anbud: 

 

Om värdet på de positioner som säljaren blev tilldelade understeg 1 
mkr. Anledningen till denna möjlighet för säljaren var att undvika att 
säljaren bara hade fått leverera till exempel grynkorv som funkar i detta 
område. Det hade blivit ett elände att köra runt grynkorv till alla 200 
leveransadresser. Dessa tankar lyfte säljarna fram [i tidig dialog] och 
eftersom vi inte har någon distributionscentral så måste vi lösa det på 
något sätt. (Linnea, upphandlare kommun Öst) 

 

Motivet till ”Välj-själv-strategin” var att kommun Öst ville möjliggöra för 
mindre säljare att lämna anbud, men strategin var inte oproblematisk utan 
innebar stora utmaningar. Till exempel saknade kommunen en 
distributionscentral varför parterna tvingades utveckla kreativa 
samdistributionslösningar. En annan utmaning var att de tvingades avbryta 
upphandlingen och revidera dess utformning på grund av att den aktuella 
upphandlingsdesignen gav upphov till en oväntad ökad administrativ börda. 
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Christer, controller kommun Nord, förklarade att förekomsten av flera säljare 
inom samma livsmedelsområde kunde orsaka problem vid beställning och 
fakturahantering: ”det är inte populärt i köken, kan jag säga. Djupfrysta ärter 
där, krossade tomater då är det den säljaren.” Köpare vilja att till att dela upp 
respektive inte dela  upp upphandlingsområdet påverkades av många 
omständigheter. 

 

I små kommuner kan man laborera och dela upp både sortimentet i 
mindre grupper, och på produktnivå, så att säga. Men det är inte görligt 
för vår del. Vi måste försöka att ha lite större strukturer, så att säga. 
Om vi räknar med att vi har ungefär 650 kök i kommun Syd. […] Och 
då så skulle vi öppna upp för säljare på varje position. Vi vill ju dra ner 
på transporterna i stan till exempel. (Andrea, upphandlare kommun 
Syd)  

 

Kommun Syd bedömde att en uppdelning på produktnivå skulle vara 
problematiskt eftersom kommunen var stor kommun med behov av ett stort 
antal olika produkter, vilket skulle resultera i ett betydligt större antal 
leverantörer. Följaktligen skulle en sådan inriktning få miljökonsekvenser 
genom att mängden transporter skulle öka.  

Kravställande  
Hur köpare valde att utforma kraven i sitt förfrågningsunderlag hade direkt 
påverkan på säljarnas förmåga att tillhandahålla det köpare efterfrågade. 
Manfred, chef Parti AB, menade att kraven ibland var i stort sett omöjliga att 
uppfylla, vilket kunde medföra att de hade svårigheter att offerera. Genom att 
lyssna på säljarnas synpunkter kunde köpare matchade sitt behov med det 
säljarna kunde erbjuda. Kopplingen mellan krav och konkurrens var något som 
flera säljare var tydliga med; fanns inte de kommersiella förutsättningarna blev 
affären ointressant. Martin, vd Bröd AB, förtydligade att de ”tackar nej till att 
lämna anbud” om inte kraven i förfrågningsunderlaget matchar med vad de 
som enskilt företag kunde och ville erbjuda.  

 

En avvägning som framför allt företrädare för kommun Syd lyfte var 
konflikten mellan politiska mål och marknadens förmåga att tillhandahålla det 
som efterfrågades. Kommun Syd hade tagit politiska beslut om att enbart köpa 
ekologiskt kött och att livsmedelsförpackningar inte fick innehålla ett specifikt 
limämne. Vid tidpunkten för beslutet fanns det EU-gränsvärden, men det 
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politiska beslutet innebar ett totalförbud för produkter med förpackningar som 
innehöll limämnet. Dessa beslut fick kraftig påverkan på vilka produkter som 
kunde upphandlas, eftersom ett stort antal efterfrågade produkter inte fanns på 
marknaden. Andrea, upphandlare, och Alva, controller, insåg att dessa beslut 
skulle få stor påverkan på verksamheten och initierade därför ett stort internt 
arbete för att påverka politikerna: 

 

Det finns inte utbud och volymer så att det räcker till stadens behov. 
Då valde vi att diskutera detta [internt med olika 
verksamhetsföreträdare]. Sedan skrev vi en konsekvensbeskrivning 
som förmedlades till […] politiker. Då sade man att vi står fast vid vårt 
fattade beslut. Då var det bara för oss att gilla läget. (Alva, controller 
kommun Syd) 

 

I det här specifika fallet valde politikerna att stå fast vid sitt beslut varför 
kommun Syd kom att upphandla livsmedel i enligt med de ursprungliga 
besluten. Efter att upphandlingen genomförts visade sig de initiala farhågorna 
ha varit befogade och ett förnyat samtal initierades därför med politikerna. 

 

Förfrågningsunderlaget var på 350 produkter och vi fick svar på 70. 
Men sedan ökade det innan avtalet började gälla, det vill säga säljarna 
lyckades få in nya produkter. När avtalet var klart, då var det 6 månader 
innan avtalet skulle börja gälla, då skrev vi en ny analys av resultatet. 
Då lät vi en måltidsverksamhet göra en konsekvensbeskrivning. Vi har 
dessa menyer i äldreomsorgen och om vi plockar in de produkterna 
som finns i avtalet, vad får det för konsekvenser på menyn? Sedan 
gjorde man en sammanställning och det gick samma väg [till 
politikerna …]. Då fick Politiken lite kalla fötter. Då fick vi ett uppdrag 
att kompletteringsupphandla ett begränsat sortiment av konventionella 
– specifikt för äldreomsorgens behov. För man insåg att utbudet inte 
täckte behovet som fanns inom äldreomsorgen för att få en tillräckligt 
komplett meny. Men även att gick det på tvärs med andra politiska 
beslut – till exempel att man ska öka valfriheten i äldreomsorgen. […] 
Då blev det politiska beslutet att när det kommer ekologiska produkter 
rörande charkuteriprodukter som uppfyller uppställda ekologiska krav 
på marknaden, när dessa har tillräcklig volym, rätt förpackning så ska 
vi fasa ut de konventionella produkterna. Vi gör kontinuerliga 
förändringar i sortimentet. Vi lyfter in och lyfter ut ur sortimentet 
kontinuerligt. (Andrea, upphandlare kommun Syd) 
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Efter att upphandlare Andrea och controller Alva, kommun Syd, utrett och 
rapporterat de faktiska konsekvenserna beslutade politikerna om en 
kompletteringsupphandling för säkra äldreomsorgens behov, då det fanns 
politiska beslut om att äldre skulle ha ökad valfrihet att välja livsmedel. I 
barnomsorgen och skolan fanns inte den målkonflikten, varför dessa 
verksamheter fick leva med betydligt färre livsmedelsprodukter även om fler 
och fler produkter inkluderades i upphandlat sortiment under avtalsperioden. 

 

Före avtalsstarten var det katastrof ute i köken. Förskolor som skulle 
servera frukost, plötsligt fanns det ingen makrill med tomat i 
tub/plåtask, det fanns ingen kaviar i tub, inget köttpålägg, det fanns 
ingen skivad ost.[…] Det blev ramaskri överallt. Det var jättesvårt. […] 
Man tacklade detta på lite olika sätt. Det var inte alla enhetschefer som 
var med på tåget och förstod hur det här var byggt. Och sa till sina 
köksmästare och kockar att gå handla lite varstans. Då blev det lite 
kalabalik där, då det var avtalsbrott vilket skapade ytterligare kaos. 
(Maja, verksamhetsansvarig kommun Syd) 

 

Då konsekvenserna av de politiska besluten blev så kännbara för 
måltidsverksamheten vid barnomsorg och skola i kommun Syd valde vissa 
enheter att inte följa de politiska besluten. I både kommun Nord och Syd fanns 
det referensgrupper från verksamheten som hjälpte till med att fastställa fram 
verksamhetens behov. I kommun Nord bestod referensgruppen av 
verksamhetschefer medan den i kommun Syd utgjordes av en blandning av 
utförare och chefer. För att få klarhet i framtida behov hade kommun Syd en 
kompletterande referensgrupp av chefer för måltidsverksamheten.  

 

Hur ser områdescheferna på framtiden inom detta område? Till 
exempel om man ska upphandla kött och charkprodukter – vad har vi 
för behov och hur ska vi jobba framöver? Det blir stort fokus på klimat. 
Påverkar det detta sortiment och hur kommer vi jobba i köket 
framöver? Vill man ha mer eller mindre halvfabrikat? Vill man jobba 
mer med råvaror? Ska man försöka minska förpackningar? Detta är på 
en strategisk nivå. Det är på längre sikt, för våra avtal lever i fyra år. 
(Alva, controller kommun Syd) 
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5.5 Köpares arbete med strategier – en sammanfattning 
Köpare hade att ta ställning till om de skulle bedriva sin 
upphandlingsverksamhet i egen regi eller tillsammans med andra, ett val som 
präglade användningen av strategiverktyget offentlig upphandling och arbetet 
med strategier. När köpare valde att upphandla tillsammans med andra köpare 
innebar det att externa aktörer i högre grad blev delaktiga i arbetet med 
strategier jämfört med när upphandlingen skedde i egen regi. I analysen av 
fältmaterialet blev det tydligt att köpare arbetade med strategier för att uppnå 
en mängd olika mål och att de använde många olika strategier. Till exempel 
kommun Nords ”Tre-stegs-strategi” för att främja inköp av livsmedel med 
svensk härkomst.  

 

Vid analysen av köpares vardagliga arbete med strategier var det möjligt att 
observera olika praktiker: underrättande praktik när köpare interagerade med 
motpart för att inhämta information och påverka, cirkulär praktik när ingen 
förändring var önskvärd och framställande praktik när köpare hade att ta 
ställning till hur styrande, alternativt anpassningsbara de ville vara i sina krav 
på säljare. Vid en mer noggrann analys av praktik framträdde olika hierarkiska 
nivåer. De olika hierarkiska nivåerna av framställande praktik illustreras i 
Figur 7. Praktik var sammansatt av mindre omfattande och mer avgränsade 
delade rutiner, koncept och aktiviteter, vilka jag har valt att benämna sub-
praktiker respektive praktikmetoder. Lite förenklat var praktik sammansatt av 
sub-praktiker som i sin tur bestod av olika praktikmetoder. Köpare arbetade 
med olika strategier på olika hierarkiska nivåer.  

Figur 7. Hierarkiska nivåer för praktik – Köpare 
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6. Säljares arbete med strategier  
 

Det här kapitlet inleds med en diskussion om säljare och offentlig upphandling. 
Därefter följer en presentation av tre former av praktiker för säljare: 
deltagande, vinnande och överklagande. Deltagande praktik handlar om hur 
säljare bearbetade köpare för att få dem att vilja köpa säljarens 
produkter/tjänster medan vinnande praktik handlar om hur säljare arbetade för 
att vinna upphandlingar. Indirekt inbegriper deltagande praktik att vinna 
upphandlingar, men specifikt genom att försöka få köparen att utforma en 
upphandling som var anpassad efter säljarens förutsättningar. Överklagande 
praktik handlar om när säljare hade förlorat en upphandling och försökte få till 
ett förändrat utfall. 

6.1 Säljare och offentlig upphandling 
Att vända sig till den offentliga sektorn var inte alltid ett självklart val för 
säljare även om flera av säljarna betraktade den offentliga sektorn som sin 
”hemmamarknad”. Exempelvis var alla säljare av uppfattningen att det var 
annorlunda att göra affärer med offentliga köpare jämfört med privata kunder, 
eftersom offentlig upphandling uppfattades vara formalistiskt och stelt. I den 
kritiken instämde Företagarna (2016) i sin rapport ”Offentlig upphandling och 
småföretagare” där de framhöll att offentlig upphandling var problematisk, 
särskilt för mindre säljare, på grund av formalia och ”krånglighet”. Trots dessa 
umbäranden var säljarna eniga i uppfattningen att den offentliga sektorn 
innebar en affärsmöjlighet, eftersom det var en marknad där de kunde få 
avsättning för sina varor och tjänster och den offentliga kunden hade specifika 
fördelar framför den privata. Gabriella, KAM Gross AB, var kanske den som 
tydligast beskrev fördelarna: 

(Företagarna 2016) 

… offentliga kunder är ju säkra. Man har långa kontrakt. Man vet att 
de ska handla. Man vet att man får betalt. De kan lägga order i god tid. 
De har längre stopptid, alltså de lägger beställningen två dagar innan. 
De flesta privata lägger ju en dag innan, eller samma dag, så att det är 
väldigt betydelsefullt för planeringen på våra lager att de här orderna 
kan man ladda med när vi packar bilen. […]  Men så har man våra 
order som ligger där i systemet, som är klara. Och då kan man lägga de 
på den tiden av dagen när det finns billig personal. Personal är ju 
billigast på dagtid. Så man har de här volymerna att ladda med. För att 
jämna ut alltifrån våra lager till våra säljare, när de tar emot order. De 
här kan ringa på förmiddagen, för de har hand om privata som ringer 
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på eftermiddagen, och då är det mer stress. Men de här är i god tid, och 
man kan göra det när man har tid och lugnt. Så på det sättet är ju våra 
[offentliga kunder] mer förutsägbara. (Gabriella, KAM Gross AB) 

 

Skälen till varför enskilda säljare valt att rikta in sig på offentlig sektor var 
olika. I tabell 2 listas de motiv som säljare angav till varför de var aktiva på 
den offentliga marknaden.  

 

 
Tabell 2. Motiv för att vara på den offentliga marknaden 

Flera säljare framhöll att de först blivit intresserade av den offentliga sektorn 
efter att fått uppmaning av köpare att lämna anbud. Ett talande exempel på hur 
en uppmaning kunde ske var Grönsak AB:s vd Ågots, skildring om hur de blev 
tillfrågade om att leverera varor till kommun Syd:  

 

Kommun Syd hade en säljare som det inte fungerade med. Och då blev 
min far uppringd av en upphandlare som frågade: Kan ni lösa det här? 
Och han bara jajamän. Och sen efter det så började vi lämna anbud. 
(Ågot, vd Grönsak AB) 

 

Flera säljare förklarade att det som fick dem att bli leverantör till offentlig 
sektor var externa omständigheter, exempelvis att deras tidigare 
hemmamarknad förändrades vilket tvingade dem att söka efter nya kunder. 
Daniel, Chef Kött AB, framhöll att strukturomvandling i kombination med 
konkurrenssituationen var avgörande omständigheter som fick Kött AB att 
söka sig till den offentliga marknaden: 
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Vi har ju blivit tvingade in i den [offentliga] sektorn. Vi måste in där 
för att överleva. För att i butiksvärlden har alla kedjor förändrats. På en 
tioårsperiod så har den förändrats så mycket så att ICA har tagit över 
sin marknad. De producerar ju egna [varor], vi får inte vara med längre. 
Och då sjunker vår försäljning där. Då måste vi hitta andra sätt att växa 
och försöka få lönsamhet. Och då har man gått på de här, men vad kan 
vi göra? Ja, men offentligt, okej, hur funkar det? Då går vi på det. 
(Daniel, chef Kött AB) 

 

I det här sammanhanget påpekade Hans, vd Frukt AB, att deras erfarenhet var 
att den offentliga marknaden fick en relativt viktigare innebörd, då den även 
var ett medel för att nå privata kunder inom samma geografiska område. 
Genom att ha en distribution på plats för den offentliga kunden fanns det 
distributionskapacitet att dessutom tillhandahålla varor till privata kunder, en 
”Nå-privata-kunder-strategi”. 

 

Får jag Dalstad, då vill jag ha det som en liten kostnadsbärare. Så jag 
kan börja jobba på den privata [affären], sen om jag tappar kommunen 
om fyra år, då vill jag ha en business igång. Jag ser ju business, då vill 
jag tjäna inom den privata sektorn. Så jag ser Trädstad som en 
möjlighet, och jag ser Älvstad som jag fick upphandlingen på. Alltså 
då vill jag åt den privata marknaden. Många av mina konkurrenter då, 
de köper transporten dit. De plockar [affären] men sen är det bra efter 
fyra år. Vinner jag så vinner vi. Men jag vill förädla affären, jag vill 
liksom, jag har siktat på den privata marknaden. Och den offentliga 
[affären] ska ta mig dit. (Hans, vd Frukt AB) 

 

Flera säljare poängterade att den offentliga marknaden var mångfacetterad, 
men kunde uppfattas som lokal, eftersom den präglades av lokala 
förutsättningar och konkurrenter. Daniel, chef Kött AB, exemplifierade det 
genom att beskriva sin marknadsposition på två offentliga lokala marknader: 
”vi är ju bra, i Badstad. Men går man till Storstad så ligger vi ju definitivt inte 
i topp där.” Konkurrenssituationen på den lokala privata marknaden påverkade 
konkurrenssituationen på den lokala offentliga marknaden, då det påverkade 
hur säljarna både ville och kunde agera.  
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6.2 Deltagande praktik 
Deltagande praktik tog sin utgångspunkt i uppfattningen att köpare inte ska 
kunna välja vem som ska bli deras säljare. Det här tankesättet härledde de 
intervjuade respondenterna till LOU där det specificerades att en 
upphandling”får inte utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa 
säljare gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt”. Christer, controller 
kommun Nord, framhöll att när köpare inte i förväg fick bestämma vem som 
ska leverera varor ökade istället fokus på vad som skulle upphandlas.  

 

För den enskilde säljaren var egenintresset och beslutet att delta i en 
upphandling relaterat till hur den specifika upphandlingens innehåll matchade 
säljarens förutsättningar; det måste vara kommersiellt intressant att delta i 
upphandlingen. Förfrågningsunderlagets utformning påverkade säljarnas 
intresse, varför säljarna initierade aktiviteter som syftade till att främja en 
utformning som gynnade dem.  

6.2.1 Reaktiv 
När säljarna beskrev sig som reaktiva var det tydligt att det byggde på att 
säljare handlade och utförde aktiviteter som en reaktion på köpares handlingar, 
det vill säga säljaren reagerade på köparens initiativ. I ett dokument från en av 
säljarna framkom att säljaren definierade ett reaktivt beteende som att dialogen 
skedde på kundens initiativ, att man passivt väntade på att saker skulle hända 
eller att kunden endast fick det den efterfrågade. Andra säljare beskrev sig som 
reaktiva när de passivt inväntade köpares handlingar, exempelvis när de 
svarade på RFI från köpare och gick på stormöten när köpare bjöd in. Ebba, 
chef Gross AB, som hade en lång erfarenhet med offentlig upphandling hos 
köpare såväl som säljare, underströk att det ända fram till mitten av 2010-talet 
hade funnits en allmän uppfattning om att LOU inte tillåtit säljare att påverka 
hur den offentliga kunden ska upphandla, utan att lagen krävde att säljaren 
endast skulle vara reaktiv. Den här bilden bekräftas av Manfred, chef Parti AB, 
som beskrev hur han och hans tidigare chef uppfattade svårigheterna med att 
interagera med köpare: 

 

När LOU kom så vet jag att upphandlare och säljare var livrädda för 
att prata med varandra. Man ville ju inte sätta konkurrensen ur spel 
eller bryta mot någon av de principer som finns [i LOU]. Och jag tror 
att båda parter feltolkade detta. Jag blev själv rekryterad till detta 
företag 2003 och min chef sa då, att var du än gör, prata inte med en 
upphandlare om du inte behöver, då bryter vi mot alla lagar vi kan. Nu 
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har vi insett att vi inte bryter mot någon lag överhuvudtaget, då vi inte 
omfattas av LOU. (Manfred, chef Parti AB) 

 

Inslagen och graden av reaktivt handlingsmönster skilde sig mellan de olika 
säljarna. Exempelvis berättade Filip, KAM Fisk AB, att de ”får bara ett papper 
som berättar att det här gäller” från köpare och att de hade bara att förhålla sig 
till förfrågningsunderlaget. Andra säljare menade att de försökte ändra sitt sätt 
att arbeta och att det snarare var specifika omständigheter som bidrog till det 
reaktiva handlingsmönstret. Daniel, chef Kött AB, förklarade att ”det är mer 
tidsbristen som sätter in […] och vi har ju inte den organisationen så att vi 
klarar av att bearbeta [kunden]”. Även Manfred, chef Parti AB, relaterade ett 
reaktivt arbetssätt till resursfrågan:  

 

Vi har inte varit så fullriggade som vi velat vara. Vi har inte haft de 
resurserna helt enkelt till vårt förfogande. Nu börjar vi snart ha de 
resurserna så att vi kan arbeta betydligt mer proaktivt. (Manfred, chef 
Parti AB) 

 

Att motivera för resurser för att hantera kundens frågor var generellt sett lättare 
än att motivera resurser för förebyggande åtgärder. Enligt Ebba, chef Gross 
AB, medförde det att ett proaktivt arbetssätt till skillnad från ett reaktivt krävde 
någon form av internt aktivt ställningstagande för hur man ville arbeta mot 
kund. Även Hans, vd Frukt AB, instämde i ovanstående resonemang men 
förklarade att också företagets rykte kunde påverka: 

 

Vi har stora kunder i Närstad. De pratade om nån som var gift med nån 
som jobbade på kommunen och de sökte alltså upp mig. Det var sex 
personer här. Både politiker och upphandlare. Vi vill ha er, sa de. 
(Hans, VD Frukt AB) 

 

Utifrån Hans beskrivning var det företagets goda arbete med andra kunder som 
spridit sig och bidrog till att en köpare från Närstad valde att agera uppsökande 
mot Frukt AB. Andra säljare bekräftade relationen mellan rykte och ett reaktivt 
handlingsmönster, exempelvis Karl, KAM Smak AB, som förklarade ryktets 
betydelse och varför Smak AB hade ett reaktivt handlingsmönster i förhållande 
till vissa köpare:  
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Jag tror att det [ryktet] är orsaken till att Sjöstad frågade om vi var 
intresserade av att leverera varor till dem beror på att vi har landstinget. 
[…] Och de här pratar ju med varandra, det är jag ganska övertygad 
om. Och har de varit nöjda ifrån landstinget sida, då chansar man på att 
göra en upphandling där vi har möjlighet att vara med. (Karl, KAM 
Smak AB) 

 

De säljare som beskrev en situation där köpare tog kontakt med dem, 
bekräftade att de alltid försökte svara på köpares frågor efter bästa förmåga. 
Malte, chef Parti AB, berättade att när de får ett samtal och köpare önskade en 
dialog var svaret lika enkelt som snabbt: ”Absolut!”  

 

Utöver ryktet framkom att om säljaren och de anställda var ovana att arbeta 
med offentliga aktörer påverkade det hur de valde att möta den offentliga 
kunden. Daniel, chef Kött AB, beskrev att det är ”okunskap från vår sida, i och 
med att vi är nya” hur både de har valt att interagera med offentliga aktörer. 
Även Martin, vd Bröd AB, menade att de inte aktivt arbetat med att försöka 
påverka upphandlarna och beskrev en situation där Bröd AB istället blev 
uppvaktade av upphandlare som försökte få Bröd AB att närma sig köpare och 
anpassa sitt sortiment efter köparens önskemål. 

 

Vi har inte tänkt så långt att vi ska försöka påverka hur upphandlarna 
ska göra nästa upphandling, utan det är nog snarare tvärtom. Att 
upphandlarna är nyfikna på vår utveckling och vad vi kan erbjuda i en 
kommande upphandling eventuellt. Det är nog faktiskt från deras sida 
det kommer mer sådana frågor. (Martin, vd Bröd AB) 

 

En del av säljarna påtagligt ambivalenta det reaktiva förhållningssättet och en 
av de tydligaste representanterna till det här ambivalenta förhållningssättet mot 
köpare var Hans, vd Frukt AB: 

 

Vi vill ha dialogen för vi ser ju, det kanske går att ändra 
upphandlingarna så man har större chans att få de [upphandlingarna], 
att kommunerna nästan kan välja [och säga]: vi vill skriva [avtal] med 
Frukt AB, eller Parti AB eller Gross AB eller nån. De ska kunna välja 
själva. (Hans, vd Frukt AB) 
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Samtidigt som Hans menade att det var av stor vikt att få tillstånd en dialog 
med köpare för att underlätta för köpare att välja Frukt AB var han fullt 
medveten om att köpare inte fick och inte kunde välja säljare, för ”det kan man 
inte göra i en offentlig upphandling.”  

 

Dialog innan, nä, det hjälper ju inte. Men Närstad kommun har ju suttit 
med mig och frågat vad kan vi göra så att Frukt AB får upphandlingen? 
Vad ska jag svara på det? Så har ju då, alltså jag har förstått att Tvärstad 
kommun har gjort så. Jag tror Färsk AB har varit här uppe, den största 
konkurrenten. För det ser så ut, den upphandlingen är formad så att den 
passar dem i handsken. (Hans, vd Frukt AB) 

 

Det är tydligt att Hans var frustrerad över betydelsen av interaktionen med 
köpare och att han samtidigt som han argumenterade för dialog, gav uttryck 
för en viss vanmakt. 

6.2.2 Proaktiv 
Att som säljare vara proaktiv handlade om att initiera aktiviteter för att påverka 
köpare att utforma förfrågningsunderlag i en fördelaktig riktning. Ett talande 
exempel var ett internt arbetsdokument hos Gross AB som poängterade att ett 
proaktivt förhållningssätt handlade om att förstå kundens behov och identifiera 
beslutfattare hos motparten för att för att kunna inspirera och utbilda hen/dem 
om gemensamma möjligheter, men också undvika misstag. Det här konkreta 
exemplet var på intet sätt unikt för Gross AB utan återkom bland flera säljare. 
Till exempel beskrev Albin, KAM Parti AB, att Parti AB ”vill komma till att 
vi är samarbetspartners [med köpare], inte att vi är några motpoler. Att vi 
jobbar tillsammans.” Den återkommande poängen med det proaktiva 
förhållningssättet var att försöka samtala med köpare för att få dem att förstå 
och se de problem och förutsättningar som  både marknaden och man själv som 
säljare hade.  

 

Från både köpare och säljare framkom att den historiska relationen dem 
emellan hade kännetecknats av misstro och varit problematiskt. Exempelvis 
beskrev Manfred, chef Parti AB, relationen på följande sätt: 

 

Inom vår bransch har det funnits ett ganska stort motstånd mellan 
köpare och säljare. Det har funnits en misstro, misstänksamhet mellan 
upphandlare och säljare. […] Min teori är att det har berott på en 
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historisk brist på dialog. Vi har helt enkelt inte haft dialog. (Manfred, 
chef Parti AB) 

 

Den historiska bristen på dialog bekräftas av flera representanter för köpare. 
Exempelvis Ulla, verksamhetschef kommun Väst och Sydväst, menade att 
bristen på dialog mellan parterna bidrog till försiktighet mellan parterna. 
Historiskt vågade kommun Väst inte att avvika från tidigare års utformning av 
upphandling för då blev det ”bara överprövat. Det var en tid då alla 
livsmedelsupphandlingar blev överprövade”, poängterade Ulla. Men det var 
något som hade börjat förändras sedan mitten på 2010-talet. Exempelvis 
berättade Manfred, chef Parti AB, att Parti AB ”har gått ifrån reaktionär 
verksamhet till att driva dialog.” Även Sivert, chef Gross AB, berättade om 
deras resa mot att bli proaktiv:  

 

Vi valde en annan väg. Vi drog ner på överprövningar. […] Vi började 
istället föra en dialog med politiker, upphandlare, 
intresseorganisationer: alla organisationer som hade med offentlig 
upphandling [att göra]. Allt ifrån LRF, Kost & Näring, [vi] började 
också prata med våra konkurrenter för att få med dem till Kost & 
Näring, LRF. Det är viktigt att det inte bara är Gross AB som är där, 
utan det handlade mer om bransch. (Sivert, chef Gross AB)  

 

Steget från reaktiv till proaktiv kunde vara problematiskt. Ebba, chef Gross 
AB, beskrev hur arbetet med att få tillstånd en förändring inom Gross AB var 
ett resultat av ett långsiktigt internt arbete, som handlade om att övertyga 
personer i olika funktioner om möjligheterna med ett proaktivt handlande.  

 

Tidigare så såg man väl kanske att man inte kunde påverka den 
offentliga kunden. Men vi har väl skrikit ganska högt om det internt i 
företaget. Vi kan visst påverka den offentliga kunden […]. Det är ju 
inte så att det är ett papper i en pärm som är en helt opåverkbar. Det är 
ingen dator som vi inte kan påverka. Här kan vi påverka. Vilka 
produkter ska ni ta in? Hur ska ni jobba med dem? (Ebba, chef Gross 
AB) 

 

Insikten om att köpare kunde påverkas och att det var tillåtet var något som 
enligt flera säljare sakta kom att växa fram inom sektorn. Flera respondenter 
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från Gross AB, exempelvis Gabriella, Ebba och Sivert betonade att insikten 
om att det faktiskt gick att påverka den offentliga kunden hade haft stor 
påverkan på hur Gross AB valt att se på och organisera arbetet gentemot den 
offentliga kunden. Insikten om att köpare kunde påverkas, eftersom de var 
människor som hade möjlighet att ta till sig sakargument och kunde utsättas 
för påverkan av andra människor, hade stor betydelse för säljare som ville 
påverka hur köpare skulle utforma sin upphandling.  

 

Det är faktiskt så att vi börjar förstå varandras affärer. Vi har kanske 
gått från ett läge där vi har stått på var sin sida - vi försökte hitta fel i 
en upphandling och upphandlaren försökte göra så tunga 
förfrågningsunderlag att det inte skulle finnas något att ifrågasätta. Det 
skadar den goda affären. Vi har sett att vi har börjat närma oss varandra 
– man vågar släppa lite. Man vågar göra lite mer öppna avtal, när vi 
har släppt ner garden och inte överprövar längre. Så det har varit 
positivt. Från att juristen på båda sidor pratar med varandra har vi som 
jobbar med upphandlingen börjat prata. (Sivert, chef Gross AB) 

 

Att parterna började intressera sig för varandras förutsättningar var en viktig 
pusselbit på vägen mot att åstadkomma informationsutbyte. Betydelsen av att 
kommunicera med sin motpart var något som både köpare och säljare 
betonade, eftersom det banade väg för att respektive part skulle kunna uppnå 
sina respektive mål. Sivert, chef Gross AB, menade att det fanns stora 
svårigheter med att få till stånd en god interaktion om köparen hela tiden antog 
att säljaren skulle överpröva. Sivert, chef Gross AB, betonade att de såg ”en 
oerhörd förbättring, så många dörrar som har öppnats när vi har börjat 
samverka.” När fokus flyttades från att överpröva till att istället göra saker 
tillsammans uppstod affärsmöjligheter. Därtill betonade Karl, KAM Smak AB, 
att det var viktigare att kommunicera med de köpare man redan var leverantör 
till, eftersom parterna kände till varandra och i viss mån även hade anpassat 
sig till varandra.  

 

Det är ju en gammal sanning att det är mycket enklare att behålla en 
offentlig kund än att få en ny. För man rättar ju sig efter vad den 
nuvarande säljaren har i sitt sortiment. Och man frågar efter saker som 
den nuvarande säljaren har i nästa upphandling. Det är så det funkar. 
(Karl, KAM Smak AB) 
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Ur säljarnas perspektiv utgjorde interaktion en möjlighet att möta köparna där 
och att informera och påverka dem i sådan riktning att den kommande 
upphandlingen fick en utformning som var kommersiellt intressant för säljarna 
själva. För att sådan information och påverkan skulle lyckas krävdes att 
säljarna lyckades bygga tillräckligt med förtroende hos köparna för att 
köparnas representanter skulle bli öppna för påverkan. 

Proaktivitet – samtalsmotpart 
En problematik som säljarna återkom till var vem hos köparen man skulle 
försöka prata med. Frågan berörde access, det vill säga vem man kunde räkna 
med att faktiskt få möjlighet att träffa, såväl som vem som var lämplig 
mottagare av aktuellt budskap. Manfred, chef Parti AB, poängterade att även 
om det fanns vilja att möta olika funktioner hos motparten fanns det 
restriktioner. 

 

Vilket budskap ska riktas till vem, för vi har ju olika nivåer som vi vill 
träffa. […] vi har ju upphandlaren som en nivå, vi har 
verksamhetschefen som en annan nivå, vi har verksamhetsansvarig och 
skolkockar som en tredje nivå, och verksamhetsansvarig och 
skolkockar tror vi är alldeles utmärkta att nå ut till. […]visst vi skulle 
vilja besöka dem, men kostnaderna är alldeles för höga. (Manfred, chef 
Parti AB) 

 

Hos säljarna var restriktionen huvudsakligen resurser: det var kostsamt att 
närma sig alla nivåer som vore ”bra” eller ”lämpliga”. Vissa säljare hade 
bestämda åsikter om vem eller vilken funktion man ville ha få tillgång till. De 
funktioner som säljarna hade den huvudsakliga kontakten med var 
upphandlare, controllers (om det fanns sådana) och representanter från 
verksamheten. Ibland var det möjligt att förstå att vem som säljaren fick access 
till berodde på hur köpare valt att organisera sitt arbete. Intressant nog 
bekräftade både säljare och köpare att det fanns en förväntan om att säljarna 
inte skulle kontakta operativt verksamhetsansvariga utan det fanns uttalade 
förväntningar om att säljarna endast skulle ha kontakt med vissa förutbestämda 
funktioner. Hos vissa köpare var det upphandlare och hos andra var det 
verksamhetsansvariga. Även om säljarna inte alltid lyckades nå den person 
eller funktion som de eftersträvade återkom flera säljare till att det fanns en 
grupp köpare var väldigt svår att nå: politikerna. 
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Vi saknar politikerna i detta. För en upphandlare är en tjänsteman som 
ska utföra ett uppdrag. Och uppdraget kommer ibland ifrån 
kommunledningen eller nämnd som är ansvarig för 
livsmedelsupphandling. Besitter man som fritidspolitiker en viss 
subjektiv bedömning om vad man ska köpa för något, och inte utifrån 
kunskap om marknaden. Då kommer kraven på en tjänsteman som vet 
att det är fel, att det går egentligen inte att ställa kravet. (Sivert, chef 
Gross AB) 

 

Att få till ett samtal med politikerna var något som flera säljare eftersträvade, 
eftersom de uppfattade att det var den gruppen som gav uppdrag till 
upphandlare/verksamhetsansvariga och bestämde deras mål. Hur kontakten 
med politikerna skulle ske var något som Manfred, chef Parti AB, hade 
funderat på. För säljarna var det inte alltid optimalt att ha direktkontakt med 
politikerna utan det fanns andra metoder som kunde vara lika effektiva, 
exempelvis att tillhandahålla olika former av informationsmaterial. 

 

Vi är ju givetvis själaglada om vi kommer in och kan prata med 
politiker, men jag tror inte att vi ska liksom räkna med att frigöra 20 
procent av min arbetstid och säga nu, nu kommer de, nu kommer 
inbjudningarna, jag tror inte de kommer och jag tror att man kanske får 
komma in en gång av tio att prata, och då ska man vara glad och 
tacksam för det, men jag tror det är bättre att vi påverkar de som kan 
påverka dem. (Manfred, chef Parti AB) 

 

Hos de säljare som var intresserade att arbeta med politiker fanns det även en 
insikt om problemen med att arbeta mot politikerna, exempelvis att politiker 
generellt sett var väldigt skickliga på att balansera olika intressen och att 
säljarnas åsikt inte alltid var den som var mest prioriterad. Både Manfred, chef 
Parti AB, och Sivert, chef Gross AB, poängterade att det ofta var mer effektivt 
att påverka någon som kunde påverka politikerna:  

 

Vad gör man då om kravet kommer ifrån politikerna. Man måste ha in 
någon annan som kan övertyga dem om att detta [krav] kommer inte 
att fungera. (Sivert, chef Gross AB) 
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Troligtvis fanns det goda skäl att försöka påverka andra funktioner hos köpare, 
snarare än att vända sig direkt till politikerna. Flera av de intervjuade på 
köparnas sida berättade hur de arbetade och hur de riktade sig till politikerna. 
I några av de beskrivningar som framkom blev det uppenbart att vissa 
tjänstemän hos köpare hade möjlighet att påverka vilka beslut politikerna tog. 
Hur det kunde ske gav Ulla, verksamhetschef kommun Väst och Sydväst, 
exempel på: 

 

Det finns politiskt beslut om att det ska sparas pengar inom skolan [ i 
kommun Väst] och då har vi fått i uppdrag att redovisa hur vi kan spara. 
Detta gäller givetvis maten också. Då hade jag ett förslag att vi inte får 
ett ökat anslag för att kompensera för den ökade mängden elever som 
finns idag, men att det istället skulle påverka kvaliteten och leda till 
sämre utbud på mat. Det är verkligen kris i kommun Väst. Vi hade detta 
förslag uppe i kommunstyrelsen, men det backade de direkt på. Jag har 
fått beslut på att inga besparingar ska ske på maten. Blir det dyrare för 
att vi har svenskt kött så ska jag kompenseras med extra pengar för 
detta. Det är lite häftigt. Dessutom finns det ingen kostpolicy tagen i 
kommun Väst än, den håller jag [på att arbeta] med. Den [kostpolicyn] 
är inte ens taget där, men det var så viktigt för politikerna att vi arbetar 
med bra livsmedel. I den här sparhetsen där, så får det inte gå ut över 
kvaliteten på livsmedel. Detta handlar mycket om hur man bygger upp 
sin verksamhet, att man har gjort sin måltidsverksamhet viktig. 
Politikerna har på något sätt förstått att skolmaten är viktig. Att göra 
detta ingår i mitt uppdrag – genom att diskutera mina frågor. I kommun 
Sydväst ska jag in till tekniska utskottet nästa vecka och då passar jag 
på att prata om sådana frågor jag vill lyfta. I kommun Sydväst är jag 
ibland i barn- och utbildningsutskottet och pratar om skolmat. I Väst 
har jag inte varit lika länge, men det gäller att synas och att visa att förr 
hade de klagomål på maten, men sedan 2009 har man en ny 
organisation och vi har jobbat väldigt mycket med personalen och vi 
har höjt standarden väldigt mycket. Nu är alla nöjda med maten. Det är 
små kommuner och det sprider sig. Då har man höjt statusen på vår 
verksamhet. Då har man igen det vid sådana här tillfällen. Då vill de 
inte spara pengar på livsmedel. Det handlar om att sätta oss på kartan 
så att politikerna får respekt för oss. (Ulla, verksamhetschef kommun 
Väst och Sydväst) 

 

I ovanstående beskrivning framkommer att Ulla lyckade få politiker i kommun 
Väst att satsa på måltidsverksamheten trots att det var spartider. Ullas arbete 
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med att engagera politiker innebar att den verksamhet hon representerade blev 
prioriterad och fick extra medel. Det skedde trots att det inte fanns politiska 
beslut om att måltidsverksamheten var prioriterad. Istället hade Ulla fått i 
uppgift att utforma ett förslag på en kostpolicy för kommunens 
måltidsverksamhet. Det politiska systemet med att tjänstemän bereder ärenden 
och politiker sedermera beslutar innebär att tjänstemän genom sitt 
beredningsarbete har möjlighet att påverka beslut såväl som effektuerandet av 
besluten. Att samtala med de tjänstemän som tog beslut om verksamheten och 
påverkade politikerna var centralt. 

6.3 Vinnande praktik 
Vinnande praktik omfattare de handlingar som säljare initierade för att 
säkerställa att de vann aktuell upphandling och bestod av 
informationsinhämtning och komponentsammansättning. 

6.3.1 Informationsinhämtning 
Informationsinhämtning hade likheter med deltagande praktik, så till vida att 
säljarna var proaktiva eller reaktiva. Vid vinnande praktik handlade 
proaktivitet om de aktiviteter som säljare initierade för att skaffa information, 
medan reaktivt handlande inbegrepp de aktiviteter som säljare initierade efter 
att ha erhållit information från konkurrenter och/eller köpare. Det 
bakomliggande syftet med informationsinhämtning var att skapa en 
uppfattning om vad upphandlingen handlade om och att samla in information 
om konkurrenter och hur de resonerade om upphandlingen. Den avgörande 
skillnaden var att det var möjligt att fråga köpare vad de ville köpa medan 
ledtrådar till vilka konkurrenter som var intresserade och hur dessa resonerade 
fick indirekt. Filip, KAM Smak AB, förklarade att de helt enkelt försökte ta 
”reda på vad är det de [köparna] är ute efter, vad är det de vill ha”, vilket alla 
säljarrepresentanter menade kunde vara riktigt komplicerat. Malin, SOA Gross 
AB, beskrev problematiken:  

 

För så är det, hur som helst, när vi sitter på de här uppstartsmötena, att 
är vi sex stycken så kan det ju vara sex olika tolkningar. Fast den som 
har skrivit den har ju en sjunde tolkning. Det är det som är så 
spännande. Sitter du och läser ett papper, så läser du ju det olika. Så är 
det ju. Så det är ju också bra, för då kan man bolla såhär, hur har de 
tänkt här. Men det är bara vad vi tror, och vet vi inte så måste vi ju 
ställa en fråga, så vi får klart för oss. (Malin, SOA Gross AB) 
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För att råda bot på den osäkerhet som fanns vid krav på förfrågningsunderlag 
kunde säljarna vara proaktiva eller reaktiva. 

Proaktiv 
Att säljarna kunde ha ett behov av att ställa frågor till köpare var egentligen 
ganska självklart med tanke på att det fanns en tydlig turordning i säljarnas 
arbete med att konstruera sitt anbud.  

 

För först ska ju kravet uppfyllas, innan vi sätter priset. Vi försöker 
ställa frågor så att vi ska hitta en produkt som klarar de kraven. (Ebba, 
chef Gross AB) 

 

Hade köpare stipulerat krav var det upp till säljaren att försöka identifiera hur 
de skulle kunna uppfylla aktuella krav. Ebba, chef Gross AB, betonade att alla 
krav måste vara identifierade och uppfyllda innan de kunde börja arbetet med 
att prissätta. För säljarna var prissättning en nyckelaktivitet, vilket berodde på 
att pris var köparens vanligaste utvärderingsmetod vid utvärdering och val av 
säljare. Arbetet med att identifiera möjligheter och problem kunde vara svårt 
och tidsödande, varför det var av stor vikt att påbörja analysen av 
förfrågningsunderlaget så snabbt som möjligt efter annonserat 
förfrågningsunderlag. Malin, SOA Gross AB, förklarade:  

 

Vi försöker få iväg de första frågorna på förfrågningsunderlaget. De 
skickar vi iväg så fort vi kan. […] Vi kan behöva ställa följdfrågor. För 
det kan ju vara så att de inte riktigt förstår hur vi menar med frågan, 
eller att vi inte är nöjda med svaret, att vi måste få en ändring. Likadant 
med produktfrågorna, vi försöker också ställa frågor med jämna 
mellanrum så att de inte får alla frågor på en gång. För det kan ju bli 
väldigt mycket. (Malin, SOA Gross AB) 

 

Att livsmedelsupphandling genererade många frågor berodde på att det 
generellt fanns väldigt många krav på varje enskild produkt. Bengt, SOA Gross 
AB, berättade att det var vanligt att de ställde ca 400 frågor på varje 
upphandling och att det var vanligt att konkurrenterna ställde lika många. Trots 
mängden frågor som varje enskild säljare kunde ställa vid varje 
livsmedelsupphandling berättade Ebba, chef Gross AB, att de internt arbetade 
med att försöka minska antalet frågor genom att ha telefonkontakt med köpare 
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och förklara vad det var de undrade samt varför, för att undvika att behöva 
ställa tilläggsfrågor. 

 

Om vi säger att det är någonting som vi absolut inte förstår. Eller vi 
kanske är fem stycken som tolkar det olika. Det kan vara väldigt hätska 
diskussioner här. […] Och jag pratar mycket i telefon [med köpare] 
innan vi ställer vissa frågor, bara för att de ska förstå varför vi ställer 
frågan. Så att vi får rätt svar. Eller ja, så att vi inte ska få ett god dag 
yxskaft-svar, och sen så måste vi ställa om frågan igen. (Ebba, chef 
Gross AB) 

 

Behovet att behöva ta telefonkontakt med köpare kunde förklaras av att det var 
svårt att skriftligen kort och koncist utveckla den specifika oklarhet som aktuell 
säljare försökte få klarhet i, men även att tidsperioden att ställa frågor 
relaterade till upphandlingen kunde närma sig sitt slut. Att ställa frågor till 
köpare för att inhämta information var en strategi Gross AB hade utvecklat – 
”Ställa-frågor-strategin”. Både att ställa frågor och att bearbeta de erhållna 
svaren skapade enligt Ida, SOA Parti AB ett behov av kontinuerligt informera 
och koordinera de interna medarbetare som var involverade i konstruktionen 
av anbudet. Något som tydligt framkom från flera säljare var en insikt om att 
både frågor och svar påverkade hur säljarna resonerade vid konstruktionen av 
anbudet. Att svar kunde förändra en säljares antaganden torde inte överraska, 
men vissa säljare menade att samma sak gällde vissa frågor. Malin, SOA Gross 
AB, utvecklade resonemanget på följande sätt: 

 

Tjänar vi på att ställa den här frågan nu? Eller tjänar vi på att vänta med 
det också, lite beroende på, alltså, vi har ju konkurrenter. (Malin, SOA 
Gross AB) 

 

Med utgångspunkt i Malins resonemang var det möjligt att förstå att erfarna 
säljare kunde utläsa viktig information utifrån vilka frågor som ställs, när de 
ställs och hur de ställs.  

Reaktiv 
Reaktivt handlande tog avstamp i aktiviteter som säljare initierade efter att ha 
fått information till sig, det vill säga utan att aktivt ha sökt information från 
köpare eller konkurrenter. Det absolut vanligaste sättet att få sådan information 
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till sig, var att säljaren använde sig av en bevakningstjänst av offentliga 
upphandlingar inom specifika områden. Genom att prenumerera på en sådan 
databastjänst och välja att hämta ned ett annonserat förfrågningsunderlag fick 
säljaren automatiskt alla frågor och svar sig tillhanda som var relaterade till 
aktuell upphandling. Utifrån de frågor som säljaren inte har ställt själv kunde 
säljare analysera om frågan hade ställts av producenter, som verkade för att 
deras specifika produkter skulle matcha de produkter som specificeras i 
förfrågningsunderlagets produktsortiment, eller om det var en konkurrent som 
hade ställt frågan och i så fall vem.    

 

Du kan se vilka som är med, för du ser ju vilka frågor du har ställt och 
vilken någon annan har ställt. Sedan är det ju mycket producenter som 
är inne och ställer [frågor] för att få med sina egna produkter. Så vi har 
ju även producenter som är inne, i de här systemen, och ställer frågor 
också direkt själva. Producenter som säljer till både oss och våra 
konkurrenter. Oavsett vem som får anbudet så vill ju de ha in sin 
produkt. Så då försöker ju de att lirka så att produkten passar den 
produkten de har. (Malin, SOA Gross AB) 

 

Utöver information om produkter och konkurrenter intresserade sig säljarna 
sig även för huruvida köpare hade använt sig av stödprogram för att konstruera 
produktsortimentet. 

 

För är det programmet Stöd eller programmet Hjälp så ska vi ju oftast 
lägga flera produkter. […] För programmen gör ju en utvärdering. Så 
när de utvärderar och vår produkt inte håller enligt deras utvärdering, 
så tar de nästa produkt. Har vi ingen produkt på den då som uppfyller 
kraven, då får ju vi belastningspris. Så därför så kan man lägga flera 
produkter. Men de tar den som är lägst pris på först, och uppfyller de 
kraven, då är det den som utvärderas. Men uppfyller produkten inte 
kraven så tar de nästa prisnivå. Så därför så lägger man flera olika. 
(Malin, SOA Gross AB) 

 

Köpare använde programmen Stöd eller Hjälp för att utvärdera anbuden och 
därför behövde anbuden anpassas efter dessa förutsättningar. 
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6.3.2 Komponentsammansättning 
Vid säljarens vinnande praktik utkristalliserades organisering, sortiment, 
distribution, och prissättning som olika komponenter som säljare använde för 
att sätta samman anbud och vinna upphandlingar. Det ska dock noteras att 
dessa fyra komponenter inte var de enda som säljarna använde, utan de kunde 
snarare betraktas som exempel på vad som kunde vara avgörande för en 
säljares möjlighet att uppfylla kraven och vinna en specifik upphandling. 
Anledningen till att jag valt att presentera dessa komponenter är att de återkom 
hos flera säljare och att de var framträdande i respondenternas beskrivningar.  

Organisering 
Varje säljare hade olika sätt att organisera sig. Vissa säljare hade tydliga åsikter 
om hur och varför de organiserade sig som de gjorde medan andra inte 
betonade det alls. Ett exempel på en säljare som menade att de arbetade med 
organisering utifrån vissa bestämda strategier var Kött AB.  

 

Medveten strategi är det ju, för att vi jobbar mest mot service och inte 
något pris. Utan vi ska kunna få betalt för den servicen.[…] man får ju 
faktiskt inte betalt för service. Men å andra sidan, så vi är ju en så liten 
organisation så jag kan inte ändra på tankesättet hur vi ska jobba. För 
då är jag ju rädd för att det smittar över till den andra verksamheten. 
För vi är ju oftast samma personal som tar de här telefonsamtalen. Men 
inte behandla den ena kunden så, och den andra kunden så. Utan vi 
behandlar alla kunder på det sättet som vi ska. Och jag tror, visst, det 
kanske kostar oss lite mer pengar. Jag menar de här köken måste ju gå 
på restauranger, och känna folk, de kanske byter jobb och börjar jobba 
på ett kök sedan. Då så kommer en säljare från Kött AB ut, så tycker 
hen att de var ju jättesmidiga och bra. Så de ska vi ha. För mig är det 
svårt att dela upp det så. Sedan är det klart att det bästa hade ju varit att 
man gör det, för det blir mer lönsamt. Men jag tror inte det blir det i 
längden. Utan där tror jag att man får sota för det. (Daniel, chef Kött 
AB) 

 

Daniel, chef Kött AB, menade att Kött AB hade valt att satsa på ”Service-mot-
kund-strategi” istället för en ”Lågpris-strategi”, dock var han fullt medveten 
att service var ett attribut som normalt inte värderades vid offentlig 
livsmedelsupphandling. Däremot menade Daniel att satsningen på service 
snarare skulle betala sig genom att Kött AB fick ett gott rykte och därigenom 
genererade affärer i den privata sektorn. Vikten av att ha gott rykte betonades 
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även av andra säljare, exempelvis beskrev Hans, vd Grönsak AB, hur han valt 
att organisera sin servicenivå: ”Är inte potatisen bra, då kommer jag och byter 
den. Jag vill inte ha dåligt rykte.” Att på kort varsel kunna byta varor innebar 
att det skulle finnas varor, lastbilar och personal på plats. Ett sådant sätt att 
arbeta krävde en viss typ av organisering.  

Sortiment 
Vissa säljare betonade sortimentet som en effektiv metod för att skapa 
förutsättningar för ett attraktivt anbud. Sivert, chef Gross AB, förklarade att de 
kunde ta fram specifika produkter för enskilda kunder, men att det fanns 
problem med det här förfarandet: 

  

Vi får tillverka en produkt för att kravet är så viktigt för kunden. 
Kunden har stor volym så vi måste anpassa oss. Vi breddar vårt 
sortiment. Då har vi bara EN kommun som köper den korven, och 
ingen annan. Då blir det ett problem med lagerhållning, restning och 
svinn, som är ett problem för kunden. (Sivert, chef Gross AB) 

 

Att få till merförsäljning var inte alltid lätt poängterade flera säljare, dock fanns 
det ofta ett intresse för produkterna som ibland kunde resultera i att produkten 
kom att tas upp i det upphandlade sortimentet. Merförsäljningsprodukter hade 
högre marginal, men samtidigt fanns det risker relaterat till beställningsvolym.   

 

Vi har också lite nya produkter. Vi har en hög ”ekomålsättningen”, så 
vill vi gärna meddela våra kunder om vi fått in nya produkter. Det är 
ett principbeslut vi har – det är inget konstigt. Har kunden uppgett ett 
behov så ska vi hjälpa till att säkerställa behovet. Sedan är det en fördel 
till för oss rörande tilläggsprodukter, dessa ger oss ett annat värde in i 
avtalet. Det är fortfarande kunden som accepterar det, men vi kan ha 
en annan prissättning på dessa produkter. Vad gäller 
tilläggsprodukterna har en mer karaktär av riskprodukter jämfört med 
de som vi tar in i initialskedet. De produkter som man lägger in i 
ursprungsofferten de har vi en garanterad volym, hur garanterad den 
nu kan bli. Vi kan gå ut och säga att vi har tre ton – vad kan du ge oss 
för pris/rabatt? En tilläggsprodukt är osäkert hur mycket den kommer 
att köpas. Det är en osäkerhetsfaktor för våra producenter. (Sivert, chef 
Gross AB) 
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Det sortiment som säljarna kunde erbjuda köpare var ofta betydligt större än 
det köparna efterfrågade, vilket berodde på att köpare ofta hade ett intresse av 
basvaror. Att de offentliga kunderna inte var intresserade av exempelvis 
gourmetprodukter, menade Mark, verksamhetsansvarig kommun Nord, 
berodde på att måltidsverksamheten hade två styrande omständigheter som 
påverkade deras handlingsutrymme: ”Vi har 100 procent handlingsutrymme så 
länge vi följer budget. Den styr samt livsmedelsverkets 
näringsrekommendationer”. Budgeten satte med andra ord gränser hur mycket 
produkterna fick kosta och Livsmedelsverkets näringsrekommendationer 
fastställde vilka livsmedel som kunde köpa in. Att Livsmedelverkets 
rekommendationer påverkade vilka produkter som köpare efterfrågade var 
något som flera säljare var väl medvetna om. Några av dem, till exempel Bröd 
AB, hade utvecklat en strategi med utgångspunkt från det.  

 

Vi har ju valt att jobba med detta, och anpassat oss litegrann efter det 
också. När det gäller allergener så är det ju en jätteviktig sak i skolor 
bland annat. Så vi kan ju inte erbjuda våra butiker och caféer samma 
produkter som våra konkurrenter och kollegor gör i branschen, för att 
vi kan inte använda alla råvaror för vi, då kan vi inte leverera till de 
skolorna som vi gör. Så att där har vi väl strategiskt bestämt att vi ska 
hålla oss ifrån allergener så långt det är möjligt. Och försöka göra rena 
produkter och så vidare. Och baka dagsfärskt varje dag. (Martin, VD 
Bröd AB) 

 

Martin, vd Bröd AB, poängterade att deras strategi att rikta in sig mot 
offentliga kunder även fick konsekvenser för andra kunder. De offentliga 
produktkraven innebar att de inte kunde producera vissa andra produkter som 
andra kunder efterfrågade. Kort sagt, att bli säljare till offentlig sektor hade 
konsekvenser på vilka produkter man kan producera i övrigt, vilket i 
förlängningen innebar ett etableringshinder. Att erbjuda vissa typer av 
produkter kunde få långtgående effekter. Det var något som mer eller mindre 
alla säljare hade funderingar om; vilka produkter skulle man ha i sortimentet 
och varför. Bara för att en köpare hade önskemål om vissa produkter innebar 
det inte per automatik att en säljare var villig att ta in dem i sitt sortiment. Ett 
stort sortiment kostade pengar att lagerhålla och resurser att införskaffa. Vid 
resonemang om sortiment gick några grossistsäljare in på skillnaden mellan att 
ha eget varumärke jämfört med att tillhandahålla producenters varumärken.  
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Livsmedelsupphandlingar kännetecknades av att produkter tillkom och föll ut 
ur producenternas sortiment, vilket hade betydelse för vilka produkter säljarna 
kunde erbjuda köpare. Ebba, chef Gross AB, förklarade att förändringar av 
sortimenten var ett kännetecken för livsmedelsbranschen: 

 

I vår värld så sker det produktförändringar kontinuerligt. Varenda 
vecka så har vi artikeländringar. Vi påverkar inte dem. [Endast] 
Minimalt. Det är förpackningsändringar, det är produktförändringar i 
produkterna som vi bara måste hantera. Vi kan aldrig gå till en 
producent och säga, nej, men nu måste du ha kvar den här 
kryddblandningen för att Grönstad kommun köper av den. (Ebba, chef 
Gross AB) 

 

Produktförändringarna kunde ske såväl under upphandlingen som under 
gällande avtalsperiod. Om en produkt utgick ur producentens sortiment under 
anbudsperioden fick det konsekvensen att säljaren fick lämna förslag på en 
alternativ produkt eller lämna raden tom och istället erhålla ett så kallat 
belastningspris. Belastningspris var en teoretisk prisnivå som köpare använde 
vid utvärderingen av anbudet. Den grundläggande tanken med belastningspris 
var att det skulle vara dyrt att inte erbjuda produkter. Dock framkom det i 
intervjuerna att belastningspriset ibland var felprissatt med konsekvensen att 
det var lönsammare att låta belastningspriset gälla. Bengt, SOA Gross AB, 
poängterade att  

 

Det viktiga för oss är att vi fyller alla positioner. Det är det absolut 
viktigaste. För det är oftast lättare, förutom de här antalen som vi kan 
rycka på slutet för att de har missat belastningspriset. (Bengt, SOA 
Gross AB) 

 

Arbetet med sortimentet var en viktig komponent vid konstruktion av anbudet 
för att kunna uppfylla köparens krav och för att skapa ett kommersiellt 
attraktivt anbud.  

Distribution 
Distribution skulle kunna tillhöra praktikmetoden organisering, men då 
livsmedelsupphandling bestod av två huvudsakliga delar, livsmedel och 
distribution av livsmedel, blev det tydligt att distribution utgjorde en egen 
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grupp. Lite förenklat hade säljaren två val i relation till distributionen: handha 
distributionen i egen regi eller köpa in tjänsten. Dessutom kunde köpare kräva 
samdistribution eller ge förutsättningen att de använde sig av en 
distributionscentral. Vid krav på samdistribution tvingades säljare att antingen 
att leverera sina och andras varor eller lämna sina varor hos en annan säljare 
och låta den distribuera varorna. Använde köpare sig av en distributionscentral 
innebar det att alla varor skulle avlämnas på ett centrallager, där köpare 
antingen i egen regi eller med köpta tjänster distribuerade ut varorna till 
slutbeställarna.  

 

Köpares kravställande hade direkt påverkan på kostnad, exempelvis 
transportfrekvens, vilka dagar och när på dagen varorna skulle vara köparna 
tillhanda. Dessutom kunde vissa krav vara svåra att realisera. Varje enskild 
säljare hade olika förutsättningar och kombinationer av distribution i egen regi 
och inköpta tjänster, och att de hade alla olika placeringar på sina lager, varför 
både kostnaderna och förutsättningarna för distributionen skiljde sig åt. Varje 
säljare var tvungna att göra sina avvägningar. 

 

Vart ligger det? Hur stort är värdet på det, ungefär? Okej. Sedan måste 
man gå in och titta på, hur många dagar i veckan ska de ha leverans? 
Är det då två dagar, då går det oftast att få ihop det vart nästan än det 
ligger. Men ska de ha tre, och fyra, och fem dagar, då måste det vara i 
närområdet. För att det ska funka ekonomiskt. (Daniel, chef Kött AB) 

 

Vid en hög leveransfrekvens krävdes det för Kött AB att leveranserna skedde 
i närheten av deras lager för att ekonomin skulle gå ihop. Andra säljare 
betonade betydelsen av att ha andra kunder. Till exempel berättade Ågot, vd 
Grönsak AB, betydelsen av att ha andra kunder i anslutning till köparens 
distribution kunde bidra med att göra ett avtal lönsamt.  

Prissättning 
Hur säljarna resonerade vid prissättning spelade en stor roll, eftersom offentlig 
livsmedelsupphandling i stort sett uteslutande utvärderades utifrån parametern 
pris (efter att kvalitetskriterierna var uppfyllda). Således var prissättning en 
viktig beståndsdel i arbetet med strategier.  

 



120 
 

Man vinner ju anbuden genom priserna. Det är ju bara där. Och nu då 
har de utvecklat det så att de lägger in lite kvalitet, då, med 
provsmakningar och sådant. Men annars är det ju såhär, du kan vara 
vilket svin du vill, och lämna, och de kan tycka vad de vill om dig. Men 
har du fel priser så, eller har du rätt priser så. Då får du anbudet. Det är 
ju inte de som bestämmer det. Utan priset bestämmer ju vem som får 
leverera. (Daniel, chef Kött AB) 

 

Kvalitetsutvärdering i form av provsmakningar förekom bland köpare, om än 
i begränsad omfattning. Priset var det helt dominerande utvärderingskriteriet. 
Det tillsammans med att säljarnas huvuduppgift var att tjäna pengar åt sin ägare 
innebar ett stort fokus på pris och associerade risker till priset.   

 

Det är vi är intresserade av är att vi ska kunna få ut kostnadsökningar. 
Vet vi att vi kan få det – då vet vi att vi kan få en lönsamhet. Då behöver 
vi inte ta en höjd för kommande risker. Det är en utmaning om inte 
båda parter ser detta. (Malte, chef Parti AB) 

 

Att förstå hur olika orsakssamband påverkade priset på enskilda produkter 
kunde vara komplicerat, vilket Manfred, chef Parti AB, förklarade genom att 
beskriva relationen mellan vete- och köttpriset: 

 

Vi jobbar med produkter som är oerhört väder- och tillgångsberoende. 
En missväxt/skörd någonstans – för några år sedan hade Ukraina en 
missväxt i veteskörden. Det påverkade inte bara all spannmål utan även 
djurfoder och det visade sig att de var en enorm exportör av vete till 
djurfoder i hela Europa. Allt kött stack också i pris. Det är ju inte alltid 
man känner till det. (Manfred, chef Parti AB) 

 

För att hantera osäkerheter och risker förknippade med livsmedel hade en 
praktik etablerats i livsmedelsbranschen, som innebar att man hade möjlighet 
att justera priset fyra gånger per år. Trots dessa justeringar fanns det en 
osäkerhet över hur dessa justeringar skulle ske.  

 

Om det är prisändring vid avtalsstart, eller om vi har fastpris på den här 
upphandlingen. Om vi har kronpåslag, eller om vi har procentpåslag. 
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Om säljaren höjer en krona, så får vi bara höja en krona till slutkunden. 
Eller har man procentpåslag så kan man få lägga på. Om vi har 12 i 
procentpåslag, så höjer då säljaren en krona, så kan vi höja en och tolv 
till exempel. Bara för att inte utarma. För tyvärr är det så med 
kronpåslag att det utarmar lite avtalet. Marginalen försvinner lite när vi 
inte kan höja med procenten. (Malin, SOA Gross AB) 

 

Då köpare i förfrågningsunderlaget fastställde både hur prisjustering skulle ske 
och andra kommersiella villkor innebar det att säljarna i varje enskild 
upphandling hade att ta ställning till vilka risker som aktuellt 
förfrågningsunderlag innebar. Manfred, chef Parti AB, förklarade att de som 
säljare var tvungna  att ta affärsrisker som bidrog till att de tvingades sätta 
högre priser på produkterna än vad som var nödvändigt om köpare hade burit 
risken. Representanter för säljare menade att köpare hade kunnat få lägre priser 
om de hade varit villiga att bära mer av risken relaterat till affären. Till exempel 
Gabriella, KAM Gross AB, betonade problem med viten, det vill säga viten 
säljaren fick betala om de inte lyckats uppfylla olika kravkriterier. Exempel på 
viten som kunde utgå var när en säljare inte lyckats leverera enligt fastställd 
leverensfrekvens. Utöver risker förknippade med olika produkter var 
prissättning ofta baserad på volym. En större volym innebar lägre priser.  

 

Det ju mer volymbaserat. Har jag en stor privat kund så har han ett 
lägre pris, givetvis. En liten privat kund får ju givetvis betala ett högre 
pris. Och, jag menar, tittar man på den offentliga sektorn, så är det klart 
att de blir ju behandlade som en stor kund. Och lägger du dig för högt, 
då får du inte vara med. (Daniel, chef Kött AB) 

 

Avvägningen säljarna hade att göra var att försöka sätta ”rätt” pris i förhållande 
till volym och vad konkurrenterna förväntades sätta. Säljarna hade naturligtvis 
en uppfattning om vad de själva ansåg vara rätt pris för rätt produkt i 
förhållande till uppskattad försäljningsvolym. Problemet var att det förekom 
så kallade spekulationsupphandlingar, det vill säga att en konkurrent gick in 
och lade ett ovanligt lågt bud i anbudet för att sedan antingen ha produkter 
restade under hela avtalsperioden eller göra kraftiga prishöjningar under 
avtalets löptid. Spekulationsupphandlingar drabbade huvudsakligen köpare, 
som fick betala ett högre pris eller inte fick tillgång till aktuella produkter, men 
de drabbade även den säljare som kunde ha vunnit, eftersom den inte fick 
affären. Bengt, SOA Gross AB, betonade att de som en seriös säljare undvek 
att ”felprissätta” produkter, eftersom det skulle påverka deras rykte.  
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Vad däremot säljarna arbetade med var att försöka få bakomliggande led, 
producenterna att finansiera ett lägre pris. Genom att relatera en viss 
försäljningsvolym till en specifik producent, konstaterade Bengt, kunde 
producenten erbjuda ett så kallat ”anbudsstöd. Det är ju priset som vi får ifrån 
vissa säljare. Så är det lite rabatt.” Rent praktiskt var det uppenbart att det fanns 
lika många metoder som säljare tillämpade när de faktiskt prissatte 
produkterna.  

6.4 Överklagande praktik 
Överklagande praktik var relevant för en säljare när de hade förlorat en 
upphandling och försökte förändra utfallet. Det fanns även indikationer på att 
upphandlade leverantörer använde sig av det här förfaringssättet när de hade 
förlorat upphandlingen vid förnyelseupphandlingen och istället försökte 
försena tillträdet för att få till ytterligare några månader av försäljning. 
Överklagande praktik var något som inte alla säljare uppgav att de var 
intresserade av att tillämpa. Till exempel menade Daniel, chef Kött AB, att det 
här med att överklaga inte var något för dem: 

 

[Överklaga …] det är de andra som får göra. Vi har varken tid eller 
kompetens. Nej, vi accepterar det och sedan är det bra med det. 
(Daniel, chef Kött AB) (Konkurrensverket 2013; Konkurrensverket 2014; 
Konkurrensverket 2015a; Konkurrensverket 2015b; Konkurrensverket 2016; Konkurrensverket 
2017; Konkurrensverket 2018). 

Att det fanns en tydlig kluvenhet till att överpröva var uppenbart bland säljarna, 
men det var också uppenbart att det fanns säljare som tillämpade överklagande 
praktik.  

 

I figur 8 framgår att i genomsnitt överprövades ca 7 procent av alla 
upphandlingar under åren 2011-2017. Livsmedelsupphandlingar ansågs 
historiskt vara ett område som kännetecknades av överprövning (SOU 
2011:73), eftersom säljare begärde överprövning av tilldelningsbeslut i nästan 
dubbel så hög omfattning som i alla branscher. Dock är det i figur 8 möjligt att 
identifiera en kraftigt nedåtgående trend. Från att 2011 procentuellt haft 
dubbelt så många överprövningar som genomsnittet överprövades 2017 
livsmedelsupphandlingar hälften så ofta som genomsnittet. 
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Figur 8. Andel överprövade upphandlingar 

Manfred, chef Parti AB, tillstyrkte att livsmedelsbranschen historiskt hade 
kännetecknats av överprövningar, men att det minskat kraftigt till följd av en 
förändrad inställning till överprövningar.  

 

Det har skett ett skifte i överprövningar – för några år sedan var det 
vanligare med överprövning. Ursprunget börjar med att vi engagerade 
oss i Kost & Näring i denna branschöverenskommelse och dels att 
Upphandlingsmyndigheten sköter kriterierna för djurskyddshantering. 
En del av de som sitter på Upphandlingsmyndigheten idag och tidigare 
arbetade de på Miljöstyrningsrådet som utformade kriterierna för 
djurskydd. Jag brukar lite elakt säga att avsikten var att man skulle 
handla svenska livsmedel, men det dementeras alltid. Där kom vi Parti 
AB med i dialog för miljöstyrningsrådets kriterier för djurhållning och 
där kom även representanter ifrån köparsidan och där började vi 
utarbeta en dialog. Jag tror att det hände något där. (Manfred, chef Parti 
AB) 

 

Risken att det egna varumärket skadades var en anledning till att den 
överklagande praktiken kunde vara problematisk. Att vara i konflikt med 
motparten när man snarare hade en önskan om att få till samarbete och 
interaktion var något som också beskrevs som problematiskt. Ida, SOA Parti 
AB, menade att arbetet med att utvärdera upphandling var tämligen omfattande 
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och dessutom hade fått en annorlunda karaktär de senaste åren, sedan Parti AB 
börjat föra dialog med köpare i större omfattning: 

 

Oftast ringer man först och talar om att man har hittat lite grejer och 
sedan skickar man över dem. Vi väntar på en reaktion men man får ha 
koll på de här dagarna [innan tilldelningsbeslutet vinner laga kraft]. Det 
är jättesällan man gör en överprövning nu. Det är en jättestor skillnad 
mot hur det har varit tidigare. Det känns att det är mycket mer öppet 
för en dialog och att man faktiskt försöker svara på det här i tid. Man 
mottar detta på ett bra sätt. Ett mycket bättre sätt nu. Sedan är det inte 
hundra procent, men de flesta gör så. Kan man ha en dialog – men får 
man inte igenom allt, men man kan känna sig nöjd. Det blev så här. Det 
är sällan och det får man värdera om det är värt att gå vidare. (Ida, SOA 
Parti AB) 

 

Förutom en kontroll av sitt eget anbud och hur det har utvärderats förklarade 
Manfred, chef Parti AB, att det även fanns ett intresse av att studera hur 
konkurrenterna svarat och hur de hade utvärderats. En anledning till det här 
var att man ville identifiera om det fanns problem med hur utvärdering hade 
skett. Ofta vann ett beslut om tilldelning laga kraft efter 10 dagar, vilket flera 
säljare menade var problematiskt, eftersom det var svårt att hinna utvärdera 
upphandlingen och vid behov ha dialog med köpare.  Manfred, chef Parti AB, 
betonade att detaljer i förfrågningsunderlag och anbud kunde få stora 
konsekvenser vid utvärdering. Bengt, SOA Gross AB, berättade att 
domstolarna kunde ha svårt ta till sig betydelsen av den typen av detaljfrågor, 
varför det var en stor fördel att vända sig direkt till köpare istället för att 
överklaga i domstol.  

 

Överklagande praktik inbegrep två delmoment, nämligen att i första hand 
initiera en dialog med köpare för att försöka reda ut eventuella frågetecken och 
felaktigheter. När däremot det här alternativet var uttömt eller köparens svar 
kom sent, eller rent av uteblev, kvarstod den formella överprövningen. 
Överprövning innebar ett juridiskt förfarande där tilldelningsbeslutet 
överklagades till domstol.  

6.5 Säljares arbete med strategier – en sammanfattning 
Säljare hade olika motiv till varför de deltog i offentlig upphandling och ofta 
var motiven flera, exempelvis att det var en affärsmöjlighet och att det var hård 
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konkurrens på deras övriga marknader. Vid användning av strategiverktyget 
offentlig upphandling arbetade olika säljare med olika strategier, men också 
flera parallellt. Exempel på sådana strategier var Gross ABs ”Ställa-frågor-
strategi” som syftade till att försöka få information från motparten och 
förhoppningsvis samtidigt indirekt påverka köparen, eller Frukt ABs ”Nå-
privata-kunder-strategi” där den offentliga kunden användes för att attrahera 
privata kunder.  

 

I likhet med köpares praktiker var det möjligt att identifiera olika praktiker 
liksom olika hierarkiska nivåer hos säljare. Praktik som diskuterades ovan och 
som berörde säljare var deltagande praktik (som handlade om att ge säljare 
möjlighet att delta i kommande upphandling), vinnande praktik (där 
utformning av ett vinnande anbud var det centrala) och överklagande praktik 
(när säljaren inte hade det vinnande anbudet).  
Figur 9. Hierarkiska nivåer för praktik - Säljare 

 
 

Figur 9 illustrerar de olika hierarkiska nivåer som observerats och 
exemplifieras av säljares vinnande praktik. De hierarkiska nivåerna i säljares 
praktik är samma som för köpare. Praktik var med andra ord sammansatt av 
avgränsade delade rutiner, koncept och aktiviteter. Innehållsmässigt handlade 
säljarens praktiker om att interagera med motpart för att inhämta information 
och påverka. Samtidigt var säljares arbete med strategier ytterst sett inriktat på 
att vinna upphandlingen, även om det var möjligt att identifiera praktiker som 
inte direkt utan endast indirekt bidrog till det arbetet, exempelvis överklagande 
praktik.   
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7. Praktik 
I det här kapitlet analyserar jag hur praktik formar arbetet med strategier när 
offentlig upphandling används som ett strategiverktyg. I tidigare kapitel har 
jag presenterat olika praktik som köpare respektive säljare var del av vid 
användning av strategiverktyget offentlig upphandling (se figur 10). För 
köpare var underrättande (se 5.2), cirkulär (se 5.3) och framställande praktik 
(se 5.4) de mest centrala och framträdande. Underrättande praktik handlade om 
att köpare hade ett behov av att inhämta information om marknaden och hur 
det kunde ske medan framställande praktik var en fråga om hur köpare skulle 
utforma sitt förfrågningsunderlag. Med cirkulär praktik avsågs att köparen 
hade möjlighet att förhålla sig passiv till eventuella förändringar som uppstått 
sedan senaste upphandlingen och välja att (mer eller mindre) upprepa 
föregående upphandling. Det ska noteras att cirkulär praktik kunde vara ett 
resultat av ett intensivt arbete med strategier som resulterat i ett konstaterande 
om att en förändring inte var önskvärd jämfört med föregående upphandling.  

 

 
Figur 10. Presenterade strategipraktiker 

I kapitel 6 presenterade jag tre olika praktiker för säljare; deltagande (se 6.2), 
vinnande (se 6.3) och överklagande praktik (se 6.4). Dessa tre praktiker var 
relaterade till strategiverktyget även om vinnande praktik kunde ha ett 
tillämpningsområde som sträckte sig bortom offentlig upphandling, då alla 
säljare behöver hitta en strategi för att sälja sina produkter/tjänster oavsett 
marknad. Deltagande praktik handlade om hur säljare bearbetade köpare för 
att få dem att vilja köpa specifikt säljarens produkter/tjänster. Deltagande 
praktik var ett preludium för vinnande praktik, men eftersom bearbetandet var 
så omfattande och specifikt var deltagande praktik möjligt att särskilja från 
vinnande praktik. Överklagande praktik var starkt knuten lagstiftning, så till 
vida att LOU gav säljaren rätten att kräva en juridisk överprövning av köparens 
upphandlingsförfarande.  

 

Medan föregående kapitel har visat på de praktiker som säljare och köpare 
använder sig av i offentlig upphandling, fokuserar detta kapitel på situationer 
där de möts och de praktiker som då används. Genom att analysera dessa möten 
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fokuserar således kapitlet på köpares och säljares arbete med strategiska 
faktorer. Frågan som belyses är hur de förhåller sig till verktyget och vilka 
konsekvenser det får för deras arbete med att konstruera strategier? 

 

Så här inledningsvis i det första av analysmodellens tre analyskapitel finns det 
anledning att påminna om processen vid analysarbetet som jag beskrev i 
metodkapitlet (se 3.2), eftersom jag i kapitel 7, 8 och 9 har valt att presentera 
analysen med utgångspunkt i dess resultat. I det här kapitlet är faktorer som är 
associerade till praktik som är i fokus. Det här kapitlet inleds med en diskussion 
om hur köpare och säljare använder fyra enskilda praktikorienterade aspekter, 
fyra praktikorienterade spänningar och ett spänningsfält. Därtill diskuterar jag 
utifrån praktik-begreppet motpartens roll i arbetet med strategier vid offentlig 
upphandling som strategiverktyg.  

7.1 Enskilda praktikorienterade aspekter  
Praktik-begreppet synliggjorde att både köpare och säljare arbetar med faktorer 
som är relaterade till praktiker. Bland dessa faktorer finns det en grupp av 
faktorer som har direkt påverkan på arbetet med strategier, vilka jag har valt 
att benämna som enskilda praktikorienterade aspekter. De analyserade 
enskilda praktikorienterade aspekter ska betraktas som faktorer som i 
fältmaterialet var framträdande och förenade både köpare och säljare i deras 
arbete med strategier och inte som en exklusiv lista. Med framträdande avses 
specifikt att både köpare och säljare arbetade med faktorerna och att arbetet 
med dem var av stor eller hade en särskild betydelse.  

 

Analysen sker med utgångspunkt i analysmodellens praktik-begrepp. Mer 
konkret innebär det att lagstiftning och principer analyseras i relation till 
inbyggd kunskap, struktur i relation till ordning, marknad och 
konkurrenssituation i relation till materiell och social manifestation samt 
avbrotts- och överprövningsmöjlighet i relation till stabilitet och förändring.  

7.1.1 Lagstiftning och principer  
För både köpare och säljare var den enskilda aspekten lagstiftning och 
principer påtaglig, men för köpare var den särskilt tydlig i och med att den till 
stor del detaljreglerade vad de kunde göra under upphandlingsfasen. Däremot 
för säljare hade det skett en förskjutning över tid hur de betraktade lagstiftning 
och principer. Enligt säljarnas beskrivningar fanns det vid LOUs inrättande på 
1990-talet en uppfattning om att LOU var tillämplig även för säljarna och 
därmed satte gränser för deras handlingsalternativ. Vid tidpunkten för studiens 
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genomförande var däremot säljarna väl insatta i att LOU främst reglerade 
köpare. För Gross AB var det en viktig insikt att lagstiftning och principer 
endast påverkade indirekt jämfört med tidigare när de hade uppfattningen att 
lagstiftning och principer var något som reglerade dem. Exempelvis påverkade 
principen om öppenhet säljare främst genom att styra köparens handlingar och 
handlingsmönster. Lagstiftning och principer manifesterade hur inbyggd 
kunskap och därtill relaterad praktik förändrades över tid, vilket kan förklaras 
av att det finns en ömsesidig växelverkan mellan praktik och enskilda aktörers 
handlande (Seidl 2007).  

(Kornberger & Clegg 2011) 

Säljare som var proaktivt inriktade försökte få köpare att anpassa 
förfrågningsunderlag i linje med säljarens önskemål. Hur en upphandling 
delades upp eller vilka krav som ställdes avgjorde huruvida säljare skulle ha 
möjlighet att vinna aktuell upphandling eller ej. Lagstiftning och principer 
innehöll kunskap om såväl de ramar köpare hade att förhålla sig till vid 
utformning av förfrågningsunderlag som hur arbetet mot potentiella säljare 
kunde ske. Köpares anmodan om information (RFI) var uppskattat av säljarna. 
Exempelvis menade Ågot, vd Grönsak AB att de uppfattade förfarandet med 
RFI som öppet och likvärdigt. Det var upp till respektive säljare att välja 
huruvida de ville lämna synpunkter, vilket skilde sig från när köpare bjöd in 
att lämna synpunkter. I det senare fallet krävdes nämligen en inbjudan. En 
förklaring till den här praktiken var att förfrågningsunderlag hade kraft av sitt 
innehåll möjlighet att disciplinera organisationer, vilket var något Kornberger 
och Clegg (2011) noterade gällde för strategiska texter. 

7.1.2 Struktur  
Vid köpares respektive säljares användning av strategiverktyget blev det 
uppenbart att det fanns olika faser. Innehållet i dessa faser kan beskrivas som 
en struktur eftersom i faserna manifesterades olika aktiviteter och attribut 
associerade till verktyget. Att identifikation av behov var tvunget att ske före 
annonsering för att kunna veta vad som avsågs ett exempel på att strukturen 
bestod av föreskrivna aktiviteter. Strukturen gav uttryck för vilka aktiviteter 
som skulle ske och när, men också innebörden av aktiviteterna. Således var 
strukturen även en ordning eftersom den propagerade för ett visst sätt att 
arbeta. Dessutom var struktur nära förknippad med praktik, på så sätt att de 
olika aktiviteterna i faserna kan beskrivas som formaliserad praktik. Även om 
strukturens påverkan var stort kunde förändringar ske. Till exempel framkom 
att Gross ABs och Parti ABs förändrade inställning till proaktivt arbete mot 
köpare fick genomslag i säljares överklagande (se 6.4) respektive deltagande 
praktik (se 6.2). Gomez och Bouty (2011) pekade på att inflytelserik praktik 
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kunde förändras av aktörer förutsatt att handlingarna uppmärksammades och 
fick genomslag i branschen.  

(Gomez & Bouty 2011; Burke & Wolf 2020) 

Ett av de tydligaste exemplen på en strategi som var relaterad till strukturen 
var kommun Nords ”Tre-stegs-strategi”. Genom att dela upp en och samma 
upphandling i tre på varandra efterföljande upphandlingar etablerades ”Tre-
stegs-strategin”. Alla faserna genomfördes tre gånger istället för en gång. I steg 
ett valdes enskilda leverantörer ut och direktupphandlades. Utformningen av 
steg två var ett direkt resultat av steg ett liksom utformningen av steg tre var 
ett resultat av steg två. Det fanns med andra ord en direkt koppling mellan de 
olika upphandlingarna, men även mellan de olika faserna. I steg två 
upphandlades produktgrupper (som grönsaker och kött) medan i steg tre 
upphandlades allt som inte upphandlats i de tidigare stegen, dvs en 
grossistupphandling. Strategin var således även en manifestation av en specifik 
ordning. ”Tre-stegs-strategin” kan också förstås som ett exempel på ett kreativt 
användande av strategiverktyget (jämför Burke & Wolf 2020). 

7.1.3 Marknad och konkurrenssituation  
Den offentliga livsmedelsmarknaden bestod av flera marknader. Vilken 
marknad som var relevant för en upphandling var avhängigt de varor/tjänster 
som specificerades i upphandlingen. Ofta delades marknaden upp utifrån 
produkter som efterfrågades, men lika vanligt var att utgå från vilka säljare 
som fanns inom ett geografiskt avgränsat område. En praktik var att dela in 
livsmedelsmarknaden i grossist-, produktkategori- (exempelvis 
köttprodukter/frukt/grönsaker) och enskild produktgruppmarknad (exempelvis 
färsk fisk). Hur dessa indelningar kom att utformas gick att härleda till praktik 
i livsmedelsbranschen men också till vilka leverantörer som fanns i köparens 
närområde. Även säljarna hade möjlighet att definiera vad som var marknaden, 
vilket i fältmaterialet tydligast visade sig när producenterna för 
mejeriprodukter valde att sluta tillhandahålla konsumentprodukter till sina 
offentliga kunder. Offentliga aktörer blev hänvisade till grossister istället för 
mejeriproducenterna vid köp av konsumentförpackningar. Praktiken och 
arbetet med uppdelning är ett exempel på hur marknad och konkurrenssituation 
manifesterade sociala och materiella aktiviteter (Whittington 2006). 

 

Säljare betraktade konkurrenssituationen som geografiskt avgränsad och deras 
konkurrenskraft var olika på olika lokala marknader. Till exempel ansåg sig 
Kött AB ha en annan konkurrensförmåga i Badstad än i Storstad. För säljare 
kunde det finnas behov av att göra en konkurrensanalys på samma sätt som 
köpare kunde behöva göra en marknadsanalys för att få en uppfattning om 
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situationen vid arbetet med att definiera marknaden. Arbetet med att definiera 
marknad och följaktligen vilka konkurrenter som var aktuella kunde ske på 
olika sätt. I det sammanhanget var aktörernas hantverksskicklighet avgörande.  
För säljare kunde det handla om kunskap om när det var lämpligt att försöka 
påverka köparen att utforma upphandlingen i en fördelaktig riktning. Att 
generera kunskap om när motparten var öppen för påverkan var något som 
Gross AB försökte inkludera i  sitt arbete med strategier genom att propagera 
för ett proaktivt förhållningssätt gentemot kund. Analysen vid arbetet med 
strategier var något som var hänförligt till aktörernas hantverksskicklighet att 
använda strategiverktyg (Whittington et al. 2006).   

7.1.4 Avbrotts- och överprövningsmöjlighet 
Att avbryta en upphandling kunde vara en strategisk åtgärd för att undvika ett 
specifikt resultat och därmed oönskade konsekvenser. Intervjuade upphandlare 
hävdade att det inte var speciellt vanligt att upphandlingar avbröts, men 
statistik från Upphandlingsmyndigheten (2019c) visade att var tionde 
upphandling avbröts, vilket indikerar att möjligheten att avbryta en 
upphandling var en väl etablerad och stabil praktik. Avbrottsmöjligheten 
fungerade som en räddningslina när de uppsatta målsättningarna på ett eller 
annat sätt inte uppnåtts eller när upphandlingen resulterat i ett oväntat resultat. 
Ett exempel på det senare var den kraftigt ökade administrativa börda som 
Kommun Öst fick när de bestämde sig för att kontrollera leverantörsintyg. 
Hendry med flera (2010) argumenterade för att aktörens mål var avgörande för 
om initierade aktiviteter var del av arbetet med strategier eller ej, vilket var i 
linje med hur köpare använde avbrottsmöjligheten. Om exempelvis köparens 
mål inte blev uppfyllt kunde de avbryta upphandlingen. Köparna uppfattade 
inte avbrottsmöjligheten som en lösning utan snarare som en möjlighet att göra 
om och göra rätt. (Hendry et al. 2010; Upphandlingsmyndigheten 2019c) 

(Jarzabkowski et al. 2007) 

Säljarna hade insett att användande av överprövningsmöjligheten var ett 
tveeggat svärd, eftersom det på lång sikt ledde till ett misstroende mellan 
köpare och säljare. Flera av säljarna ansåg därför att överprövning var 
motiverad endast om det fanns stora problem i upphandlingsförfarandet. Andra 
respondenter menade att överprövning inte enbart tillämpades med motivet att 
få till ett nytt tilldelningsbeslut, utan även av säljare som ville förlänga en 
dåvarande avtalsrelation. Inom livsmedelsområdet hade antalet 
överprövningar minskat kraftigt från att i början av 2010-talet ha legat långt 
över det totala genomsnittet för alla upphandlingsområden till att år 2017 
hamna under genomsnittet, vilket indikerade att en förändrad syn på 
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överprövningsmöjligheten hos säljarna och att en ny praktik hade etablerats 
(jämför Jarzabkowski et al. 2007).  

7.2 Praktikorienterade spänningar 
Utöver arbetet med praktikorienterade aspekter visade analysen att köpares och 
säljares arbete med att konstruera strategier också handlade att arbeta med 
spänningar. Analysen visade att det fanns flera olika spänningar som var 
associerade till praktik, varför jag har valt att benämna dem som 
praktikorienterade spänningar. Vid analys av varje enskild praktikorienterad 
aspekt visade det sig att de var relaterade till olika spänningar, till exempel är 
den enskilda aspekten lagstiftning och principer relaterat till spänningen 
mellan redlighet – oredlighet. Således ska nedanstående spänningarna 
betraktas som de i fältmaterialet som var relaterade till de ovanstående 
analyserade enskilda praktikorienterade aspekter och inte som en exklusiv 
lista. Valet av analyserade spänningar var också avhängigt att de var relevanta 
och av stor betydelse samt förenade både köpare och säljare i deras arbete med 
att konstruera strategier.  

 

Vid analys av spänningarna används analysmodellens huvudbegrepp praktik 
för att diskutera arbetet med att konstruera strategier. Mer specifikt innebär det 
att redlighet – oredlighet analyseras i relation till inbyggd kunskap, planerande 
- framväxande i relation till ordning, tillgång – efterfrågan i relation till social 
och materiell manifestation, samt mål – utfall i relation till stabilitet och 
förändring.  

7.2.1 Redlighet - oredlighet 
Analysen av lagstiftning och principer visade att det fanns en praktikorienterad 
spänning mellan redlighet och oredlighet. Tanken bakom idealet om redlighet 
var att lagstiftning och principer skulle bidra till att köpare (och säljare) blev 
effektiva och icke-korrumperade. McCue med flera (2015) visade att det fanns 
flera olika spänningar relaterade till offentlig upphandling och att dessa bidrog 
till att göra arbetet med strategier komplext. Exempelvis hade den offentliga 
köparen att balansera inköpseffektivitet med närhet till säljare, vilket kunde 
innebära en risk för korruption. I förhållande till lagstiftning och principer 
kunde köparens närhet till en specifik säljare innebära att köparen gynnat en 
säljare och därmed agerat oredligt trots att köparen bara strävat efter 
inköpseffektivitet. Närhet skapar förutsättningar för bättre matchning mellan 
parterna (Ek Österberg 2016), men till priset av att andra behandlas 
annorlunda.  
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(Kornberger & Clegg 2011; McCue et al. 2015) 

Redlighet och oredlighet var relaterad till lagstiftning och principer eftersom 
lagstiftning och principer hade förmåga definiera och ibland disciplinera 
oredlighet. I studien framkom att det fanns en skala i vad som kunde anses som 
redlighet och oredlighet. Exempelvis förklarade Karl, KAM Smak AB, att bara 
faktumet att en köpare och säljare hade en pågående affärsrelation innebar att 
säljaren hade ett försprång gentemot andra säljare, men det uppfattades som 
självklart och redligt. Däremot menade andra säljare att det fanns exempel på 
när köpare valt att utforma förfrågningsunderlag så att det var uppenbart att en 
viss säljare gynnats, vilket då skulle vara att betrakta som oredlighet (och 
kanske olagligt). Det ska noteras att ett oredligt gynnande inte per automatik 
var olagligt, men när ett gynnande var olagligt torde det vara självklart att det 
var oredligt. Det här för tankarna till Kornberger och Cleggs (2011) 
observationer av strategiska texters förmåga att disciplinera organisationer och 
lagstiftningstext torde ha en alldeles särskild förmåga att disciplinera. 

7.2.2 Planerade - framväxande 
Strukturen i offentlig upphandling påverkade arbetet med strategier genom att 
innehålla en ordning som berättade för användaren vilka aktiviteter som skulle 
ske när. Strukturen innehöll kronologiska aktiviteter där varje steg byggde på 
tidigare steg, varför det fanns en förutsägbarhet vad nästa steg var. Strukturen 
gav köpare och säljare möjlighet att planera sitt arbete med strategier och 
kunde närmast beskrivas som rutinbaserat. Således kan arbete med strategier 
ske rutinbaserat, vilket överensstämde med Jarrat och Stiles (2010) 
observationer. (Jarratt & Stiles 2010) (Molloy & Whittington 2005; Jarratt & 
Stiles 2010) 

Både köpare och säljare hade erfarenhet av och kunskap om andra 
upphandlingar som de tog intryck av vid arbete med strategier. Det här gjorde 
att arbetet med strategier inte alltid följde det planerade utan istället växte fram.  
Sten, upphandlare kommun Nord, berättade att han ofta försökte ställa frågor 
till säljare om deras taktik för att bättre kunna både möta och anpassa 
upphandlingar efter säljares taktik. Ny information bidrog till att både köpare 
och säljare utvecklade sina planer och anpassade det strategiska arbetet efter 
nya förutsättningar. Således innehöll det strategiska arbetet en spänning mellan 
planerade och framväxande aktiviteter, vilket även kan förstås som det tryck 
att balansera standardisering och anpassning som enligt Molloy och 
Whittington (2005) fanns inneboende i arbetet med strategier.  
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7.2.3 Tillgång - efterfrågan 
Marknad och konkurrenssituation var ett uttryck för köpares respektive säljares 
aggregerade behov av att köpa respektive sälja varor/tjänster. Både köpare och 
säljare hade att förhålla sig till marknaden, där andra aktörer existerade. En 
konsekvens av köpares och säljares behov är att det uppstår en spänning mellan 
tillgång och efterfrågan av varor/tjänster. Brist på varor/tjänster kan resultera i 
att säljare fick en starkare position gentemot köparen och vice versa. Köpare 
hade intresse av att försöka påverka konkurrenssituationen för att nå och 
mobilisera så många säljare som möjligt. Exempelvis genomförde kommun 
Öst både möten och studiebesök hos säljare för att få flera att lämna anbud. 
Köpare hade intresse av att bilda sig en uppfattning om hur de på bästa möjliga 
sätt kunde matcha sitt behov med så många säljare som möjligt, liksom säljare 
kunde anpassa sitt utbud till köpare. Betydelsen av det sociala har 
uppmärksammats av andra, exempelvis argumenterade Moisander och 
Stenfors (2009) för betydelsen av det sociala vid arbetet med strategier. 

(Moisander & Stenfors 2009) 

Relationen mellan det materiella och det sociala manifesterades av att köpare 
hade behov av att interagera med marknaden (det sociala) för att få reda på vad 
som fanns att tillgå (det materiella). Köpares behov av varor/tjänster behövde 
inte nödvändigtvis matcha säljarens erbjudande, varför säljare kunde ha behov 
av att anpassa sitt erbjudande så att det matchade köparens behov, samtidigt 
som köparen anpassade sitt behov efter säljarens erbjudande. Marknad 
handlade om att matcha köpares och säljares behov för att enas om en 
gemensam bild av vad som ska ske. Enligt Karl, KAM Smak AB, handlade 
”Övertyga-strategin” om att visa hur mycket köparen tjänade i kronor och ören.  
I det här ingick att hantera tvetydigheter och motstånd hos de involverade 
aktörerna (Spee & Jarzabkowski 2017) och att visa vad båda parter hade att 
vinna.  

7.2.4 Mål - utfall 
Spänningen mellan mål och utfall kan bidra till att stabilisera, men även skapa 
förändring, eftersom utfall som inte är i linje med mål tenderar att resultera i 
förändring. Ett exempel på etablerande av ny praktik var köpares användning 
av RFI (anmodan om information). Den stora fördelen för köpare med att 
använda RFI var att de kunde ställa frågor till marknaden och alla intresserade 
säljare hade då möjlighet att lämna sitt svar på frågan. Köpare kunde på så sätt 
agera likvärdigt mot alla säljare. Drabbas tillräckligt många köpare respektive 
säljare kan spänningen bidra till att initiera förändring och etablerande av ny 
praktik (Jarzabkowski et al. 2007). Förändring kunde bidra till att påverka 
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aktörens förväntningar och innebörden av mål. Även om inte en ny praktik 
etableras kan dess innehåll förändras och betyda olika saker (Vaara et al. 2004).   

 

Om en säljare förlorat en upphandling eller om säljarnas anbud var för höga 
jämfört med köparens budget kunde det vara aktuellt att försöka förändra 
utfallet och då fanns det möjlighet att överpröva eller avbryta upphandlingen. 
Det fanns en praktikorienterad spänning mellan mål och utfall, som handlade 
om huruvida utfallet var i linje med aktörens förväntningar och uppställda mål. 
Daniel, chef Kött AB, menade att offentliga köpare kunde gå långt för att 
förhindra att ett visst utfall. Exempelvis fick Kött AB inga inbjudningar till 
träffar hos en kommun eftersom upphandlingschefen var missnöjd med 
företaget. Flera respondenter betonade också att graden av utfallets avvikelse 
från mål kunde påverka behovet av förändring.  

7.3 Strategiverktygets spänningsfält  
Genom att betrakta alla praktikorienterade spänningar tillsammans blev det 
uppenbart att de utgjorde ett aggregerat spänningsfält vid konstruktion av 
strategier. De praktikorienterade spänningarna var nära relaterade till 
strategiverktyget och dess bakomliggande innehåll, varför spänningsfältet kan 
förstås som strategiverktygets spänningsfält. När aktörerna konstruerade 
strategier innebar det att de bland annat arbetade med spänningar och olika 
ställningstaganden på fältet. Ett ställningstagande kan närmast beskrivas som 
en specifik position på en spänning, exempelvis att en köpare hade valt att ha 
enskilda överläggningar med specifika leverantörer. Den enskilda 
överläggningen kan uppfattas som redlig, men beroende på vad som sades och 
gjordes kan ställningstagandet förflyttas mot oredlighet, exempelvis om 
upphandlaren vid tillfället erhöll en muta för att utforma upphandlingen på ett 
specifikt sätt.  
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Figur 11. Strategiverktygets spänningsfält 

Arbete med spänningsfält och figur 11 kan exemplifieras med kommun Syds 
mål om att bara köpa ekologiskt kött och det arbete som uppstod för att justera 
målet. När målet skulle börja tillämpas blev det uppenbart att det skulle orsaka 
stora verksamhetsmässiga problem eftersom det inte fanns tillräckligt med 
ekologiska produkter. Konsekvensen skulle bli att verksamheten endast skulle 
kunna servera ett fåtal kötträtter, vilket ansågs som problematiskt. I det här 
aktuella exemplet från fältmaterialet var arbetet med spänningarna tillgång – 
efterfrågan och mål – utfall initierande faktorer medan arbetet med planerade 
– framväxande och redlighet – oredlighet mer implicit. Således var det 
information från omvärlden (brist på ekologiska produkter) och internt (stora 
verksamhetsproblem) som bidrog till ett framväxande strategiskt arbete och 
resulterade i ett justerat uppdrag för verksamheten. I det framväxande 
strategiarbetet involverades dåvarande köttleverantör, eftersom denne hade 
kännedom om vilka varor som fanns att tillgå på marknaden. Efter genomfört 
arbete hade leverantören fått djup detaljkännedom om kommun Syds framtida 
behov av ekologiska köttprodukter. Information som innebar ett reellt 
försprång gentemot konkurrenter och skulle kunna uppfattas som otillbörlig. 
Men eftersom informationen genererats i ett normalt samarbete mellan köpare 
och säljare samt att informationen fanns tillgänglig i kommunens diarieföring 
kan arbetet betraktas som redligt utifrån kommun Syds perspektiv.     

 

Figur 11 är ett exempel på hur strategiverktygets spänningsfält kan se ut och 
illustreras. Med spänningsfält avses de spänningar som aktören uppfattar ingår 
i spänningsfältet och de ställningstaganden som aktören uppfattar som möjliga 
på respektive spänning. Teoretiskt finns det ett oändligt antal 
ställningstaganden på spänningsfältet, men i verkligheten begränsas de av 
aktörernas uppfattning om möjliga ställningstaganden. Beroende på situation 
kan de olika spänningarna påverka varandra olika mycket, vilket aktören har 
att hantera i sitt arbete med strategier. Det innebär dessutom att ibland var vissa 
positioner låsta medan andra mer flexibla. När positionerna var hänförliga till 
officiella ställningstaganden tenderade de att vara mer fixerade medan när 
positionerna var resultat av manövrerande var de mer flexibla. Justeringar 
innebar inte alltid att en ny strategi skapades utan det kunde lika gärna handla 
om att en befintlig strategi anpassades till en ny kontext (jämför Vaara et al. 
2004).  
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7.4 Motpartens roll  
Strategiverktyget offentlig upphandling hade ett bakomliggande innehåll, men 
också praktiker, som gav motparten en särskild roll i arbetet med strategier. 
Till stora delar handlade motpartens arbete med strategier associerat till 
praktikorienterade faktorer om informationsutbyte och att utöva påverkan. Det 
här gällde både köpare och säljare. Framförallt framkom att rollen som motpart 
var starkt präglat av att köpare respektive säljare utbyte varor/tjänster mellan 
varandra. För att utföra aktiviteterna hade de utvecklat olika men specifik 
praktik för att inhämta information respektive försöka påverka potentiella 
motparter, exempelvis köpares underrättande (se 5.2) respektive säljares 
deltagande praktik (se 6.2).  

7.4.1 Enskilda praktikorienterade aspekter och motpart 
De praktikorienterade aspekterna var nära förknippade med strategiverktygets 
bakomliggande innehåll som angav hur parterna skulle agera. Lagstiftning och 
principer visade att det bakomliggande innehållet i strategiverktyget hade olika 
funktioner: köpare skulle få värde för pengar medan säljare skulle ha likvärdig 
möjlighet att delta i upphandlingen. Dessa funktioner styrde aktörens arbete 
med strategier. När köparen försökte identifiera vad som genererade värde för 
pengar var köparen tvungen att förhålla sig till sin motpart för att bilda sig en 
uppfattning om vad denne hade att erbjuda. Samma gällde för säljaren, som 
var tvungen att förhålla sig till vad köparen vill köpa. Dessutom var båda parter 
tvungna att förhålla sig till andra säljare, varför även dessa hade en roll att 
spela. I förhållande till motpart var köpares handlingsförmåga begränsad 
eftersom lagstiftning och principer reglerade dennes agerande medan för 
säljaren fanns inga sådana begränsningar. 

 

Strategiverktygets struktur påverkade också relationen mellan aktörerna, 
eftersom det styrde hur de olika aktörerna kunde förhålla sig till varandra. 
Strukturen var till stora delar en formaliserad praktik som påverkade vilka 
aktiviteter som skulle ske när. Även om strukturen bestod av stabila 
handlingsmönster för köpare respektive säljare var aktörens förhållningssätt 
avgörande för hur strategiverktyget kontextualiserades och användes (Jarratt 
& Stiles 2010). Exempelvis hade köpare stor möjlighet att påverka och styra 
brytpunkt mellan olika faser, det vill säga när upphandlingsfasen skulle starta 
och sluta. Ann, upphandlare kommun Syd, menade att de kunde ha intresse av 
att förlänga respektive avsluta i förtid beroende på om relationen mellan 
parterna var förtroendefull eller konfliktfylld.  
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Marknad och konkurrenssituation handlade om aktörens rätt att själv definiera 
vad som skulle köpas/säljas och att aktören hade att antingen anpassa sig till 
motpart (se exempelvis 5.4.3) eller delta i en styrande praktik (se exempelvis 
5.4.2) . I ett sådant sammanhang kunde det vara av intresse för en motpart att 
försöka påverka parts arbete med att bestämma marknad, eftersom det avgjorde 
huruvida de hade möjlighet att göra affärer tillsammans. Även om Kornberger 
och Clegg (2011) inte riktade in sig på externa parters roll var det möjligt 
utifrån deras studie att förstå att strategier handlade om aktörers vilja och 
förmåga att mobilisera resurser oavsett om de fanns inom en organisation eller 
utanför. När en köpare ville upphandla var frågan hur motpart mobiliserades 
att tillhandahålla det som efterfrågades. I studien framkom att motpartens 
styrke-/beroendeförhållande på marknaden hade betydelse för hur aktören 
utformade arbetet med strategier.  

(Kornberger & Clegg 2011) 

Avbrotts- och överprövningsmöjligheten gav köpare respektive säljare 
möjlighet att avbryta en upphandling eller begära rättslig överprövning av ett 
tilldelningsbeslut. Utgångspunkten för respektive part var att undvika 
oönskade utfall och därmed oönskade konsekvenser. Däremot innebar 
avbrotts- eller överprövningsmöjligheten att juridiska procedurer kom i fokus 
istället för samtal mellan parterna, vilket distanserade parterna och gav dåliga 
förutsättningar för att förstå varandra. Under materialinsamlingen förändrades 
den överklagande praktiken (se 6.4) och en mer samtalsorienterad praktik 
kunde skönjas. För motparten innebar parts användning av avbrotts- och 
överprövningsmöjligheten startskottet för ett förnyat arbete med strategier, 
vilket kunde leda till förändringar men också till att en viss strategisk 
orientering stabiliserades (Jarzabkowski & Seidl 2008). 

7.4.2 Strategiverktygets spänningar och motpart 
De praktikorienterade spänningarna var nära knutna till de praktikorienterade 
enskilda aspekterna. Både lagstiftning och principer och praktiker bidrog till 
en förväntan om att köpare och säljare skulle hålla ett visst avstånd till 
varandra. Eftersom ett avstånd minskade risken för oredligt agerande. Däremot 
fanns det fördelar med närhet. Den främsta fördelen med närhet var att parterna 
fick tillgång till information från varandra vilket gav förutsättningar för större 
följsamhet mellan varandra. För köparen kunde informationen bidra till högre 
inköpseffektivitet medan säljaren fick större möjlighet att påverka köparen att 
utforma förfrågningsunderlaget i linje med säljarens förutsättningar och på så 
sätt större chans att vinna aktuell upphandling. Den främsta nackdelen var ökad 
risk för korruption och att andra säljare inte fick samma möjlighet att 
konkurrera. Vad part/motpart ansåg vara legitima aktiviteter återspeglades i 
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spänningen mellan redlighet och oredlighet, vilket påverkade strategier och 
följaktligen vad som utgjorde legitim praktik (Jarzabkowski & Whittington 
2008).  

 

Spänningen mellan aktiviteter som var planerade och framväxande bidrog till 
att tydliggöra att vissa aktiviteter följde en ordning medan andra var resultatet 
av ny input. Vilka aktiviteter som skulle initieras när och hur kunde också 
påverkas av erfarenheter av andra upphandlingar, exempelvis att säljare insett 
att de med fördel kunde ha informationsutbyte med köpare under hela 
upphandlingsprocessen och inte enbart under upphandlingsfasen. Aktörer hade 
med andra ord att balansera standardiserade aktiviteter med anpassade (Molloy 
& Whittington 2005). Hur och när informationsutbyte och påverkan kunde ske 
var något som både part och motpart var intresserade av att behärska.  

 

Vad köparna efterfrågade och säljarna var villiga att sälja var något som 
förändrades, eftersom säljarna kontinuerligt utvecklade sitt utbud. Därför fanns 
det ett behov av informationsutbyte parterna mellan för att kunna matcha 
tillgång/efterfrågan. O’Brien (2011) pekade på att strategiverktyg hade en roll 
i det sociala utbytet och respondenternas utsagor visade att strategiverktyget 
kunde hjälpa parterna att mötas genom att peka på när och hur sådan 
interaktion var lämplig. Ibland var köpare och säljare mottagliga för påverkan 
från motpart om anpassningar i vad som efterfrågades/tillhandhölls och i andra 
fall var någon av parterna mer låst i sitt ställningstagande. Dock hade både 
köpare och säljare behov av att interagera med varandra för att förstå 
marknaden.  (O'Brien 2011) 

 

Innan köparens val av säljare hade vunnit laga kraft hade parterna möjlighet 
att avbryta eller överpröva upphandlingen, vilket kunde vara aktuellt om någon 
parts förväntningar på utfall inte infriats. Ett sådant ställningstagande var först 
möjligt efter inhämtande av information från motparten. Avbrotts- och 
överprövningsmöjligheten bidrog till att parterna upplevde att 
upphandlingsprocessen hade en viss flexibilitet. Däremot såg säljarna en 
långsiktig problematik med att utnyttja överprövningsmöjligheten, eftersom 
det bidrog till att försämra relationen mellan köpare och säljare.   

7.5 Praktik – en sammanfattning 
Praktik-begreppet synliggjorde att konstruktion av strategier handlade om 
arbete med faktorer. Specifikt identifierades tre olika kategorier av faktorer: 
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enskilda aspekter, spänningar och spänningsfält. En enskild aspekt är något 
som direkt har påverkan på köpares respektive säljares arbete med strategier 
medan spänning är ett (ansträngt) förhållande mellan två krafter som avkräver 
prioritering och positionering. Ett ställningstagande helt enkelt. Spänningsfält 
består av flera spänningar som tillsammans bildar ett fält. Således blir 
spänningsfält något mer än de olika spänningarna var för sig: en egen kategori. 

 

Analysen med hjälp av praktik-begreppet visade att vid konstruktion av 
strategier var faktorerna nära förknippade med själva strategiverktyget. Att 
praktik och strategiverktyg är nära förbundna ligger i linje med tidigare 
forskning (jämför Worren et al. 2002 och Stenfors 2007). Mer konkret visade 
analysen att strategiverktyget offentlig upphandling styrde uppmärksamhet 
mot faktorer som främjade/motverkade köpares och säljares ändamål med 
strategiverktyget, men också faktorer som var relaterade till strategiverktygets 
föreskrivna aktiviteter. De enskilda praktikorienterade aspekterna som både 
köpare och säljare arbetade med och som har analyserats är lagstiftning och 
principer, struktur, marknad och konkurrenssituation samt avbrotts- och 
överprövningsmöjligheten. Därtill visade analysen att köpare och säljare 
arbetade med olika praktikorienterade spänningar: redlighet - oredlighet, 
planerade - framväxande, tillgång - efterfrågan samt mål - utfall.  

 

De praktikorienterade spänningarna som analyserades var relaterade till arbetet 
med de praktikorienterade enskilda aspekterna, exempelvis var spänningen 
tillgång - efterfrågan relaterad till den enskilda aspekten marknad och 
konkurrenssituation. Mer konkret blev en sådan relation tydlig vid själva 
arbetet med faktorerna, exempelvis när en köpare ville köpa fiskprodukter blev 
denne tvungen att arbeta med frågor relaterat till vilken tillgång som fanns. En 
önskan om att köpa färsk fisk jämfört med fryst innebar en känslighet inför 
vilka möjligheter marknaden hade att tillhandahålla färsk fisk på den plats där 
köparen fanns. Konstruktion av strategier inbegrepp även ett arbete som 
inkluderade alla de praktikorienterade spänningarna, vilket jag har benämnt 
som ett arbete med strategiverktygets spänningsfält. Arbetet med 
spänningsfältet skiljde sig åt mot arbetet med spänningar genom att flera 
spänningars totala påverkan beaktades istället för den påverkan varje unik 
spänning hade. Praktikorienterade faktorer hade med andra ord en guidande 
uppgift i arbetet med strategier, det vill säga att det fanns faktorer som inbegrep 
vedertagna handlingsmönster om hur strategiarbetet skulle ske. 
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Offentlig upphandling som ett strategiverktyg hjälpte parterna med att rikta 
uppmärksamhet mot varandra vid arbetet med strategier. Analysen av de 
praktikorienterade faktorerna visade att strategiverktyget offentlig 
upphandling uppmärksammande betydelsen av att hantera information. 
Konkret kunde det handla om att få kännedom om marknadssituation eller 
inköpsbehov. Således hade parterna ett behov av att inhämta information hos 
varandra, men också ge information till motparten. I arbetet med strategier 
ingick även att försöka utöva påverkan på sin motpart. Arbetet med att bearbeta 
motparten handlade ytterst om att försöka påverka hur motparten förhöll sig 
till eller hanterade olika faktorer, exempelvis köparens definiering av marknad 
(enskild aspekt). Det fanns olika omständigheter som påverkade parternas 
möjlighet att delta i varandras arbete med strategier, exempelvis relationens 
karaktär.  
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8. Praxis 
Det finns anledning att rikta uppmärksamheten mot aktiviteterna vid själva 
användningen av strategiverktyget offentlig upphandling. Ett resultat från 
analysen med hjälp av praktik-begreppet var att strategiverktyget offentlig 
upphandling uppmärksammade arbetet med att hantera information vid 
konstruktion av strategier. Genom att analysera köpares och säljares handlande 
fokuserar således kapitlet på deras arbete med strategiska faktorer när de 
använder verktyget. Frågan som belyses är hur köpare och säljare använder 
verktyget och vilka följder det får för deras arbete med information och 
påverkan av varandra?  

 

När köpare och säljare arbetade med strategiverktyget offentlig upphandling 
blev det en manifestation av hur de arbetade med strategier. Därför har jag valt 
att lyfta fram tre strategier för köpare som framträdde särskilt tydligt och som 
jag kommer att referera till återkommande: kommun Nords ”Tre-stegs-
strategi”, kommun Syds ”Parallell-upphandlings-strategi” och kommun Östs 
”Välj-själv-strategi”. Säljarna i studien använde sig också av flera olika 
strategier, exempelvis Smak ABs ”Övertyga-strategi”, Gross ABs ”Ställa-
frågor-strategi”, Bröd ABs ”Sälja-allergen-fria-produkter-strategi” och Frukt 
ABs ”Nå-privata-kunder-strategi”. Flera säljare använde sig av strategier som 
inte nödvändigtvis var exklusivt relaterade till offentlig upphandling utan som 
kunde användas i andra sammanhang och på andra marknader. Ett sådant 
exempel är Frukt ABs ”Ersätta-varor-strategi”. Dessutom var det uppenbart att 
köpare och säljare kunde tillämpa flera strategier parallellt, vilket exempelvis 
Frukt AB gjorde med två strategier, ”Ersätta-varor-strategin” och ”Nå-privata-
kunder-strategin”. Att så var möjligt berodde på att de existerade på olika 
hierarkiska nivåer (Hesping & Schiele 2015).  

 

Analysen av köpares och säljares användning av strategiverktyget offentlig 
upphandling presenteras med utgångspunkt i hur de arbetar med enskilda 
aspekter, spänningar, och spänningsfält. Därför innehåller analysen en 
diskussion om fyra enskilda praxisorienterade aspekter, fyra praxisorienterade 
spänningar och ett avsnitt om ett spänningsfält. Vidare diskuterar jag 
motpartens roll vid användning av strategiverktyget.  
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8.1 Enskilda praxisorienterade aspekter 
Vid analysen av hur köpare och säljare använde strategiverktyget framkom det 
i fältmaterialet fyra enskilda aspekter som både köpare och säljare arbetade 
med och vars betydelse var stor eller av särskild betydelse. Diskussionen sker 
med hjälp av analysmodellens praxis-begrepp. Det innebär att köpares 
respektive säljares interaktion analyseras i relation till analysmodellens 
begrepp skapa, kommunikation i relation till tolka, sortiment i relation till 
realisera samt upphandlingsdesign i relation till resultat.  

8.1.1 Interaktion  
En nära relation mellan köpare och säljare innebar en risk för att andra 
omständigheter än affärsmässiga påverkade de offentliga inköpen, varför det 
fanns en idé om att det skulle finnas ett avstånd dem emellan. Vid användning 
av strategiverktyget var interaktion mellan köpare och säljare en central 
aktivitet varför köpare och säljare hade strategier som handlade om det här. 
Till exempel Gross AB:s ”Ställa-frågor-strategi” gick ut på att kontinuerligt att 
interagera med köpare. Interaktion mellan köpare och säljare kom till uttryck 
på ett stort antal olika sätt, exempelvis via stormöten, annonser, personliga 
möten och så vidare. Köpare interagerade med sina redan upphandlade säljare 
men också med potentiella (se 5.2.1 och 5.2.2). Hur interaktionen genomfördes 
berodde på parternas kreativa förmåga och vilken typ av information/påverkan 
som söktes.  

(Salvato 2003) 

Till skillnad från köpare var säljare inte bundna av LOU i sina försök att 
interagera med köparen, varför det fanns en tydlig skillnad mellan köpares och 
säljares syn på interaktion. Vid studiens genomförande var det en brytningstid 
i hur köpare och säljare interagerade, vilket blev tydligt av hur andelen 
överprövningar sjunker från 17,1 procent till 3,7 procent åren 2011-2017 (se 
figur 8). Sivert, chef Gross AB och Manfred, chef Parti AB, hade oberoende 
av varandra kommit till fram till att det var nödvändigt att minska antalet 
rättsliga överprövningar och att istället verka för en samarbetsorienterad 
interaktion. Om parterna hade en nära och fungerade relation ökade 
möjligheten att köparen var beredd att ta till sig de synpunkter som säljaren 
framförde, vilket stärkte säljarens position gentemot andra säljare. Det gällde 
oavsett om det avsåg att identifiera eller sortera informationen interaktionen 
resulterat i. Gross AB och Parti AB försökte skapa strategier och anpassa sin 
organisation som stärkte deras förmåga att interagera. Praktiskt skedde det 
genom att använda resurser till att skapa aktiviteter och rutiner som främjade 
möte och samarbete med köpare, vilket enligt Salvato (2003) var 
huvudingredienser i arbetet med att skapa strategier.  
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8.1.2 Kommunikation  
Kommunikation handlade om innehållet och budskapet i interaktionen mellan 
parterna samt hur innehållet tolkades. Kommunikationsutbytet var av stor 
betydelse eftersom det bidrog till att minska missförstånd mellan parterna, 
främst genom att båda parter hade möjlighet att ställa följdfrågor om något blev 
otydligt. För att förmedla innehållet i kommunikationen använde parterna 
främst text. Tolkning av text var därför ett arbete som var behäftat med 
svårigheter, eftersom köpare och säljare tolkade dokument och texter olika.  
Således bidrog arbetet med att tolka till att köpare och säljare kunde hjälpa 
varandra med att identifiera och sortera information som var av värde för 
respektive part. För köparna var det en balansakt att svara på säljarnas frågor, 
särskilt muntliga frågor, då det gällde att ge svar utan att förmedla information 
som andra leverantörer fick tillgång till. Därför uppgav några upphandlare, 
exempelvis Sten, upphandlare kommun Nord att han undvek att svara muntligt 
och istället försökte kommunicera skriftlig och publicera svaren offentligt för 
att ge alla köpare samma typ av information. Eftersom en text kan tolkas 
innehålla olika röster kan den få en ny innebörd när texten lämnat författaren 
(Aggerholm et al. 2012), vilket framkom vid arbetet med att formulera 
förfrågningsunderlag, men också vid arbetet att tolka. 

 

Gross ABs ”Ställa-frågor-strategi” gick ut på att kontinuerligt ställa frågor till 
köpare för att få tillgång till relevant information, men också indirekt för att 
över tid bygga en relation till köparen. Exempel på frågor i upphandlingsfasen 
var ”Kan kravet på ekologiskt utgå”, ”Kan ni acceptera en hink med 5L”, ”Kan 
filmjölk utan tillsatt bakteriekultur accepteras” och så vidare. Hur de här 
frågorna skulle formuleras och tolkas beaktades av säljarna. Exempelvis 
framhöll Malin, SOA Gross AB, att det vid tolkning av förfrågningsunderlag 
kunde finnas fler tolkningar av texten än antalet tolkare eftersom även 
författaren av förfrågningsunderlaget hade en egen uppfattning. Vissa av dessa 
frågor kunde med fördel ställas muntligt och andra skriftligt. I situationer där 
frågorna var öppna och mer resonerande menade säljare att de i högre grad 
valde muntlig kommunikation medan skriftliga tenderade vara ja/nej frågor 
eller ha ett tydlig svar. Balogun med flera (2015) hade observerat att uttolkning 
av strategier påverkades av den sociala och relationella kontexten och från 
fältmaterialet framkom att antalet frågor relaterade till ett förfrågningsunderlag 
kunde vara mycket stort. 

8.1.3 Upphandlingsdesign  
Upphandlingsdesign var centralt i relation till strategiverktyget och här hade 
två dokument en särställning: köparens förfrågningsunderlag och säljarens 
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anbudssvar. Genom att dela upp upphandlingen kunde förfrågningsunderlag få 
en utformning som bidrog till att styra upphandlingen mot viss grupp av 
säljare. Det var något som både kommun Nord och Syd använde i ”Tre-stegs-
strategin” respektive ”Parallell-upphandlings-strategin”. Genom att dela upp 
sortimentet utifrån inköpskvantitet definierade kommun Syd i ”Parallell-
upphandlings-strategin” vilken grupp av säljare som hade störst möjlighet att 
vinna aktuell upphandling. Däremot är kommun Östs ”Välj-själv-strategi” ett 
exempel på hur säljarna själva fick avgöra vad de ville ge anbud på, då de 
kunde avgränsa sitt anbud till produkt, leveransplats och omfattning. Det 
innebar att en säljare kunde lämna anbud på fläskfilé till en specifik skola under 
en viss period under året. Arbetet med att dela upp och definiera vad som skulle 
ingå i upphandlingen hade stora likheter med Fauré och Rouleaus (2011) 
observationer om att aktörernas arbete med strategier utgick från den 
kompetens som följde med deras roller. Med andra ord var rollen som köpare 
central vid arbetet med att designa upphandlingen, på samma sätt som rollen 
som säljare påverkade skapandet av anbudet. (Fauré & Rouleau 2011) 

(Balogun & Johnson 2005) 

Köpare kunde i förfrågningsunderlaget formulera krav på företaget, 
produkterna, distributionen av produkter och tilläggstjänster, vilket 
tillsammans med eventuella indelningar utgjorde kärnan av köparens möjlighet 
till upphandlingsdesign. I fältmaterialet framkom att det fanns upphandlingar 
med mycket stort antal krav, vilket ställde stora krav på säljares utformning av 
anbud och köpares avstämning av uppfyllelse av krav. Olika köpare hade olika 
intentioner med sitt arbete med strategier. Till exempel motiverade vissa 
representanter för köpare sin användning av krav med att om de inte kravställde 
produkterna fanns risken att säljaren erbjöd en billigare och sämre produkt för 
att vinna upphandlingen (som att andelen bär i sylt blev väldigt låg). Andra 
köpare, som kommun Syd, hade aktivt valt att arbeta med att försöka minska 
antalet krav för att främja konkurrensen på produktnivå. Istället verkade de för 
att endast ha krav som de betraktade som viktiga av politiska och 
verksamhetsmässiga skäl, exempelvis krav på ekologiskt respektive vikt. 
Enskilda upphandlare förklarade att en anledning till att hålla nere mängden 
krav var att det skulle finnas en möjlighet för säljarna att själva tolka och 
komma med lösningar som var bättre för båda parter. Vid arbetet med att 
realisera strategier pekade Balogun och Johnsson (2005) på att realisering 
handlade om att göra strategin begriplig genom att låta sig vägledas av dess 
intention. Trots skillnaden i antalet krav var det tydligt att köpare (och säljare) 
arbetade med krav utifrån olika intentioner. 
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8.1.4 Sortiment  
Det sortiment som köpare efterfrågade och säljare tillhandahöll påverkade 
arbetet med strategier. För säljare var sortimentet avgörande för hur väl deras 
utbud matchade köparens efterfrågan och därmed för deras möjlighet att både 
delta i och vinna upphandlingen. Både efterfrågan och tillgången på produkter 
var till viss del ett resultat av tidigare arbete med strategiverktyget. För Bröd 
AB hade en lång användning av strategiverktyget resulterat i att sortimentet 
var anpassat till offentlig sektor, vilket kunde förklaras av inga produkter fick 
innehålla allergener om de skulle säljas till offentlig sektor. Strategiverktyget 
offentlig upphandling bidrog till att synliggöra det strategiska val som Bröd 
AB hade att göra: separata produktionsanläggningar, inte tillverka vissa typer 
av produkter eller inte sälja till offentlig sektor. Jarzabkowski och Kaplan 
(2015) argumenterade för att ett strategiverktyg var som mest effektivt om 
verktyget betraktades som ett hjälpmedel för att skapa, tolka och realisera 
strategier snarare än enbart ett verktyg som genererade strategier. Bröd ABs 
arbete med allergenfria produkter blev en strategi, ”Sälja-allergenfria-
produkter-strategi”, som innebar att marknader som efterfrågade allergenfria 
produkter prioriterades samtidigt som andra marknader valdes bort. Eftersom 
det (främst) var offentlig sektor som efterfrågade allergenfria produkter var 
”Sälja-allergenfria-produkter-strategin” ett resultat av strategiverktyget 
offentlig upphandling. Fanns det dessutom få säljare av allergenfria produkter 
innebar det en stark position på marknaden i förhållande till offentliga köpare. 

 (Jarzabkowski & Kaplan 2015) 

När en upphandling var klar och det fanns ett avtal var det upphandlade 
sortimentet prispressat och kunde endast justeras enligt en fastställd procedur. 
I teorin innebar det att köparen nu hade alla dessa varor att välja mellan, men 
enligt köpare var det ganska vanligt att vissa produkter inte var tillgängliga och 
att köpare istället erbjöds andra jämförbara varor. För säljare hade sortimentet 
en stor påverkan på lönsamheten, då vissa produkter hade låg marginal medan 
andra hade en högre. För att få ett sortiment som överensstämde med köparens 
behov och säljarens önskan om att sälja produkter med högre marginal kom 
sortimenten kontinuerligt att förändras. Problemet var att strategiska 
förändringar kunde ske både avsiktligt och oavsiktligt (Balogun & Johnson 
2005), och för säljare var det viktigt att balansera låg- med 
högmarginalprodukter för att få lönsamhet. Ibland lyckades säljare introducera 
högmarginalprodukter till köparens sortiment och ibland inte.  
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8.2 Praxisorienterade spänningar 
I likhet med analysen av de praktikorienterade spänningarna är de 
praxisorienterade spänningarna relaterade till arbetet med de enskilda 
aspekterna, exempelvis spänningen reaktiv – proaktiv kunde observeras i 
arbetet med den enskilda aspekten interaktion. Således ska valet av de 
analyserade spänningarna ses som ett resultat av köpares och säljares arbete 
med de enskilda praxisorienterade aspekterna, men också att arbetet med 
spänningarna var av stor eller särskild betydelse för både köpare och säljare. 
Arbetet med spänningarna förenade köpare och säljare, även om innebörden 
och arbetet inte nödvändigtvis var lika. 

 

Vid analys av spänningarna har praxis-begreppet använts för att diskutera 
arbetet med att konstruera strategier. Mer specifikt har det inneburit att reaktiv 
- proaktiv har analyserats i relation till skapa, tydlighet - otydlighet i relation 
till tolka, anpassning - styrande i relation till realisera, samt stabilitet - 
förändring i relation till resultat.  

8.2.1 Reaktiv - proaktiv  
Vid användning av strategiverktyget hade parterna möjlighet att arbeta reaktivt 
- proaktivt i förhållande till sin motpart när de interagerade. En mer reaktiv 
hantering innebar att aktören agerade som en reaktion på motpartens 
aktiviteter. En mer proaktiv hantering innebar däremot att aktören tog initiativ 
och försökte positionera sig för att förhindra oönskade utfall, det vill säga det 
fanns en klar avsikt med handlandet. Vid arbete med strategi kunde aktuell 
avsikt återfinnas i visionsaktiviteter (Egels-Zandén & Rosén 2015), 
exempelvis agerade kommun Öst reaktivt för att avbryta sin upphandling, men 
reaktivt initierade de också en interaktion med potentiella lokala säljare. Med 
en tydlig vision om att främja lokalt näringsliv och informationen genererat 
från interaktionen utvecklade kommun Öst en strategi där säljarna själva fick 
avgöra vilka varor de ville ge anbud på, ”Välj-själv-strategin”. 

(Bouty et al. 2019) (Spee & Jarzabkowski 2011) 

Gross AB hade en ”Ställa-frågor-strategi” och Ebba, chef Gross AB, var tydlig 
med att de försökte ställa frågor kontinuerligt, men att intensiteten gick upp 
och ner. Innan ett förfrågningsunderlag hade annonserats var interaktionen och 
frågorna proaktivt inriktade. Upphandlingsfasen däremot hade en mer reaktiv 
prägel, eftersom frågorna ställdes i förhållande till annonserat 
förfrågningsunderlag. En viktig poäng med ”Ställa-frågor-strategin” var att få 
information från köparen för att kunna tolka och förstå köparens intention med 
upphandlingen. Först därefter blev det möjligt att både reaktivt och proaktivt 
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anpassa sin strategi med små iterativa förändringar. Att arbeta med iterativa 
förändringar var enligt Bouty med flera (2019) ett förfaringssätt som kunde 
skapa livskraftiga strategier.  

8.2.2 Tydlighet - otydlighet 
En upphandling tar sin utgångspunkt i verksamhetsmässiga och politiska mål, 
och ofta finns det ett behov av att uttolka vad dessa är, eftersom det inte alltid 
är uppenbart. Ett sådant exempel var när kommun Syds under 2016-2018 hade 
ett politiskt mål om att andelen hållbara upphandlingar skulle öka. För Alva, 
controller kommun Syd, innebar målet om att öka andelen hållbara 
upphandlingar ett tvådelat arbete: att tolka och definiera vad som kunde tänkas 
vara hållbar upphandling och att mäta och rapportera antalet. I likhet med 
Aggerholm med flera (2012) kunde upphandlare i kommun Syd konstatera att 
texter inte var neutrala objekt utan snarare hade olika innebörder beroende på 
vem som tolkade dem och i vilken kontext de hörde hemma.  

(Belmondo & Sargis‐Roussel 2015) (Aggerholm et al. 2012) 

Kommunikation mellan köpare och säljare gick ofta från text till samtal eller 
från samtal till text, vilket överensstämde med hur Spee och Jarzabkowski 
(2011) hade observerat den kommunikativa processen i arbetet med strategier. 
Hade en part konstruerat en text, exempelvis att en köpare utformat ett 
förfrågningsunderlag, var underlaget sällan så tydlig att allt var klart för alla 
inblandade, utan det fanns oftast ett behov hos säljare av att kommunicera för 
att reda ut oklarheter. Det gällde särskilt vid bedömning av risk och prissättning 
när säljare konstruerade anbud. Exempelvis menade Gabriella, Key Account 
Manager Gross AB, att om det fanns otydligheter vid den typen av frågor 
kunde det påverka intresset för att delta i upphandlingen. Enligt Belmondo och 
Sargis-Roussell (2015) var tolkning av text, mening och avsikt helt avgörande 
vid användning av strategiverktyg, vilket indikerar att spänningen mellan 
tydlighet och otydlighet var nära förknippad med tolkning av strategier.  

8.2.3 Anpassning - styrning 
Arbetet med upphandlingsdesign var relaterat till hur köpare eller säljare 
hanterade spänningen anpassning - styrning eftersom hur mycket 
anpassade/styrande aktören ville vara fick återverkningar på utformningen av 
upphandlingsdesignen. En part kunde exempelvis vara styrande i förhållande 
till motpart, bara för att vid andra tillfällen anpassa sig. För köpare och säljare 
handlade ställningstagande rörande spänningen anpassning - styrning om att ta 
avstamp från strategiska utgångspunkter och guidas från dessa i det strategiska 
arbetet. Att hålla budgeten var en sådan strategisk utgångspunkt som 
verksamhetschefer betonade och som samtidigt avkrävde olika positioner om 
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anpassning - styrning i det strategiska arbetet hos köpare. Balogun och Johnson 
(2005) menade specifikt att högre chefer vanligtvis hade i uppgift att göra 
arbetet med strategier begripligt för mellanchefer eller medarbetare.  

(Balogun & Johnson 2005) (Samra-Fredericks 2003) 

Ulla, verksamhetschef kommun Väst & Sydväst, hade en uttalad önskan om 
att kommunala livsmedelsinköp skulle vara inriktade mot lokalt producerade 
livsmedel och därför svenskproducerade varor. Eftersom det finns juridiska 
problem med att ha svenskproducerat som krav var Ulla drivande i att initiera 
ett strategiarbete som slutligen resulterade i ”Tre-stegs-strategin”. Den centrala 
iden med ”Tre-stegs-strategin” var att inköpen styrdes mot säljare som 
tillhandahöll svenskproducerade varor samtidigt som processen var anpassad 
till kraven i LOU (se 7.1.2). Således var ”Tre-stegs-strategin en balansgång 
mellan att anpassa sig till lagstiftning, men ändå styra inköpen mot leverantörer 
som hade svenskproducerade livsmedel. Att använda sig av retoriska taktiker 
som tog utgångspunkt från känslor och moral (som Ullas preferens för 
svenskproducerade livsmedel) var enligt Samra-Fredericks (2003) en del i 
vardagligt arbete med strategier. 

8.2.4 Stabilitet - förändring  
Hos både köpare och säljare kännetecknades arbetet med sortiment av 
spänningen stabilitet - förändring. När kommun Syd försökte realisera sitt mål 
om att bara köpa ekologiskt kött innebar det att de var tvungen att förändra sitt 
sortiment. När verksamheten endast lyckades upphandla 70 av 350 ekologiska 
köttprodukter, resulterade det i ett implementeringskaos eftersom det inte 
fanns några ersättningsprodukter för de produkter som inte upphandlades. 
Verksamhetskonsekvenserna av målet var inte klart för politikerna vid målets 
införande, men även efter att konsekvenserna tydliggjorts förklarade 
politikerna att målets betydelse var av så stor betydelse att verksamheten fick 
anpassa sig. Politikernas svårigheter att kommunicera med verksamheten om 
den strategiska betydelsen av att enbart ha ekologiska köttprodukter bidrog till 
att skapa frustation i verksamheten vid realisering av strategin. Maitlis och 
Lawrence (2003) har pekat på att risken för strategiskt misslyckande är särskilt 
stor vid brister i politiskt skicklighet och verksamhetsmässig kunskap.  

 

Användande av krav var något som tvingade köpare och säljare att ta ställning 
till behovet av förändring respektive stabilitet, eftersom själva idén med att 
använda krav var att specificera och peka ut vad som gällde. Det fick följden 
att (tydliga) produktkrav bidrog till att stabilisera utformningen av sortiment. 
Det trots att sortimentet förändrades och delvis byttes ut under 
avtalsförvaltningsfasen. Köpares användning av krav för att få ett förutsägbart 
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sortiment resulterade i att vissa upphandlingar hade ett mycket stort antal krav. 
Mängden krav orsakade en stor arbetsbörda för både köpare och säljare, som 
var tvungna att specificera, tolka och förklara vad kraven innebar. Textmässiga 
tvetydigheter bidrog till att aktörer gjorde sin egen uttolkning (Abdallah & 
Langley 2014), varför arbetet med krav var inriktat på att skapa tydlighet och 
förutsägbarhet. (Maitlis & Lawrence 2003)ha 

8.3 Användningens spänningsfält  
Genom att betrakta de praxisorienterade spänningarna tillsammans var det 
möjligt att förstå dem som ett enda aggregerat spänningsfält som var relaterat 
till strategiverktygets användning; användningens spänningsfält (se figur 12). 
Spänningsfältet berörde de spänningar och ställningstaganden som var 
relaterade till själva användningen av strategiverktyget vid konstruktion av 
strategier. 

 

 
Figur 12. Användningens spänningsfält 

Användningens spänningsfält inbegrep ställningstaganden som 
strategiverktygets användare gjorde när de arbetade med strategier. Ett konkret 
exempel på när användningens spänningsfält manifesterades var när kommun 
Nord arbetade med sin ”Tre-stegs-strategi” för att främja inköp av svenska 
varor från lokala säljare (se 7.1.2). För att få en uppfattning om vilka säljare 
som var intresserade av att leverera varor valde kommun Nord att aktivt söka 
efter leverantörer genom att annonsera (ett ställningstagande om att vara 
proaktiv). I annonsen eftersöktes livsmedelsleverantörer utan några 
begränsningar (ett ställningstagande om att vara otydlig för att bjuda in så 
många som möjligt). Efter inkomna svar från intresserade säljare analyserade 
de sitt önskade sortiment och förändrade det i riktning mot vad de lokala 
säljarna erbjöd (ett ställningstagande om att inom rimliga nivåer vara beredda 
att förändra sitt sortiment till lokala säljares erbjudande). Därefter utformades 
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upphandlingen så att de varor som lokala säljare erbjöd plockades ut ur övriga 
upphandlingar och istället direktupphandlades (ett ställningstagande om att 
styra upphandlingen). Det ska tilläggas att representanterna från kommun Nord 
förklarade att de olika ställningstagandena inte var fixerade utan var beroende 
på vad som hände. Exempelvis framkom att de hade stämt av upplägget med 
”Tre-stegs-strategin” med de stora grossisterna för att säkerställ att de skulle 
lämna anbud i senare steg. Hade grossisterna inte varit villiga att lämna anbud 
hade de fått justera sina ställningstagande eftersom kommun Nord var 
beroende av att ha minst en stor grossist som leverantör. 

 

Spänningsfältet bestod således av specifika ställningstaganden på spänningar 
som var relaterade till användningen av strategiverktyget. Tillsammans 
utgjorde dessa ställningstaganden en position på fältet. Beroende på situation 
kunde ställningstaganden ändras och positioneringen på spänningsfältet 
förändras. Omfattningen av förändringen kan således resultera i allt från en ny 
strategi till en mindre justering av en existerande. Den centrala poängen är att 
användning av strategiverktyget har ett spänningsfält som kan påverka arbetet 
med strategier.  

8.4 Motpartens roll 
Analysen med hjälp av praxis-begreppet visade att det fanns en poäng med att 
skilja mellan att hantera information och strategiproduktion (figur 13). Det 
gällde också vid motpartens delaktighet i arbetet med att konstruera strategier 
hos motpart. En skillnad jämfört med praktik-analysen var att praxis visade att 
motpartens arbete kunde gå bortom viljan att påverka och sträcka sig till ett 
fullt deltagande i parts strategiproduktion. Konkret kunde det ske genom att 
representanter för både köpare och säljare försökte påverka beslutfattare att 
justera specifika mål och följaktligen även de strategier som kom där av. När 
upphandlare Andrea och livsmedelscontroller Alva från kommun Syd försökte 
påverka politikerna att justera målet om att bara köpa ekologiskt kött deltog 
säljare i det arbetet.  Motpartens delaktighet vid strategiproduktion var känslig 
och krävde förståelse för varandras verksamheter och mål. Till stora delar 
präglades motpartens roll vid konstruktion av strategier av att båda parter var 
tvungna att ha något att vinna på motpartens deltagande. Därtill byggde 
motpartens deltagande på att part hade möjligheter att abstrahera motpartens 
bidrag. 
 

När offentlig upphandling användes som ett strategiverktyg hade samspelet 
mellan parterna stora likheter med hur interna aktörer i ett politiskt spel. 
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Aktörer som deltar i politiska spel tenderar att mobilisera aktiviteter för att 
propagera för sina sakfrågor och preferenser (Kaplan 2008). Det 
överensstämde med hur köpare respektive säljare också hade möjlighet att 
mobilisera aktiviteter för att propagera för sina sakfrågor hos sin motpart. En 
aktör kunde genom sitt sätt att uttrycka sig och argumentera få part att fästa 
uppmärksamhet på specifika sakfrågor (Samra-Fredericks 2003), vilket enligt 
analysen innebar att både identifiera och sortera faktorer. Emellertid visade 
analysen att respektive part var medvetna om att motparten talade i egen sak. 
Part avgjorde själva om och i så fall hur motpartens input skulle användas. En 
motpart kunde med andra ord genom målmedvetet arbete med att hantera 
information påverka och sätta dagordningen och föra ett visst samtal, men det 
var upp till part att ta ställning till värdet av argumentationen. Trots parternas 
(ibland) motstridiga intressen fanns det en stor öppenhet och nyfikenhet hos 
både köparna och säljarna inför vad motparten hade att säga. Till exempel hade 
Gross AB utvecklat strategin ”Ställa-frågor-strategin”, som  specifikt handlade 
om att kommunicera med motpart och försöka få information, men också om 
att indirekt identifiera och sortera faktorer för att skapa värde hos köparen. Det 
innebar att ”Ställa-frågor-strategin” var en del i arbetet med att hantera 
information hos motparten.  

 

 
Figur 13. Aktiviteter i arbetet med att konstruera strategier 

Strategiproduktion handlade om att skapa sig en uppfattning om vad behövdes 
göras och hur det kunde göras. Till stora delar byggde strategiproduktion på 
resultatet från hantering av information med motpart. Strategier i detta 
sammanhang handlade om hur part förhöll sig till eller hanterade olika faktorer. 
En strategi hos köpare som satte motpartens behov i särskilt fokus var ”Välj-
själv-strategin”. Innebörden av kommun Östs ”Välj-själv-strategi” var att den 
lämnade det öppet för säljare att själv välja vilka produkter, vilka 
leveransplatser och vilken leveransperiod som var av intresse att bli leverantör 
till.  

8.4.1 Enskilda praxisorienterade aspekter och motpart 
Analysen av de enskilda praxisorienterade aspekterna i relation till motpart 
förstärkte bilden av uppdelningen mellan informationsinhämtning och 
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strategiproduktion. Till exempel framkom att köpares och säljares interaktion 
historiskt hade präglats av misstroende, men att parterna numera försökte 
initiera samtal med varandra i syfte att förstå varandra. Vissa respondenter 
menade att interaktionen med motpart måste fungera oavsett hur 
persondynamiken var, medan andra krasst konstaterade att persondynamiken 
påverkade och att de var tvungna att försöka hantera detta faktum. Hur parterna 
interagerade påverkades även av känslor och persondynamik (Liu & Maitlis 
2014). Hur parterna valde att hantera sociala omständigheter påverkade således 
hur de kom att interagera. Till exempel interaktion vid strategiproduktion 
byggde på att parterna hade en fungerande informationshantering mellan sig 
och att det fanns förtroende mellan parterna.  

 

Kommunikation bestod i att försöka samla in, identifiera och sortera 
information och var en central del av informationshantering. ”Ställa-frågor-
strategin” var ett exempel på hur säljare arbetade med att förstå motparten, för 
genom att frågor besvarades kunde ovisshet och missförstånd förvandlas till 
klarhet och tydlighet. Att strategiska dokument, som förfrågningsunderlag och 
anbud, gav utrymme för tolkning var väl etablerat i litteraturen (Aggerholm et 
al. 2012) liksom bland praktikerna. Genom kommunikation hade parterna 
möjlighet att diskutera oklarheter. Det här kunde ske före, under och efter 
genomförd upphandling.  

 

Analysen visade att motparten sällan deltog i parts strategiproduktion men i de 
fall där det skedde var det framför allt vid diskussioner om 
upphandlingsdesign. Det gällde framförallt i hur de utformade 
förfrågningsunderlag respektive anbud. Störst möjlighet att styra sin motpart 
hade köpare, eftersom de kunde dela upp upphandlingen eller ställa krav för 
att få sin vilja igenom. I de fall där realiseringen av strategier präglades av 
styrning eller anpassning hade motpart möjlighet att acceptera, avvisa eller 
vara otydlig. Enligt Aggerholm med flera (2012) var det här positioner som 
medarbetare kunde inta till arbetet med strategier, men den här studien visade 
att det också gällde motpart. Exempelvis menade Daniel, chef Kött AB, att 
man avstod från att lämna anbud om kraven och styrningen var orimliga, varför 
det var av stor vikt för båda parter att information utbytes om vad som var 
rimliga krav. 

(Vaara & Whittington 2012) 

För såväl köpare som säljare var sortiment något som var präglat av tidigare 
relationer, eftersom sortiment till stora delar var baserat på tidigare 
beställningshistorik. Samtidigt hade båda parter möjlighet att påverka 
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varandras sortiment genom att efterfråga eller erbjuda nya varor, vilket kunde 
både ske vid informationsutbyte eller vid strategiproduktion. Sortimentet var 
också nära relaterat till frågan om pris och kostnad, eftersom det sortiment som 
upphandlades fick ett pris medan de varor som låg utanför avtalet fick högre 
pris(marginal). Ett exempel på betydelsen av sortiment för motpart är 
mejeriproducenternas beslut att inte sälja konsumentförpackningar till 
slutkund, vilket resulterade i att upphandlingspraktiken förändrades för alla 
offentliga köpare. Således kan små strategiförändringar få stora konsekvenser 
och medföra långtgående förändringar för motpart (jämför med Vaara & 
Whittington 2010).  

8.4.2 Användningens spänningar och motpart 
Även vid analys av de praxisorienterade spänningarna manifesterades arbetet 
vid informationshantering och strategiproduktion. Exempelvis framkom att 
informationshantering och strategiproduktion kunde ha en reaktiv respektive 
proaktiv prägel och ofta fanns det inslag av båda när köpare och säljare 
interagerade. Parterna försökte helt enkelt hantera aktuell situation och 
samtidigt positionera sig inför framtiden.  

 

Arbetet med att hantera spänningen mellan tydlighet och otydlighet var främst 
hänförligt till informationshantering eftersom att kommunicera med motpart 
var svårt och det uppstod ofta missförstånd dem emellan. Det gällde därför att 
få klarhet i motpartens uppfattning för att kunna förstå motparten i förhållande 
till ens egen position, exempelvis genom att ställa frågor. Genom frågorna var 
det möjligt att bistå i arbetet med att identifiera och sortera vad som var 
relevant att förhålla sig till alternativ hantera för att få bästa möjliga resultat. 
Ibland fanns det behov av att reda ut eventuella oklarheter, medan andra gånger 
var det viktigt att inte visa sin egen position/inställning. Att avslöja sin egen 
position/inställning eller en viss tolkning behövde inte vara det bästa sättet att 
se efter sina intressen (Spee & Jarzabkowski 2017). Ibland handlade det 
snarare om att tajma samtalet och få till en gemensam uttolkning av innehållet 
när det var som mest gynnsamt för en själv (Spee & Jarzabkowski 2011).  

 

Ibland fanns det intresse av att försöka anpassa sig till motpart, men vid andra 
tillfällen fanns det mer att vinna på att styra motpart i en viss riktning. I 
analysen framkom att det arbetet ofta skedde genom att hjälpa motparten att 
identifiera och sortera faktorer som främjade båda parter. De aktiviteter som 
köpare och säljare initierade för att anpassa sig till respektive styra motpart 
varierade beroende på vilken strategisk inriktning som ansågs vara mest 
gynnsam för den egna organisationens långsiktiga överlevnad (Jarzabkowski 
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et al. 2007). Det här gällde både vid hantering av information och vid 
strategiproduktion, varför arbetet pågick oavbrutet, men med olika intensitet i 
olika perioder.  

8.5 Praxis – en sammanfattning 
Konstruktion av strategier och användning av strategiverktyget offentlig 
upphandling handlade om arbete med faktorer, vilket var i linje med analysen 
med praktik-begreppet. Användning av strategiverktyget offentlig 
upphandling inbegrep att arbeta med enskilda praxisorienterade aspekter, 
vilket för köpare och säljare inbegrepp interaktion, kommunikation, 
upphandlingsdesign och sortiment. De två första som diskuterades, interaktion 
och kommunikation, var relaterade till köpares och säljares relation och utbytet 
dem emellan. De två senare, sortiment och upphandlingsdesign, var relaterade 
till det materiella innehållet och utformningen av upphandlingen. Analysen 
visade också att både köpare och säljare arbetade med spänningar och specifikt 
reaktiv - proaktiv, tydlighet - otydlighet, anpassning - styrande och stabilitet - 
förändring. I likhet med vad vi såg i analysen med praktik-begreppet var 
spänningarna relaterade till arbete med de enskilda aspekterna likväl som att 
spänningarna bildade ett spänningsfält.  

 

Praxis-begreppet belyste hur motpart hanterade sitt egna, men också parts, 
arbete med konstruktion av strategier. Användning av strategiverktyget 
innebar att hantera information och strategiproduktion. Det handlade om att 
förpacka och ge information till part, men också (försöka) delta i 
strategiproduktionen genom att exempelvis påvisa handlingsalternativ. 
Delaktighet i informationshanteringen bidrog till att motpart bjöds in att delta 
i parts strategiproduktion. Således arbetade motpart med att förpacka 
information för att det skulle uppfattas som intressant och relevant för part. 
Utöver informationsinsamling eller erbjudande av information inkluderade 
informationshantering att identifiera och sortera faktorer. Fanns det starka 
motsättningar eller avsaknad av förtroende mellan parterna tenderade 
motparten att få ett begränsat inflytande på parts strategiproduktion och vice 
versa. Även parternas styrkeförhållande påverkade hur inlyssnade de var mot 
varandra. I analysen framkom att båda parter var väl medvetna om att 
respektive part talade i egen sak vid tillhandahållande av information, men 
samtidigt fanns det en insikt om att motpartens information och input kunde 
vara av intresse i strategiproduktionen. En anledning till att parterna var 
intresserad av motpartens bidrag och uppfattade det som mer eller mindre 
oproblematiskt att hantera, var att parterna kunde välja bort motpartens bidrag.  
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9. Aktör 
När köpare och säljare konstruerade strategier med hjälp av strategiverktyget 
offentlig upphandling var det ett arbete som var olika till både form och 
innehåll för köpare och säljare (se kapitel 5 respektive 6). Analysen i tidigare 
kapitel har visat att praktik och strategiverktygets bakomliggande innehåll 
påverkade arbetet med att konstruera strategier, men också att användningen 
av strategiverktyget präglades av informationshantering och 
strategiproduktion. Eftersom köpare och säljare har olika roller och lutar sig 
mot olika praktiker vid användning av verktyget finns det anledning att 
misstänka att konstruktion av strategier präglas av att de är olika aktörer. 
Genom att analysera köpares och säljares roller och relaterat agerande 
fokuserar således kapitlet på arbete med strategiska faktorer som är relaterat 
till deras persona. I det här kapitlet belyses hur köpares och säljares 
förutsättningar och egenskaper formar informationshantering och 
strategiproduktion när offentlig upphandling används som ett strategiverktyg?  

 

Från fältmaterialet och analysen i kapitel 5 och 6 framkom att det på 
köparsidan fanns fyra huvudsakliga grupper av aktörer som deltog i arbetet 
med strategier som genererats av strategiverktyget offentlig upphandling: 
politiker, upphandlare, controller och verksamhetsrepresentanter på olika 
nivåer. Politikernas arbete gick främst ut på att fatta strategiska beslut, det vill 
säga beslut om olika mål och strategiinriktningar. Upphandlare och controller 
var de primära användarna av strategiverktyget även om verksamhets-
representanter också använde det, men då främst för att realisera strategier.  

 

Bland säljarna var användarna av strategiverktyget mer heterogena, vilket 
främst berodde på egenskaper hos respektive säljare. Huvudsakligen var det 
tre personalgrupper som var involverade i arbetet med strategier: chefer, key 
account manager och specialist offentliga affären. Dock skiljde det sig mellan 
de olika säljarna hur dessa personalgrupper deltog. De organisatoriska 
skillnaderna mellan säljarna var tämligen stora. Till exempel var 
organisationsstorlek en omständighet som bidrog till hur de använde olika 
former av specialiserade resurser som marknadsförare och 
hållbarhetsspecialister.  

 

Det här kapitlet följer hur praktik- och praxis-begreppen har analyserats och 
presenterats i tidigare kapitel och innehåller således en diskussion om enskilda 
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aspekter, spänningar och spänningsfält, men utifrån analysmodellens aktör-
begrepp. Analysen av aktör innehåller en diskussion om arbetet att konstruera 
strategier med fyra enskilda aktörsorienterade aspekter, fyra aktörsorienterade 
spänningar och ett spänningsfält. Avslutningsvis diskuterar jag motpartens 
roll. 

9.1 Enskilda aktörsorienterade aspekter 
I analysen framträdde fyra enskilda aktörsorienterade aspekter som förenade 
köpares och säljares arbete vid konstruktion av strategier och användning av 
strategiverktyget. De analyserade enskilda aktörsorienterade aspekterna ska 
betraktas som faktorer som i fältmaterialet var framträdande och förenade både 
köpares och säljares arbete med strategier och inte som en exklusiv lista. I 
analysen används analysmodellens aktör-begrepp för att diskutera hur enskilda 
aspekter kom till uttryck. Mer konkret innebär det att mål analyseras i relation 
till roller, resurser och organisering i relation till roller, handlingsvilja i 
relation till subjekt samt kunskap och erfarenhet i relation till interaktion.  

9.1.1 Mål  
Mål var en enskild aspekt som påverkade arbetet med strategier främst genom 
att peka ut en riktning. Dessutom var mål knutet till aktörerna och deras roller. 
Hos köpare var det tydligt att en upphandlare hade i uppdrag att skapa och 
realisera strategier med hjälp av strategiverktyget. Ett exempel på det här var 
hur Jana, upphandlare kommun Nord, utvecklade ”Tre-stegs-strategin” genom 
att tolka och matcha aktörernas förutsättningar med lagstiftning på ett nytt sätt 
och därigenom blev en kreativ uttolkare (jämför Nordqvist och Melin 2008). 
Det politiska målet i kommun Nord om att öka andelen lokala leverantörer var 
vid tidpunkten för Janas utvecklande av ”Tre-stegs-strategin” implicit och det 
var först senare som det kom att bli uttalat. Kravet på att främja lokala 
leverantörer kom från kommun Nords samarbetskommuner, där Ulla, 
verksamhetschef kommun Väst & Sydväst, var drivande (se 9.2.3). Det fanns 
med andra ord en omvänd ordning mellan utveckling av strategi och mål; 
strategin kom före målet. Upphandlare hade en central funktion vid 
användning av strategiverktyget och rollen kan närmast jämföras med den 
funktion som i litteraturen beskrivits som strategisk planerare (se exempelvis 
Wolf och Floyd 2017; Whittington med flera 2011). Hos säljare fanns det ingen 
riktigt jämförbar roll, även om key account manager (KAM) hade vissa 
jämförbara egenskaper, eftersom KAM arbetade med strategier hos säljare 
genom att upprätta anbudssvar.  

(Whittington et al. 2011; Wolf & Floyd 2017) 
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Aktörerna hade mål som var både lika och olika, ibland explicita och tydligt 
uttalade och andra gånger mer implicita. Frukt ABs mål om att växa och hur 
vd Hans efter olika erfarenheter från den offentliga marknaden utvecklat en 
”Nå-privata-kunder-strategi” är ett exempel på högre chefers arbete med 
strategier  hos säljare. Den strategin var dock inte uttalad utan snarare ett 
resultat av ett arbete med både privata och offentliga kunder. Flera av de 
respondenter som var chefer uppgav att de skapade och tolkade mål som gällde 
för sin organisation. Hos köpare var det politikerna som beslutade om olika 
styrande mål och policydokument, vilket var i linje hur andra studier funnit 
högre chefer delaktighet i arbetet med strategier (McCabe 2010).  

9.1.2 Resurser och organisering  
Resurser och organisering var även något som köparna tvingades att förhålla 
sig till. Den enskilt viktigaste frågan handlade om inköpsbudget, det vill säga 
att köparna inte hade råd att köpa vad som helst utan var tvungna att prioritera 
mellan olika mål för att hålla sin budget. Exempelvis förklarade Mark, 
verksamhetsansvarig, kommun Nord, att om det fanns mål och en önskan om 
att köpa svenskt ekologiskt kött tvingade budgetrestriktioner köparna att ofta 
prioritera och välja mellan att köpa svenskt eller ekologiskt kött, eftersom 
budgeten inte räckte till för att uppfylla båda målen. Den här 
prioriteringsordningen gick inte att utläsa från något dokument utan var istället 
muntligt uttalat. Enskilda medarbetare var främst delaktiga i att tillämpa och 
prioritera mellan uppfyllelse av olika mål (Regnér 2003; Balogun & Johnson 
2005; Rouleau 2005) och då prioriteringar som ofta baserades på individuella 
tolkningar.  

(Nordqvist & Melin 2008) 

Aktörens resurser och organisering var något som påverkade aktörens förmåga 
att realisera mål och strategier. Vid tillämpning av proaktivt handlande (till 
exempel vid 6.2 deltagande praktik) ställdes resurser och organisering på sin 
spets: vad ska säljarna göra och mot vem ska de agera? Ytterst handlade det 
om prioriteringar mellan olika handlingsalternativ. Praktiskt kunde det handla 
om att chefer hos säljare försökte påverka enskilda politiker hos köpare för att 
få dem att besluta om ”rätt” mål. Vid andra tillfällen var det mer relevant att 
säljare försökte informera och påverka enskilda operativa verksamhetschefer 
eller upphandlare hos köpare för att få dem att uttolka målen i en riktning som 
passade aktuell säljare. Manfred, chef Parti AB, men också andra säljare 
förklarade att de var intresserade av att samtala med aktörer som hade 
möjlighet att ”sälja” säljarens preferenser inom köparens organisation, vilket 
innebar att säljare försökte interagera med individer som hade möjlighet att 
påverka den strategiska riktningen (Dutton et al. 2001). Därför kunde det 
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ibland vara relevant för säljare att hitta en organisering som främjade deras 
försök att informera och påverka. (Balogun & Johnson 2004; Mantere 2005)  

9.1.3 Handlingsvilja  
Aktörens behov av förändring påverkade dennes vilja att handla, men också 
hur aktören förhöll sig till arbetet med strategier (Suominen & Mantere 2010). 
Det insamlade fältmaterialet visade att aktörens förhållningssätt inte var något 
som nödvändigtvis uttalades explicit utan snarare framkom indirekt genom 
antydningar. Exempelvis hade köpare ett instrumentellt förhållningssätt vid 
arbetet med att definiera vilka produkter som skulle vara ekologiska respektive 
konventionella. I kommun Syd fanns det ett politiskt mål om att verka för 
ekologiska produkter, men det fanns även en stark vilja och önskan hos 
upphandlare och verksamhetsrepresentanter att realisera målet. Därför kunde 
arbetet med att främja ekologiska produkter ibland vara nära relaterat till vissa 
individers egna mål och preferenser. När en aktörs personliga engagemang och 
mål var i linje med organisationens blev aktörens agerande aktivt och intuitivt 
(Demir 2015).  

 

Handlingsvilja var nära förknippat med en aktörs handlingar och omfattade en 
vilja eller en ovilja hos aktören att göra något. Valet att vara aktiv eller passiv 
påverkades av vilken specifik betydelse handlandet hade för aktuell aktör. 
Ibland hade köpare eller säljare beslutat sig för att det inte fanns anledning att 
handla, se till exempel cirkulär praktik (se 5.3). I innevarande studie angav 
respondenterna flera olika motiv till den här passiva hållningen, exempelvis 
tidsnöd, förnöjsamhet eller att aktören hade ett sedan tidigare fungerande 
upplägg som sannolikt skulle fungera ännu en gång. Bröd AB en etablerad 
”Sälja-allergen-fria-produkter-strategi” som bidrog till att deras 
konkurrenssituation var begränsad. Eftersom det inte fanns någon större 
anledning att justera eller förändra strategin (vid tidpunkten för 
materialinsamlingen) hade Bröd AB en passiv inställning. Snarare var de 
offentliga aktörerna aktiva i förhållande till Bröd AB och försökte få dem att 
lämna anbud. Hur en aktör förhöll sig till strategiska frågor påverkade hur 
aktören deltog i arbetet med strategier (Mantere & Vaara 2008), vilket 
bekräftades av respondenternas utsagor.  

9.1.4 Kunskap och erfarenhet  
Kommun Nords upphandlingsenhet fick i uppdrag att initiera ett strategiarbete 
som skulle främja lokala och svenskproducerade livsmedel (se 9.2.3). Jana, 
upphandlare kommun Nord, som med utgångspunkt i sin kunskap om offentlig 
upphandling hade insett att de kunde dela upp livsmedelsupphandlingen i olika 
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delar och steg och på så sätt arbeta fram ”Tre-stegs-strategin”. Genom att ha 
god kunskap om LOU och testa sig fram kunde kommun Nord gynna det lokala 
näringslivet utan att bryta mot LOU. I det här fallet kom impulsen till kommun 
Nords agerande från externa samarbetspartners som kan förstås som 
organisatorisk periferi. Strategiformering med utgångspunkt från erfarenheter, 
externa impulser och experiment kom ofta från organisatorisk periferi (Regnér 
2003), vilket externa samarbetspartners representerar. (Palmer et al. 1993)  

 

Kunskap och erfarenhet var något som påverkade vad aktören uppfattade att 
man kunde göra, eftersom det satte ramar för möjliga handlingsalternativ. Ett 
exempel på det här var hur Manfred, chef Parti AB, fick sig på tidigt 2000-tal 
förklarat av sin dåvarande chef att det var lagvidrigt för dem som säljare att 
interagera med offentliga köpare och det trots att LOU aldrig varit tillämplig 
på säljare. Först på 2010-talet blev det var klart för Parti AB att det var fullt 
lagligt och kanske rent av önskvärt att interagera med köparna. Parti AB 
började därför tillämpa ett proaktivt förhållningssätt (se exempelvis 6.2 
deltagande praktik). Utöver Parti AB tillämpade andra säljare motsvarande 
proaktivt förhållningssätt, vilket indikerade att det hade spridit sig bland säljare 
att det var möjligt att påverka köpare. Palmer med flera (1993) hade funnit att 
gemensam utbildningsbakgrund kunde vara en omständighet som påverkade 
hur en praktik spred sig, men fältmaterialet indikerade också att 
branschtillhörighet kunde vara avgörande för spridning av praktiker.  

9.2 Aktörsorienterade spänningar 
I analysen av de praxisorienterade aspekterna framträdde flera spänningar. I 
likhet med analyserna vid praktik- respektive praxis-begreppet är de 
analyserade spänningar relaterade till arbetet med de enskilda aspekterna, 
exempelvis var spänningen aktiv – passiv nära förbunden med köpares och 
säljares handlingsvilja. Valet följer även av att det i fältmaterialet framkom att 
spänningarna var av stor eller särskild betydelse för både köpare och säljare. 
Analysmodellens aktör-begrepp har använts för att analysera arbetet med att 
konstruera strategier. Mer specifikt har det inneburit att målkonflikt har 
analyserats i relation till roller, beslutsfattare - utförare i relation till roller, 
aktiv - passiv i relation till subjekt, samt förmåga - oförmåga i relation till 
interaktion.  

9.2.1 Målkonflikt 
Köpare och säljare var de två huvudsakliga användarna av strategiverktyget 
och de hade olika unika mål som var knutna till vem de var och vilken roll de 
hade. Ibland hade de flera mål, som inte alltid var i linje med varandra. De var 
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därför tvungna att balansera och prioritera olika mål, det vill säga hantera en 
spänning mellan olika mål. Ett exempel på det här var när kommun Syds 
referensgrupp hade att balansera mellan ekologiska och konventionella 
produkter mot inköpskostnad. Att bara köpa konventionella jämfört ekologiska 
produkter gav generellt lägre inköpspriser, men samtidigt fanns det politiska 
mål om hur stor andel som skulle vara ekologiska. Referensgruppen fick ta 
ställning till om varje produkt skulle vara konventionell, ekologisk eller om 
kommunen skulle göra det möjligt för köken att själva välja. Som tidigare 
nämnts påverkades även målkonflikten ibland av personliga preferenser (se 
9.1.3). Ibland var referensgruppen enig, och ibland inte, dock var det gruppen 
som helhet som avgjorde vilka produkter som skulle upphandlas. 
Referensgruppen kunde betraktas som en aggregerad aktör (Jarzabkowski & 
Spee 2009) i arbetet med att hantera målavvägningar i relation till sortiment.  

(Demir 2015) 

Frukt AB hade ett uttalat mål om att växa från att vara en regional 
livsmedelsleverantör till en nationell, varför Hans, företagets vd, hade 
utvecklat ”Nå-privata-kunder-strategin”. Utöver målet att växa hade Frukt AB 
målet att generera vinst, vilket ibland innebar en målkonflikt då målet att växa 
innebar kostnader som påverkade förmågan att generera vinst. För Hans, som 
utöver vd också var ägare till Frukt AB, var det en målkonflikt han jobbade 
dagligen med att balansera. I slutändan handlade det om hans pengar. Med 
utgångspunkt i Hans beskrivningar av hur han arbetade och starkt identifierade 
sig med Frukt AB bekräftade Demirs (2015) framställning om att när aktörers 
individuella mål var i samklang med organisationens mål skedde arbetet med 
strategier intuitivt och på ett sätt som var instruerande för omgivningen.  

9.2.2 Beslutsfattare - utförare 
I studien framkom att det inte alltid fanns någon knivskarp gräns mellan 
beslutsfattare och utförare av strategier, vilket blev tydligt på hur Ulla, 
verksamhetschef kommun Väst och Sydväst, beskrev sin situation och sitt 
arbete i förhållande till politikerna. Politikernas roll var i mångt och mycket att 
fatta beslut om strategier, men i rollen som verksamhetschef var Ulla den som 
beredde och utvecklade kostpolicy. Det innebar att hon lyssnade av 
politikernas intention och vilja för att sedan formulera mål och policy som 
politikerna sedermera fastställde i officiella beslut. Vid dessa tillfällen hade 
Ulla möjlighet att påverka utformningen av riktlinjer och beslut trots att hon 
inte var den yttersta beslutsfattaren. Att så skedde kan bero på att politikerna 
hade förtroende och respekt för Ulla i rollen som verksamhetschef. Ulla hade 
ett handlingsutrymme att sätta dagordningen i interaktion med politikerna, 
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vilket väl överensstämde med mellanchefers funktion i arbetet med strategier 
(Dutton et al. 2001).  

 

En enskilds aktörs möjlighet att påverka var till stora delar bestämd utifrån hur 
arbetet med strategier var organiserat. Det var särskilt tydligt när en 
organisation hade specialiserade funktioner. Till exempel hade specialister 
offentliga affären betydligt mindre möjligheter att delta i arbetet med strategier 
än de som var chefer i säljarnas organisationer. Men chefer hade inte ensamrätt 
på att skapa strategier, utan ibland legitimerade de cheferna strategier som 
redan skapats av andra, exempelvis lägre chefer och medarbetare. Det här 
innebär att det fanns en spänning mellan vem som tar beslutet i arbetet med 
strategier i olika situationer: en legitim beslutsfattare eller utförare av 
strategier. Högre chefer var beslutsfattare och beslutade i högre grad om 
strategier medan vanliga medarbetare istället främst deltog vid realisering som 
utförare (Jarzabkowski et al. 2007; McCabe 2010).  

9.2.3 Aktiv - passiv 
Behovet av att förändra strategiarbetet var nära förbundet med aktörens 
handlingsvilja och manifesterades ibland i spänningen mellan att vara aktiv 
och att vara passiv. Ville en aktör förändra sitt strategiarbete var de aktiva, men 
saknades handlingsviljan resulterade det i passivitet, men ibland tvingades 
aktörer till aktivitet trots en ovilja att förändra. När Ulla, verksamhetschef 
kommun Väst och Sydväst, trots flera påstötningar inte lyckades få kommun 
Nord att i högre grad upphandla lokala och svenska livsmedel inledde hon en 
dialog med sina politiker. Ulla lyckades motivera och samla politikerna som 
inledde ett samtal om upphandlingssamarbetet med kommun Nord och dess 
framtida strategiska inriktning. Trots förändringsmotstånd, lyckades Ulla få till 
en diskussion mellan parterna, vilket slutligen resulterade i en ny inriktning 
och ett nytt uppdrag till kommun Nords upphandlingsenhet (se 9.1.4). I stort 
bekräftade Ullas arbete med att försöka få stöd för sina åsikter om att köpa 
lokala och svenska livsmedel Rouleau och Baloguns (2011) observationer av 
betydelsen av diskussioner och att ”sätta scenen” vid arbetet med strategier.  

(Rouleau & Balogun 2011) 

Vid tillämpning av befintliga strategier kom strategiarbetet att handla om 
behovet av att justera och förändra: skulle man vara aktiv eller passiv? Ett 
exempel på den här spänningen är hur Frukt AB arbetade realisera strategier. 
Frukt AB vd, Hans, hade utifrån tidigare erfarenheter etablerat Frukt ABs 
strategier, varför arbetet med strategier handlade till stora delar om att ta 
ställning till huruvida Frukt AB skulle tillämpa ”Ersätta-varor-strategin” eller 
ej. Livsmedelsupphandlingar tilldelades efter lägsta pris medan service och 
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kundnöjdhet inte premierades, vilket ”Ersätta-varor-strategin” handlade om. 
Samtidigt tog flera offentliga köpare kontakt med Frukt AB för att diskutera 
hur Frukt AB skulle ha större möjlighet att bli säljare till de offentliga köparna, 
eftersom Frukt AB hade ett gott rykte om att leverera service och kundnöjdhet. 
Hur en aktör förhöll sig till arbetet med strategier spelade roll (Mantere & 
Vaara 2008). Således föreföll ”Ersätta-varor-strategin” vara framgångsrik på 
lång sikt men inte på kort, vilket skapade en spänning mellan att vara aktiv – 
passiv.  

9.2.4 Förmåga - oförmåga  
När verksamheten i kommun Syd insåg att ett ograverat realiserande av målet 
att bara köpa in ekologiskt kött skulle medföra stora verksamhetsstörningar 
initierade upphandlare kontakt med politikerna för att stämma av målets 
fortsatta giltighet. Efter diskussion beslutade politikerna att reviderade målet 
om ekologiskt kött, men bara för delar av verksamheten. För att minska 
konsekvenserna av att tillämpa målet om ekologiskt kött fick upphandlarna ett 
extra uppdrag om att kontinuerligt försöka öka antalet ekologiska 
köttprodukter. Måltidsverksamheten som inte fick ett reviderat mål hade 
däremot att försöka arbeta med de produkter som fanns upphandlade efter bästa 
förmåga. Både för upphandlarna och verksamheten utlöste politikernas beslut 
en diskussion om vad som faktiskt var möjligt respektive omöjligt att göra. 
Exempelvis valde enskilda verksamhetsföreträdare, som i ett led i lojaliteten 
mot sitt måltids-uppdrag, att bortse från målet och istället köpa konventionella 
köttprodukter. Medarbetares interaktion med ledning har påverkan på arbetet 
med strategier (Mantere & Vaara 2008), vilket i kommun Syd resulterade i ett 
delvis förändrat mål men också en uttalad inriktning på arbetet med att realisera 
strategin.  

 

I den här studien framkom således att användarna hade olika kunskap om och 
erfarenhet av att använda strategiverktyget offentlig upphandling. Köparna 
hade stor kunskap och lång erfarenhet, eftersom LOU var en tvingande 
lagstiftning för köparen. För säljarna i studien var användningen snarare 
beroende av vilka erfarenheter organisationen respektive enskilda individer 
hade av att arbeta med offentlig sektor. Därför tenderade kunskapsnivån att 
vara mer diversifierad för säljare. Exempelvis medgav Daniel, chef Kött AB, 
att deras kunskap och erfarenhet var mycket begränsad och att de inte hade 
förmåga att använda strategiverktyget optimalt. Den kunskap och erfarenhet 
respektive aktör ägde och manifesterade i arbetet med strategiverktyget kom 
att tydliggöra en spänning mellan förmåga och oförmåga. Aktörernas 
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användning av strategiverktyget fick en bred repertoar av olika resultat, vilket 
var i linje med tidigare studier (Jarzabkowski & Kaplan 2015). 

9.3 Aktörsspänningsfält 
De aktörsorienterade spänningarna bildade ett aggregerat spänningsfält som 
var relaterat till aktörerna som använde strategiverktyget: ett 
aktörsspänningsfält (se figur 14). Aktörsspänningsfältet fungerade på ett 
liknande sätt som tidigare diskuterade spänningsfält, men innehöll andra 
spänningar. Ett konkret exempel på hur spänningsfältet kunde ha betydelse vid 
arbetet med strategier var en köpares ställningstagande huruvida de skulle 
genomföra sina offentliga upphandlingar i egen regi eller inte. Här blir frågan 
om förmåga, vad man har gjort tidigare, vem som beslutar och vad 
organisationen vill avgörande för hur man vill agera.  

 

Figur 14. Aktörsspänningsfält 

Ett exempel som motsvarar aktuellt spänningsfält som illustreras i figur 14 är 
arbetet med den interna kompetensen att utföra upphandlingar. Det kan handla 
om att en köpare har som mål att genomföra vissa typer av upphandlingar, men 
att den interna förmågan är bristfällig. Historiskt har man löst det genom att 
samarbeta med andra. Beslut om samarbete ligger hos politikerna snarare än 
hos upphandlingschefen, som snarare har att utföra politikernas önskan. Hur 
aktiv upphandlingschefen är i aktuell situation kan bero på vilken förmåga 
verksamheten har att genomföra upphandlingar i egen regi. Finns det en brist 
ökar sannolikt upphandlingschefens aktivitet för att få till samarbeten. Ändras 
något ställningstagande, exempelvis genom att det tillkommer ett mål om att 
upphandlingar i högre grad ska ske i egen regi, kan det påverka andra 
ställningstaganden på spänningsfältet, exempelvis att en erfaren upphandlare 
anställs.  
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9.4 Motpartens roll 
I analysen framkom att köpare och säljare hade även andra motparter än 
varandra, till exempel hade köpare samarbeten med andra kommuner. Även 
om samarbetsparterna tog rollen som aggregerad köpare gentemot säljare var 
de varandras part och motpart eftersom de inte alltid hade samma mål eller 
uppfattning om vad som skulle göras. Därtill visade analysen att respondenter 
refererade till motparten som en aggregerad funktion, men inte alltid. Således 
innehöll analysen avvikelser från en litteraturstudie av Jarzabkowski och Spee 
(2009) där de argumenterade för att externa aktörer framställs som aggregerade 
funktioner vid arbete med strategier. Mer specifikt visade analysen att 
respondenter refererade till motparten vid namn när de hade en personlig 
relation och det fanns en upplevd närhet mellan den interna och externa 
aktören. Det här indikerar, i enlighet med Nordqvist (2012) observationer, att 
närhet och distans hade betydelse för hur aktörerna betraktade varandra. 
(Nordqvist 2012) (Jarzabkowski & Spee 2009) 

9.4.1 Enskilda aktörsorienterade aspekter och motpart 
Även vid analysen av de enskilda aktörsorienterade aspekterna framkom 
distinktionen mellan informationshantering och strategiproduktion vid 
motpartens delaktighet i parts arbete med strategier. Exempelvis hade varje 
aktör egna mål som ibland var i linje med motpartens och ibland inte. Även 
om köpare och säljare var varandras motparter hade båda möjlighet att 
interagera för att undersöka hur de kunde få information och/eller påverka 
motparten för att efter bästa förmåga realisera sina respektive mål. Genom att 
verka tillsammans med motpart hade part större möjlighet att realisera sina 
egna mål, varför motpart kunde ha en roll i strategiproduktionen (jämför Grant 
2003; Mantere och Vaara 2008). Part kunde också få information om 
motpartens arbete med strategier, information som kunde vara relevant för det 
egna strategiarbetet. Till exempel blev det uppenbart för kommun Syds 
köttleverantör, sedan man deltagit i arbetet med kommun Syds 
konsekvensbeskrivning, att målet om att endast köpa ekologiskt kött kvarstod 
för skola och barnomsorg. Det var en kraftfull signal till säljaren att det fanns 
en marknad för ekologiska köttprodukter.  

 (Grant 2003; Mantere & Vaara 2008) 

I förhållande till motpart handlade den enskilda aktörsorienterade aspekten 
resurser och organisering främst om hur part ville interagera med motpart, 
närmare bestämt vilka resurser som skulle användas och hur interaktionen 
skulle organiseras. Som framkommit tidigare hade både köpare och säljare att 
fundera på vem som skulle möta motpart och varför. Exempelvis framkom att 
högre chefer hos säljare såg sig som mer lämpade att interagera med politiker 
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och upphandlingschefer medan upphandlare interagerade mer med lägre chefer 
eller key account managers. Således tenderade högre chefer/politiker att 
hantera mer övergripande strategiska frågeställningar medan 
upphandlare/lägre chefer tenderade att hantera realisering, vilket var i linje 
med tidigare forskning (Mantere 2005; Nag et al. 2007; McCabe 2010).   

 

Beroende på kontext kunde motpart vara en anledning till förändring och ett 
medel för att uppnå förändringen, men också ett motiv till att inte initiera en 
förändring. Individers uppfattning av kontroll i förhållande till kontext (Samra-
Fredericks 2005) var associerat till handlingsvilja. Om exempelvis en 
upphandlare hade tidsbrist kanske det hände att den, istället för att aktivt söka 
upp säljare för att inhämta information, valde att försöka ta kontroll över 
situationen genom att skapa en upphandling som liknande den tidigare. Ett 
passivt förhållningssätt gav upphandlaren en känsla av kontroll medan en 
upphandlare som var frustrerad över den gällande upphandlingen och inte hade 
tidsbrist hade ett större intresse av att vara uppsökande mot säljare för att 
inhämta information och att förändra sin upphandling.   

 

Att inhämta information från motparten var ett förfarande för att få kunskap 
för både köpare och säljare. Samtidigt visade analysen att säljare hade stor vana 
av att interagera med offentliga köpare, eftersom de kontinuerligt deltog i 
många olika upphandlingar och därmed snabbt samlade på sig erfarenhet. Den 
frekventa användningen av strategiverktyget bidrog till att säljare fick kunskap 
genom att analysera sitt eget erbjudande och agerande, men kanske framför allt 
konkurrenternas. Dessutom bidrog det frekventa användandet av 
strategiverktyget att säljare fick kunskap och erfarenhet om hur de kunde 
använda informationsinhämtningen som en väg för att delta i och påverka 
köpares strategiproduktion. Att kunskap sprids i olika nätverk är välkänt 
(Palmer et al. 1993) och att så skedde bland de offentliga aktörerna var särskilt 
tydligt, eftersom de var vana att samarbeta i olika former för att utbyta specifik 
kunskap och erfarenheter. 

9.4.2 Aktörsspänningar och motpart 
Motpartens beröringspunkter med aktörsspänningar kom till uttryck på flera 
sätt. Att varje aktör hade olika målkonflikter att hantera innebar att motpartens 
möjlighet att uppfylla sina mål var beroende av parts val och prioriteringar. 
Trots att motparten inte var del av aktörens organisation kunde motpart genom 
sociopolitiska och retoriska förmågor (Rouleau 2005) påverka parts arbete med 
strategier. Det kunde ske genom informationshantering, men också genom 
strategiproduktion. Konkret kunde det handla om att ge input om vad som var 
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möjligt och realistiskt, men även genom att ge tips om handlingsalternativ. Vid 
interaktion var frågan om vem integrationen skulle ske med central, varför 
vissa säljare noga analyserade vem i deras organisation som skulle närma sig 
vem i köparens organisation. Ibland var det mer effektivt att närma sig någon 
som kunde påverka en beslutsfattare snarare än att själv närma sig 
beslutsfattaren. Både den formella och informella funktion som den enskilde 
eller gruppen av individer (Jarzabkowski & Spee 2009) hade i arbetet med 
strategier påverkade med andra ord vem som var en intressant aktör att 
interagera med.    

 

I arbetet med strategier var part och motpart olika aktiva och passiva beroende 
på situation. Köpare hade behov av att söka upp potentiella säljare under 
strategifasen, ett behov som dock avtog under avtalsförvaltningsfasen. 
Däremot menade säljare att det var enklare att vara del i strategiarbetet vid 
strategifasen medan både upphandlings- och avtalsförvaltningsfasen präglades 
av informationsutbyte i olika former. Souminen och Mantere (2010) pekade på 
att interaktionen mellan olika aktörer hade olika karaktär, men fältmaterialet 
indikerade också att interaktionen mellan part och motpart hade olika intensitet 
och karaktär i olika faser. 

(Suominen & Mantere 2010) 

Varje aktör hade att förhålla sig till sin egen förmåga respektive oförmåga att 
nå sina mål. Ett exempel var att flera kommuner hade gjort bedömningen att 
samarbete med andra kommuner var att föredra framför att genomföra 
upphandling i egen regi. En sådan bedömning bidrog till att samarbetsparterna 
(som var varandras motparter) både hade informationsutbyte och deltog i 
varandras arbete med strategier. Samarbete var något som flera av köparna 
betonade eftersom de hade en förhoppning om att gemensamma inköp skulle 
resultera i bättre inköpspriser. Vid interaktion mellan parter (exempelvis 
samarbetspartners) fanns det inslag av förhandling och politiska avvägningar 
(Whittington et al. 2011), vilket var betydelsefullt för aktörers bedömningar av 
sin egen förmåga och oförmåga att uppnå förväntat resultat i arbetet med 
strategier.  

9.5 Aktör – en sammanfattning 
Även analysen med hjälp av aktör-begreppet visade att konstruktion av 
strategier handlade om att arbeta med faktorer. Dessutom var det tydligt att 
vem som var aktör påverkade hur strategiverktyget användes. Den stora 
skillnaden fanns mellan köpare och säljare, vilket främst var hänförligt till att 
de hade olika mål för sina respektive verksamheter och således även olika 

169 
 

ändamål för att använda strategiverktyget. Men det fanns också stora skillnader 
mellan enskilda aktörer inom grupperna köpare respektive säljare. Exempelvis 
förhöll sig interna aktörer hos köpare/säljare olika till arbetet med att realisera 
mål. Analysen visade, i likhet med tidigare studier, att chefer i högre grad än 
medarbetare deltog i arbetet med strategier (Jarzabkowski et al. 2007; Nag et 
al. 2007). Studien visade också att mellanchefer var beroende av resurser, 
legitimitet och förtroende från högre chefer i sitt strategiska arbete (Mantere 
2008). Exempelvis genomförde Gross ABs en omorganisation för att skapa 
bättre förutsättningar för mellancheferna att tillämpa ”Ställa-frågor-strategin”. 
Samma omorganisation illustrerar hur högre chefer fastställer 
strategiinriktningen och att det var upp  till övriga i organisationen att realisera 
strategin (Angwin et al. 2009), vilket i det specifika fallet bland annat handlade 
om att Gross AB skulle arbeta mer proaktivt mot köpare.  

 

När offentlig upphandling användes som ett strategiverktyg var det möjligt att 
identifiera enskilda aktörsorienterade aspekter: mål, handlingsvilja, resurser 
och organisering och kunskap och erfarenhet. Dessutom var de relaterade till 
flera spänningar: målkonflikter, beslutsfattare - utförare, aktiv - passiv och 
förmåga - oförmåga. Spänningarna bildade också ett spänningsfält som jag har 
valt att benämna som ett aktörsspänningsfält. Innehållet i de aktörsorienterade 
faktorkategorierna handlade om aktörens förutsättningar och egenskaper och 
hur de kom till uttryck vid arbetet att konstruera strategier. Kort sagt, de 
aktörorienterade faktorkategorierna var nära förbundna med aktörens 
förutsättningar och egenskaper, men också de praktiker och aktiviteter som 
följde aktörens persona.  

 

Analysen visade att part och motpart deltog i varandras arbete med strategier 
genom informationshantering och strategiproduktion, men hur det kom att ske 
var olika. Särskilt tydlig framkom att motpart deltog och tilläts vara del i parts 
strategiproduktion främst av egenintresse, eftersom båda parterna trodde sig ha 
något att vinna. De olika mål som parterna hade påverkade motparts 
handlingsvilja, men också parts mottaglighet för input från motpart. När parts 
och motparts mål överensstämde fanns det en större mottaglighet jämfört med 
när det fanns tydliga målkonflikter. Det fanns också tidpunkter då part var mer 
mottaglig för påverkan liksom sakområden där det var mer intressant att ge/få 
input från part/motpart. Vid sådana tillfällen arbetade vissa aktörer aktivt med 
att försöka tillhandahålla/samla in information. Det innebar också att 
identifiera och sortera den på ett sätt som skapade värde för båda parter, 
exempelvis genom att påvisa hur mycket motparten tjänade på att agera på ett 
visst sätt.   
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10. Slutsatser 
Genom att studera offentlig upphandling som strategiverktyg, men också 
genom att använda ett ”strategi som praktik”-perspektiv, har avsikten varit att 
visa på en ökad bredd och bättre förståelse av offentlig upphandling. 
Traditionellt har offentlig upphandling studerats med hjälp av olika 
nationalekonomiskt präglade teorier (Flynn & Davis 2014) där marknad eller 
andra transaktionsmässiga perspektiv varit centrala (Patrucco et al. 2017a). I 
kontrast till det efterfrågade Höglund med flera (2018) fler studier om 
användning av strategiverktyg och strategipraktiker i relation till offentlig 
sektor: ett sammanhang som innevarande studie gör ett bidrag till. 
Avhandlingen ska dessutom ses som ett samtal om användning av offentlig 
upphandling som ett strategiverktyg.  

(Trammell et al. 2020) 

I det här kapitlet svarar jag på syftet och de forskningsfrågor jag ställde i 
inledningen. Först svarar jag på den första forskningsfrågan om hur strategier 
konstrueras när offentlig upphandling används som strategiverktyg. Därefter 
diskuterar jag den andra forskningsfrågan, det vill säga motpartens betydelse 
för konstruktion av strategier när offentlig upphandling används som ett 
strategiverktyg. I det tredje avsnittet visar jag vad köpare respektive säljare gör 
och hur de interagerar med varandra när de använder offentlig upphandling 
som ett strategiverktyg vid arbetet med strategier, vilket är avhandlingens 
syfte. I det fjärde avsnittet resonerar jag om vilka praktiska lärdomar som kan 
dras av studiens resultat och i det sista avsnittet ger jag förslag på fortsatt 
forskning. 

10.1 Konstruktion av strategier vid användning av verktyget 
I den här studien har jag identifierat tre olika kategorier av faktorer som är en 
del i arbetet med att konstruera strategier när offentlig upphandling användes 
som strategiverktyg. De var enskilda aspekter, spänningar och spänningsfält. 
Vid arbetet med att konstruera strategier använde aktörer strategiverktyget för 
att samla in information, men också för att identifiera, sortera, förhålla sig till 
och hantera faktorer. De två senare aktiviteterna har likheter, varför det finns 
anledning att tydliggöra skillnaden dem emellan i hur de används i innevarande 
studie. Ett förhållningssätt handlar om inställning till en enskild aspekt eller 
position på en spänning/spänningsfält. Däremot hantering inbegriper 
manövrerande och val av aktiviteter. Det innebär att den stora skillnaden ligger 
i att förhållningssätt handlar om att acceptera en faktor och anpassa sig till den 
medan hantera inbegriper att göra något åt eller förändra den. Exempelvis att 
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förhålla sig till (acceptera) en marknad och anpassa sitt agerade därefter skiljer 
sig mot att hantera marknaden eftersom det finns en intention om att 
påverka/förändra vad som är marknaden.  

 

I analysen framkom att konstruktion av strategier påverkades av den lokala 
kontext som involverad aktör eller aktörer befann sig i. Det innebar att 
sammansättningen av faktorer rörande antal och karaktär var olika i olika 
situationer. Ibland var flera faktorer involverade och ibland någon enstaka. Det 
här har också påverkat analysen. Den slutgiltiga utformningen av analysen är 
således resultatet av en avvägning mellan hur många exempel som har behövts 
för att tydliggöra och styrka de slutsatser som presenteras här.  

10.1.1 Enskild aspekt 
Analysen visade att konstruktion av strategier handlade om att arbeta med olika 
faktorer och att enskilda aspekter, som struktur och mål, var en kategori av 
faktorer som hade direkt påverkan på konstruktion av strategier. Med direkt 
påverkan menas att den enskilda aspekten påverkade arbetet med strategier i 
kraft av sig själv. Till exempel att struktur föreskrev att köpare behövde 
identifiera sitt behov före de utformade ett förfrågningsunderlag innebar att 
arbetet med strategier följde en viss ordning. Analysen bidrog till att synliggöra 
att enskilda aspekter var innehållsmässigt orienterade mot strategiverktyget 
och associerad praktik, utbytet mellan köpare och säljare, men också 
betydelsen av aktörernas förutsättningar och egenskaper (se figur 15 för 
sammanställning av diskuterade enskilda aspekter och deras orientering).  

 

Gemensamt för de enskilda aspekterna var att användare av strategiverktyget 
hade att identifiera och sortera dem för att också kunna förhålla sig till eller 
hantera dem eftersom de hade direkt påverkan på konstruktion av strategier. 
Ett exempel på hur säljare arbetade med enskilda aspekter var när Gross AB 
diskuterade hur de skulle tillämpa ”Ställa-frågor-strategi”. Att ta kontakt med 
köpare i deras strategifas och försöka diskutera hur en upphandling skulle 
designas för att främja köparens mål krävde både kunskap och erfarenhet. Mer 
konkret kunde det handla om kunskap om vilka alternativ som gynnade både 
köpare och Gross AB, men också vem hos köparen som var lämpligt att ha 
interaktion med.  
 

Vid den samlade analysen av de enskilda aspekterna blev det tydligt att det 
fanns två typer av kunskapsinnehåll vid arbete med strategiverktyget. Det ena 
kunskapsinnehållet handlade om den kunskap som strategiverktyget 
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manifesterade, vilket jag har valt att benämna kunskapsområdet relaterat till 
strategiverktygets innehåll. Det andra kunskapsinnehållet var relaterat till hur 
strategiverktygets används, vilket jag har valt att benämna kunskapsområdet 
relaterat till strategiverktygets användning. Valet av namn speglar vad 
innehållet i respektive kunskapsområde. Worren med flera (2002) 
argumenterade att kunskapsinnehåll i strategiverktyg kunde relateras till 
föreskrivande, narrativt och visuellt innehåll. Ett föreskrivande innehåll 
handlade om de möjliga handlingsalternativ och utfall som strategiverktyget 
föreskrev, narrativt innehåll om att berättelser hade förmåga att illustrera 
specifika koncept eller handlingsalternativ medan visuellt innehåll betonade 
visuella skildringar av konceptuella modeller i form av olika figurer. En likhet 
mellan de kunskapsområden som Worren med flera (2002) påvisat och de som 
observerats i innevarande studie är att kunskapsinnehåll i strategiverktyg kan 
ha en föreskrivande natur. I den här studien manifesterades den föreskrivande 
naturen vid strategiverktygets olika faser eftersom de föreskrev specifika 
aktiviteter, till exempel att planera och kartlägga lämpligtvis sker i 
strategifasen och att arbetet med utforma upphandlingsdokument sker i 
upphandlingsfasen. Men den föreskrivande naturen i strategiverktygets  
innehåll måste relateras till användningen eftersom användningen inte behöver 
följa strategiverktygets föreskrivande innehåll. Det räcker således inte att 
förhålla sig till strategiverktygets innehållsmässiga kunskapsinnehåll utan 
även strategiverktygets användning måste beaktas. 
Figur 15. Diskuterade enskilda aspekter och deras orientering 

(Worren et al. 2002; Burke & Wolf 2020) 

I figur 15 listas de enskilda aspekter som diskuterats i analysen samt deras 
orientering. De praktikorienterade enskilda aspekterna var relaterade till 
strategiverktyget offentlig upphandling och påverkade hur köpare och säljare 
förhöll sig till verktyget. Eftersom verktyget föreskrev specifika aktiviteter 
samtidigt som köpares och säljares ändamål med att använda verktyget var 
olika hade  de praktikorienterade enskilda aspekterna konsekvenser för hur 
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köpare och säljare arbetade med att konstruera strategier. Exempelvis hade 
kommun Syd en preferens för att använda anmodan om information (RFI) för 
att inhämta information från säljare, vilket var ett resultat från deras arbete med 
lagstiftning och principer. Vid analysen av köpares och säljares användning av 
strategiverktyget var de praxisorienterade enskilda aspekterna helt centrala, 
eftersom de påverkade arbetet med informationshantering och 
strategiproduktion. Till exempel var interaktion och kommunikation de 
dominerande enskilda aspekterna som präglade hur både köpare och säljare 
utformade sin informationshantering. De aktörorienterade enskilda aspekterna 
var nära relaterade till köpares och säljares egenskaper, vilket också präglade 
hur de använde strategiverktyget. Exempelvis när Gross AB arbetade med 
”Ställa-frågor-strategin” var det ett arbete som präglades av deras kunskap och 
erfarenhet av att använda verktyget.  

10.1.2 Spänning 
Spänning var en kategori av faktorer som var relevant vid konstruktion av 
strategier. Analysmodellen visade att spänningar var olika viktiga för olika 
aktörer i olika situationer. I studien har 12 olika spänningar presenterats och 
analyserats (se figur 16 för sammanställning). Att hantering av olika 
spänningar var en del i arbetet med strategier är exemplifierat i litteraturen 
(Jarratt & Stiles 2010; Nordqvist 2012; Höglund et al. 2018). Så också att olika 
kontexter innehåller specifika spänningar. Utöver de presenterade och 
analyserade spänningarna framkom även andra spänningar i den här studiens 
fältmaterial, exempelvis de som McCue med flera (2015) observerat (se 1.2.1). 
Anledningen till att de inte utvecklats här beror på att de var endast 
betydelsefulla för köpare och inte för både köpare och säljare. I likhet med de 
enskilda aspekterna kunde arbetet med spänningar hänföras till kunskap om 
strategiverktygets innehåll respektive användning. 

 

Analysen av spänningar visade att en spänning ska förstås som ett (ansträngt) 
förhållande mellan en kraft och en motkraft. Vid arbete med spänningar är det 
aktören som har att göra ställningstagandet som också definierar spänningen 
genom att bestämma mellan vilken kraft och motkraft som ställningstagandet 
ska göras. Den tydligaste skillnaden mellan en enskild aspekt och en 
kraft/motkraft var att en enskild aspekt påverkade konstruktion av strategier 
direkt medan en kraft/motkraft påverkade indirekt. Det var spänningen mellan 
kraft och motkraften som påverkade konstruktionen av strategier, inte kraften 
eller respektive motkraften. Till exempel beskrev flera representanter från 
Gross AB att de funderade väldigt mycket på hur de skulle formulera sina 
frågor till köpare, det vill säga hur tydlig respekt otydlig skulle man vara utan 
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att avslöja information om sitt eget strategiarbete. Det var alltså spänningen 
tydlig – otydlig som var central, inte att vara tydlig respektive otydlig. 

 

Något som diskuterats i kapitel 7, 8 och 9 är att alla de analyserade 
spänningarna har ett släktskap med en enskild aspekt. Exempelvis vid analys 
av den enskilda aspekten interaktion (se 8.1.1) synliggjordes att när en aktör 
interagerade hade den att ta ställning till hur reaktiv – proaktiv denne ville vara 
i relation till andra aktörer, det vill säga det fanns en nära relation till 
spänningen reaktiv – proaktiv (se 8.2.1).  

(Belmondo & Sargis‐Roussel 2015) 

Figur 16. Diskuterade spänningar och deras orientering 

Arbetet med en spänning handlade om ställningstaganden. Belmondo och 
Sargis-Roussell (2015) argumenterade för att användning av strategiverktyg 
kunde beskrivas som en förhandlingsprocess i olika kontexter. Emellertid 
visade analysen att användning av strategiverktyget offentlig upphandling 
inbegrep att hantera spänningar genom att manövrera och göra 
ställningstaganden i en specifik kontext. Ett ställningstagande utesluter dock 
inte en förhandlingsprocess mellan de individer som är involverade. Ett 
exempel är den praxisorienterade spänningen mellan stabilitet och förändring 
där den förra utgör en kraft medan den senare är motkraften. Vid ett 
ställningstagande rörande, exempelvis utformning av sortiment, kan det ske 
förhandlingar mellan interna representanter om vilka produkter som ska vara 
möjliga att göra avrop på liksom med externa parter om vilka produkter som 
finns tillgängliga på marknaden. Således kan arbete med spänningar inbegripa 
omfattande manövrering innan ett ställningstagande kommer till stånd.  

10.1.3 Spänningsfält 
I analysen blev det tydligt att flera spänningars aggregerade verkan utgjorde 
en egen faktor vid konstruktion av strategier, närmare bestämt som ett 
spänningsfält. Med aggregerad åsyftas specifikt att spänningarna inte kan 
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betraktas isolerat vid arbetet med att konstruera strategier utan 
ställningstaganden påverkas av varandra. Till min kännedom har strategisk 
management-litteraturen inte uppmärksammat spänningarnas aggregerade 
påverkan vid konstruktion av strategier tidigare. I innevarande studie har tre 
olika spänningsfält observerats: strategiverktygets spänningsfält, 
användningens spänningsfält och ett aktörsspänningsfält. Dessa tre 
spänningsfält representerar tre olika perspektiv på när offentlig upphandling 
används som strategiverktyg, nämligen ett spänningsfält relaterat till själva 
strategiverktyget, ett spänningsfält relaterat till användaren och ett 
spänningsfält relaterat till hur användaren använde strategiverktyget. I likhet 
med de enskilda aspekterna kunde arbetet med spänningsfält relateras till 
kunskapsområdena innehåll respektive användning. 
Figur 17. Spänningsfält 

 

Spänningsfält är en faktor som påverkar arbetet med strategier i kraft av de 
individuella spänningarnas totala påverkan. Figur 17 illustrerar en säljares 
arbete med att utforma sitt anbud och aktuellt spänningsfält. För att få klarhet 
i vilket sortiment som köparen kommer efterfråga behöver säljaren ta ställning 
till när kontakt med köpare ska ske. Frågor till köpare i upphandlingsfasen görs 
normalt sett tillgängliga för alla intresserade, varför säljaren har att ta ställning 
till vilka frågor som ska ställas när eftersom frågorna kan avslöja taktiska 
ställningstaganden till andra säljare. Beroende på vilka produkter köparen 
efterfrågar kan säljare behöva ta ställning till om de vill förändra sitt sortiment 
för att matcha köparens behov eller om de hellre är villiga att avstå att lämna 
pris (vilket kan innebära att de förlorar aktuell upphandling). Den sista 
spänningen XY symboliserar att det kan finnas fler spänningar som är 
relevanta att arbeta med. Den centrala innebörden med det här exemplet är att 
arbetet med ställningstaganden på spänningsfältet är en del i att konstruera 
strategier.  
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I spänningen mellan en kraft och en motkraft finns det flera olika möjliga 
ställningstaganden som en aktör kan inta, exempelvis kan en säljare tänka sig 
att anpassa sitt sortiment till stora kunder, till små, eller inte vara villig att 
anpassa sitt sortiment alls. I ett spänningsfält kan ställningstaganden påverka 
andra spänningar genom att förändra en dragning mot specifik kraft eller 
motkraft (symboliseras med pilar i figur 17). Exempelvis kan resultatet från 
säljares frågor om sortimentet påverka ställningstaganden om säljarens 
sortiment och taktiska avgöranden om att lämna pris eller inte. Tidpunkten för 
när frågan ställs kan påverka möjligheten att förändra sortimentet, exempelvis 
kan det vara svårt för en säljare att ändra sitt sortiment i upphandlingsfasen 
eftersom det finns ledtider i hur snabbt ett sortiment kan ändras. I figur 17 finns 
alla möjliga ställningstaganden inom spänningsfältet. Således är 
ställningstaganden utanför spänningsfältet positioner som aktören av någon 
anledning inte uppfattar vara möjliga att inta. Ett spänningsfält innehåller 
därför de spänningar som är relevanta för aktuell aktör samt de 
ställningstaganden som aktören uppfattar som möjliga. Specifika spänningar 
respektive möjliga ställningstaganden kan förändras i arbetet med strategier, 
men då förändras aktörens tillgängliga spänningsfält. 

 

Vid konstruktion av strategier blev den lokala kontexten avgörande för vilka 
spänningar som var relevanta att förhålla sig till respektive hantera. Kontextens 
betydelse var exempelvis något som även präglade den sociala interaktionen 
(Jarzabkowski 2008). Vid konstruktion av strategier ingår därför alltid ett 
arbete med att definiera spänningsfältet. Arbetet med spänningsfält kan 
resultera i att vissa spänningar blir aktuella att inkludera i aktuellt spänningsfält 
medan andra blir exkluderade och hamnar utanför. 

10.1.4 Ett bidrag 
I inledningskapitlet ställde jag frågan hur strategier konstrueras när offentlig 
upphandling används som strategiverktyg. I innevarande studie framkom att  
konstruktion inbegrep arbete med tre olika kategorier av faktorer: enskilda 
aspekter, spänningar och spänningsfält. Dessa tre kategorier hade olika 
karaktär (se figur 18 för sammanställning) och påverkade arbetet med 
strategier när offentlig upphandling användes som strategiverktyg. Arbetet 
med att konstruera strategier har varit att samla in, identifiera och sortera olika 
faktorer, men också att förhålla sig till och hantera dem. Sammansättningen av 
enskilda aspekter, spänningar och spänningsfält vid konstruktion av strategier 
har varit relaterat till aktuell situation. Ibland har arbetet skett av en aktör och 
i andra fall tillsammans med andra.  
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Analysen visade att faktorernas innehåll var orienterade mot strategiverktyget 
och associerad praktik, men också köpares och säljares relation och utbytet 
dem emellan. Därtill var vissa faktorer inriktade mot upphandlingens 
materiella innehåll och uttryck. Analysen visade också att det fanns faktorer 
som var nära förbundna med aktörens förutsättningar och egenskaper, men 
också den praktik och aktiviteter som följde aktörens persona. Således var det 
möjligt att konstatera att faktorerna involverade i arbetet med att konstruera 
strategier hade både olika karaktär och innehåll.  

 

Figur 18. Kategorier av faktorer vid konstruktion av strategier 

Resultat från innevarande studie både överensstämmer och skiljer sig från 
Salvato (2003:105) som i sin studie visade att konstruktion av strategier var ett 
resultat av ”recombinations of existing micro-strategies according to a limited 
repertoire of recursive recombination patterns”. Att konstruktion av strategier 
sker genom att kombinera olika strategiska faktorer är något som bekräftas i 
båda studierna, men innevarande studie visar att det finns skillnader mellan de 
olika kategorierna av faktorer. Indelningen i enskilda aspekter, spänningar och 
spänningsfält skiljer sig från hur litteraturen om strategisk management 
beskriver vad som påverkar vardaglig användning av strategiverktyg och 
konstruktion av strategier. Litteraturen har pekat på att det finns enskilda 
aspekter och spänningar som påverkade (jämför Salvato 2003; Höglund et al. 
2018; Knight et al. 2018). Flera studier har uppmärksammat specifika 
spänningar eller enskilda aspekter, men kategoriernas karaktär och inbördes 
likheter/skillnader har inte uppmärksammats. Dessutom har uppmärksamhet 
mot spänningars aggregerade påverkan, det vill säga spänningsfältets 
betydelse, inte beaktats.  

 

Strategiverktygets innehåll respektive användning var två kunskapsområden 
som visade sig var relevanta vid arbete med strategiverktyget. Att en av 
strategiverktygets funktioner styrde uppmärksamheten mot vad som var värde 
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för köpare är ett exempel på kunskap som kunde hänföras till strategiverktygets 
innehåll. Således är det möjligt att konstatera att kunskapsområdet rörande 
strategiverktygets innehåll kan bistå arbetet att utnyttja strategiverktygets fulla 
potential (Afonina & Chalupský 2013) och främja avsedda effekter och 
minimera icke-avsedda effekter (Stenfors 2007). Det var tydligt att aktörerna 
använde strategiverktyget på olika sätt och inte nödvändigtvis som 
strategiverktygets innehåll eller praktik föreskrev, vilket således kan hänföras 
till kunskapsområdet rörande strategiverktygets användning. Därför har båda 
kunskapsområdena en roll att spela vid förståelse av strategiverktyget offentlig 
upphandling. 

10.2 Motpart vid konstruktion av strategier  
Den här studien visade att köpare och säljare deltog i varandras konstruktion 
av strategier, men också att kommuner som samarbetade kunde delta i 
varandras arbete med att konstruera strategier. Vilken betydelse som kunde 
tillmätas motparten vid konstruktion av strategier berodde på vilket tillträde 
motparten fick till parts informationshantering och strategiproduktion. 
Avgörande var således utformningen på aktiviteterna vid 
informationshantering och strategiproduktion, men också strategiverktygets 
bakomliggande innehåll, praktik, parternas relation och hur parterna betraktade 
sig själva och varandra.  

10.2.1 Arbete med konstruktion av strategier 
I kapitel 8 blev det tydligt att motpartens delaktighet i arbetet med konstruktion 
av strategier när offentlig upphandling användes som strategiverktyg skedde 
inom ramen för två aktiviteter: informationshantering och strategiproduktion. 
Parternas användning av strategiverktyget handlade om att hantera sitt eget 
arbete med enskilda aspekter, spänningar och spänningsfält, men också om att 
(försöka) delta i motpartens. Genom att tillhandahålla information gavs 
anledning och tillfälle att delta i och påverka motpartens arbete med strategier. 
Informationshantering handlade om att samla in information, men också att 
tillhandahålla information till motpart. När part tillhandahöll information 
handlade det därför om att förpacka informationen på ett sätt som väckte 
motparts intresse. Det här kunde ske genom att påvisa handlingsalternativ, 
exempelvis hur en upphandling ”bäst” skulle delas upp eller vilka varor man 
som köpare var intresserad av att köpa. Således var aktiviteterna 
informationshantering och strategiproduktion nära förbundna. 

 

Analysen visade också att både strategiverktygets bakomliggande innehåll och 
praktik påverkade vilket inflytande motparten fick. Strategiverktyget främjade 
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motpartens deltagande genom att föreskriva ett behov hos part att inhämta 
intern och extern information. Dessutom fanns det för både köpare och säljare 
praktik som guidade hur det kunde ske, exempelvis säljares 
informationsinhämtning  vid vinnande praktik (se 6.3.1).  Således var arbetet 
med information nyckeln till motpartens möjlighet att delta i parts konstruktion 
av strategier.  

 

Utöver informationsinsamling innebar informationshantering även att 
identifiera och sortera faktorer som var relevanta vid konstruktion av strategier. 
För att motparten skulle ha möjlighet att bidra vid identifiering och sortering 
krävdes interaktion och kommunikation mellan parterna, eftersom motparten 
behövde kunskap om parts förutsättningar och mål. En motpart kunde förmedla 
information om faktorer utifrån ett generellt perspektiv utan att ha tillgång till 
kunskap om part, men för att skapa något större värde krävdes dialog mellan 
parterna. De huvudsakliga aktiviteterna vid strategiproduktion var att förhålla 
sig till eller hantera olika faktorer. Vid strategiproduktion hade motpart 
begränsat inflytande, vilket framför allt kom av att det inbegrep arbete med 
specifika faktorer hos part. Motpartens inflytande sträckte sig till att påvisa 
samband mellan faktorer, aktiviteter och eventuella framtida resultat. 
Nordqvist och Melin (2008) har observerat att externa aktörer som 
propagerade för särintressen hade svårt att få legitimitet för sina förslag. Det 
bekräftades av analysen av enskilda aktörsorienterade aspekter (se 9.4.1), där 
det framkom att parterna var fullt medvetna om att alla parter hade olika motiv. 
Motpartens delaktighet i arbetet med konstruktion av strategier tenderade 
därför att sträcka sig till hantering av information.  

(Spee & Jarzabkowski 2017) (Nordqvist & Melin 2008) 

Analysen visade att om part och motparts intressen inte var konvertibla 
tenderade part att bortse från motparters bidrag. Det innebar inte nödvändigtvis 
att motpartens förslag var dåliga. Däremot hade aktörerna genomgående en 
uttalad hållning om att det var de själva som avgjorde vilken strategisk riktning 
de skulle ta. Spee och Jarzabkowski (2017) har tidigare visat att om båda 
parters olika intressen kan samexistera finns det också möjligheter till 
samarbete. I innevarande studie aktualiserades det tydligt vid parternas arbete 
med sortiment, det vill säga att parterna var nyfikna på vad motparten ville 
förmedla samtidigt som aktörerna var noga med att de själva bestämde hur 
mycket inflytande motparten skulle få. Även om olika intressen kunde 
samexistera skulle parterna enas om intention och mening vid konstruktion av 
strategier hos part (Belmondo & Sargis‐Roussel 2015). Parts vilja att ta in 
synpunkter från motpart begränsades om part inte såg fördel av att arbeta 
tillsammans med motpart. Det är värt att påminna om att alla inblandade var 

181 
 

medvetna om att motparten deltog i strategiarbetet eftersom båda parter hade 
intresse av det. Ytterst var motpartens delaktighet i parts arbete med 
konstruktion av strategier beroende av parts (goda) vilja. 

10.2.2 Relationen mellan parterna 
Köpare och säljare deltog i varandras arbete med strategier, men det skedde 
med förhinder. En förklaring till svårigheterna var att upphandlingar blev 
systematiskt överklagade (se 6.4). De offentliga köparna menade att säljarnas 
överklagande tvingade dem att fokusera på att skapa upphandlingar som var 
juridiskt korrekta snarare än affärsmässigt goda. Dessutom visade analysen att 
det fanns både externa och interna förväntningar på offentliga köpare att de 
skulle vara följsamma och uppföra sig exemplarisk i förhållande till 
lagstiftning. Det var något som även andra studier funnit, exempelvis Telgen 
med flera (2007). En konsekvens av inriktningen på juridisk korrekthet var att 
förfarandet vid offentlig upphandling blev formellt och att det skulle finnas ett 
avstånd till säljarna. Formalitet hos offentliga aktörer vid interaktion och 
kommunikation med säljare var ett förhållningssätt som utvecklats till praktik, 
vilket förklarar köpares användning av annonserat förfarande (som var en del 
av underrättande praktik, se 5.2.3) (Pohjonen & Koskelainen 2012). Kort sagt, 
både köpare och säljare menade att relationen dem emellan kännetecknades av 
en misstänksamhet mot varandra, men också en ovilja att förstå varandras 
förutsättningar. 

(Telgen et al. 2007) 

De offentliga köparnas betoning på formalitet upplevdes som ett problem av 
säljarna, eftersom den gjorde att det blev svårt att interagera och kommunicera. 
Följaktligen blev det svårt för parterna att utveckla den nära, förtroendefull och 
samarbetsorienterad riktning som Ek_Österberg (2016) menade var 
betydelsefullt för att kunna skapa värde vid arbete med strategier. I det här 
sammanhanget ska noteras att vid tidpunkten för studiens materialinsamling 
(åren 2015-2019) förefaller ha varit en brytpunkt för den överklagande 
praktiken  (se 6.4 och särskilt figur 8) och att en mer samtalsorienterad praktik 
var på väg att utvecklas. I analysen synliggjordes att säljarnas användning av 
sin överprövningsmöjlighet (se 7.1.4) påverkat relationen negativt, vilket även 
flera respondenter hos säljare hade fått insikt om. I figur 8 (se 6.4) visas hur 
antalet överprövningar har minskat över tid, vilket stödjer observationen att 
säljare har aktivt försökt att prata med köpare istället för att använda juridiska 
processer för att få sin vilja igenom. Plantinga med flera (2019) hade 
observerat att om förändring av praktiker skulle ske krävdes insikter och  
implementering av åtgärder i insikternas anda, men också att insikterna var 
relaterade till aktörernas strategiska mål. I fältmaterialet var det tydligt att både 
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köpare och säljare ville verka för en utveckling mot goda affärer och hösten 
2021 bekräftade en av respondenterna att sektorn fortsatt i en mer 
samtalsorienterad riktning även efter materialinsamlingens upphörande.  

(Nordqvist 2012).   

Analysen visade att graden av förtroende mellan parterna påverkade arbetet 
med strategier. Fanns inte förtroende bidrog det till att försämra relationen och 
minska möjligheterna till att påverka varandras arbete vid konstruktion av 
strategier. Parternas inbördes maktförhållande var en annan omständighet som 
påverkade villigheten att lyssna och få möjlighet att delta, eftersom det 
handlade om handlingsutrymme och beroendeförhållande. Exempelvis var 
Bröd AB en säljare som offentliga köpare tog intryck av, vilket kan förklaras 
av att Bröd AB hade få konkurrenter i sitt närområde. Bristen på konkurrenter 
bidrog till att offentliga köpare i viss mån var i en beroendeställning till Bröd 
AB även om de med viss möda kunde ersätta deras produkter med andra. 
Nordqvist (2012) har sedan tidigare pekat på att närhet och distans, men också 
oberoende och beroende, var spänningar som påverkade relationen mellan 
externa aktörer. Därför är det inte överraskande att analysen visade att närhet 
och beroende mellan köpare och säljare var aspekter som påverkade hur 
mycket inflytande en motpart tilläts få i arbetet med konstruktion av strategier. 
Således är det möjligt att förstå att relationen mellan parterna präglades av 
parternas förtroende, men också maktförhållandet dem mellan varandra. 
(Nordqvist 2012) 

10.2.3 Motpart 
Vem som var motpart påverkade delaktigheten vid konstruktion av strategier 
hos part. Analysen visade att vid användning av offentlig upphandling som 
strategiverktyg fanns det flera olika typer av motparter. Aktörer kunde vara 
varandras motparter i en situation, bara för att i en annan situation vara del av 
samma part. Tydligast var det vid kommunernas samverkan. Exempelvis i 
arbetet med att konstruera ”Tre-stegs-strategin” var kommun Nord och dess 
samarbetspartners varandras motparter (se 9.2.3). Det innebar att vid arbetet 
med att mejsla fram ”Tre-stegs-strategin” var de involverade kommunerna 
tvungna att både förhålla sig till, men också hantera respektive parts olika mål 
och förutsättningar. I det läget var de varandras motparter. Däremot vid 
realisering av strategin var de del av samma part eftersom de gjorde 
upphandlingen tillsammans och säljaren som vann upphandlingen blev deras 
gemensamma motpart. Beroende på situation kan det med andra ord finnas 
olika motparter. 

(Nordqvist 2012) (Jarzabkowski & Spee 2009) 
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Analysen visade att aktörer kunde vara enskilda individer eller grupper av 
individer. När parterna benämnde den externa aktören betraktades den oftast 
som en aggregerad funktion, till exempel köpare eller organisation X. Däremot 
fanns det fall där den externa aktören individualiserades. Vid några tillfällen 
refererade respondenter till motparten vid specifika namn, exempelvis 
Gabriella eller Linnea. Vid de tillfällena beskrev respondenterna situationer 
där det för en utomstående framstod som att det fanns en upplevd närhet i 
relationen mellan den interna och externa aktören. Med upplevd närhet åsyftas 
specifikt i dessa fall att parterna hade en social relation som gjorde att de kände 
varandra. När individualiseringen skedde var det utifrån den funktion 
individen representerade i motpartens organisation, exempelvis Linnea, 
upphandlare och Gabriella key account manager. Nordqvist (2012) hade pekat 
på spänningen mellan närhet och avstånd när extern part deltog i parts arbete 
med strategier, vilket kan förklara hur parterna betraktade varandra. Upplevd 
närhet respektive avstånd kan förklara skillnader i hur parterna beskrev 
varandra. Således både överensstämmer och skiljer observationerna i 
innevarande studie med de hur Jarzabkowski och Spee (2009) argumenterade, 
eftersom deras tes var att externa strategiutövare uppfattades vara aggregerade 
aktörer.  

10.2.4 Ett bidrag 
Informationshantering och strategiproduktion var de centrala aktiviteterna vid 
konstruktion av strategier. Motpart deltog i parts arbete med konstruktion av 
strategier vid dessa två aktiviteter. Därtill förutsatte delaktigheten att part såg 
ett värde med motpartens deltagande, men också att motparten hade något att 
vinna på det och sedermera fick möjlighet att delta. Således påverkades 
motpartens möjlighet av parternas relation, vem part och motparten var och 
hur de uppfattade varandra. Förtroende, men också maktförhållande mellan 
parterna var avgörande för motpartens delaktighet. Hantering av information 
hos part handlade för motparten om att bistå vid insamling av information, 
identifiering och sortering av faktorer som påverkade konstruktion av 
strategier. Däremot handlade strategiproduktion om att förhålla sig till eller 
hantera faktorer, vilket var ett svår och komplext arbete för motparten att bistå 
i. Motpartens främsta uppgift i strategiproduktionen var att peka på och att 
uppmärksamma värdet av ett visst förhållningssätt eller hantering av faktorer. 

 

För båda parter kunde delaktigheten handla om att få tillgång till information 
som inte annars hade varit möjlig att erhålla eller diskussion om 
upphandlingsdesign som främjade båda parters intressen. Strategiverktygets 
bakomliggande innehåll och associerad praktik gav förutsättningar för parterna 
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att delta i varandras konstruktion av strategi, eftersom de båda guidade det 
strategiska arbetet. Ytterst var motpartens delaktighet beroende av parterna 
mottaglighet och vilja att ta intryck av varandra.  

10.3 Strategiverktyget offentlig upphandling  
Det här avsnittet beskriver en modell som illustrerar vad köpare respektive 
säljare gör och hur de interagerar med varandra när de använder offentlig 
upphandling som ett strategiverktyg vid arbetet med strategier. I det första 
avsnittet presenteras modellen, medan i de efterföljande avsnitten utvecklas 
olika begrepp som används i modellen: strategiverktygets användare, praktik, 
sub-praktik och praktikmetoder, strategiverktygets bakomliggande innehåll 
och aktiviteterna informationshantering och strategiproduktion.  

10.3.1 Strategiverktyget offentlig upphandling – en modell 
När köpare från offentlig respektive säljare från privat sektor konstruerar 
strategier kan de alltså använda offentlig upphandling som ett strategiverktyg 
(se figur 19). Strategiverktyget offentlig upphandling bistår aktörer att uppnå 
specifika ändamål genom att föreskriva specifika aktiviteter vid konstruktion 
av strategier. Däremot behöver det inte innebära att arbetet med att konstruera 
strategier begränsas till när offentlig upphandling används som 
strategiverktyget. I figur 19 illustreras det med att arbetet med att konstruera 
strategier är ett område som är större än strategiverktyget. En premiss för 
modellen är att all konstruktion av strategier sker i ett sammanhang av praktik. 
Praktik guidar och är en kuliss för hur arbete med strategier kan och bör ske. 
Från analysen blev det tydligt att praktik guidade användningen av 
strategiverktyget. Vilken hierarkisk nivå av praktik som är relevant kan 
hänföras till hur avgränsat arbetet med att konstruera strategier är. Vid lägre 
hierarkisk nivå blir praktik mer avgränsad och specifik.  

 

Vid användning av strategiverktyget offentlig upphandling och konstruktion 
av strategier finns det flera användare av verktyget, vilket i modellen illustreras 
av att det finns två aktörer. En poäng med att förevisa två aktörer i modellen är 
att uppmärksamma att köpare och säljare interagerade och deltog i varandras 
arbete med att konstruera strategier. En annan poäng är att även om 
strategiverktyget har ett bakomliggande innehåll som föreskriver specifika 
aktiviteter vid konstruktion av strategier innebär det inte att alla aktörer 
använder verktyget på samma sätt. Skillnaden var särskilt tydlig mellan köpare 
och säljare, men det fanns också skillnader mellan enskilda aktörer inom 
gruppen köpare respektive säljare. En förklaring till skillnaden mellan aktörer 
är att det bakomliggande innehållet har olika innebörd för olika aktörer. Mer 
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specifikt innehöll verktyget olika funktioner för olika användare samt att 
verktyget föreskrev olika aktiviteter för olika aktörer.  

 

Figur 19. Strategiverktyget offentlig upphandling – en modell 

Analysen av offentlig upphandling som strategiverktyg, med hjälp av praktik, 
praxis och aktör, visade att strategiverktygets bakomliggande innehåll och 
associerade praktiker bidrog till att betona och särskilja två grupper av 
aktiviteter: informationshantering och strategiproduktion. Det bakomliggande 
innehållet föreskrev att både köpare och säljare skulle samla in information om 
både interna och externa omständigheter. Därtill fanns det olika praxis om hur 
det skulle ske. Praxis som var olika för olika aktörer. Vid jämförelse med hur 
andra studier betraktat arbetet med att konstruera strategier avviker 
uppdelningen mellan informationshantering och strategiproduktion, 
exempelvis använder Vuorinen med flera (2017) uppdelningen analys och 
formulering, handlingar och anpassning. Den främsta anledningen till 
uppdelningen mellan informationshantering och strategiproduktion är specifikt 
för att uppmärksamma betydelsen av att hantera information.  

 

Informationshantering inkluderar att samla in information och att arbeta med 
olika faktorer. I modellen är faktorerna illustrerade med faktorkategorierna 
enskilda aspekter, spänningar och spänningsfält. Med utgångspunkt från 
insamlingen av information ingår i informationshantering dessutom att 
identifiera och sortera faktorer som var relevanta att arbeta med i aktuell 
situation. Det gällde oavsett om det var enskilda aspekter, spänningar eller 
spänningsfält som avsågs. I studien omfattade strategiproduktion en bred flora 
av olika uttryck hos användare av strategiverktyget, dock inbegrep det att 
antingen att förhålla sig till eller hantera faktorer. Igen illustreras faktorerna i 
modellen av faktorkategorierna enskilda aspekter, spänningar och 
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spänningsfält. I modellen används samma faktorkategorier vid 
informationshantering och strategiproduktion, vilket ska symbolisera 
sambandet mellan aktiviteterna. Ofta används de faktorer som 
informationshanteringen resulterat i vid arbetet med strategiproduktion, men 
inte alltid. Således är informationshantering och strategiproduktion inte 
nödvändigtvis en kronologisk process (jämför med Vuorinen et al. 2017).  

 

Sammantaget beskriver modellen, som illustreras i figur 19, hur 
strategiverktyget bistår vid konstruktion av strategier. Lite förenklat hjälper 
strategiverktyget dess användare genom att stödja insamling av information, 
identifiering och sortering av strategiska faktorer. Vilken position användaren 
sedermera intar i förhållande till de faktorer som är relevanta i den specifika 
situationen blir en del i strategiproduktionen. Det gäller också de aktiviteter 
och val av positioner som sker i förhållande till faktorerna. Både praktik och 
strategiverktygets bakomliggande innehåll guidar användaren i arbetet med 
informationshantering och strategiproduktion. Arbetet med att konstruera 
strategier leder till ett resultat. Eftersom arbete med strategier är ett pågående 
arbete, om än i episoder, kan resultatet bli ett förnyat arbete med att konstruera 
strategier likväl som mindre justeringar och anpassningar till specifika 
situationer. 

10.3.2 Strategiverktygets användare 
I modellen, som presenteras i figur 19, finns det två aktörer som representerar 
användare av strategiverktyget. Anledningen till att illustrera två användare är, 
som nämnts, att strategiverktyget offentlig upphandling hade två primära 
användare som använde verktyget olika: köpare och säljare. Dessutom visade 
innevarande studie att köpare och säljare kunde delta i varandras arbete med 
att konstruera strategier när de använde offentlig upphandling som ett 
strategiverktyg. Således finns det anledning att visa två aktörer. Däremot var 
det tydligt att köpare och säljare använde strategiverktyget på olika sätt, 
exempelvis lutade de sig mot olika praktiker. Ett sådant agerande var i linje 
med Chesley och Wengers (1999) argumentation om att aktörers sätt att 
använda ett strategiverktyg var avhängigt vem de var.  

(Afonina & Chalupský 2013) (Telgen et al. 2007) 

Kontexten offentlig upphandling innebar skilda förutsättningar för köpare 
respektive säljare, exempelvis var köpare politiskt styrda. Kontextuella 
förutsättningar som noterades i studien, och som även noterats i andra studier, 
var exempelvis politisk styrning i form av politiska mål (Telgen et al. 2007), 
att offentlig köpare var budgetdrivna (Adolfsson & Solli 2009), men också att 
aktörerna hade normer och krav som var olika (Quélin et al. 2017). Även 
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säljare kom att präglas av offentlig upphandling som kontext, eftersom köpares 
beteende återspeglades även på säljare. Exempelvis var offentliga köpare 
attraktiva kunder genom att de, i högre grad än privata kunder, kunde erbjuda 
långa kontrakt, hög betalningsförmåga och hade ett kompletterande 
beställningsmönster. För säljare innebar kombinationen av både privata och 
offentliga kunder ett högre kapacitetsutnyttjande. (Chesley & Wenger 1999)  

(Telgen et al. 2007; Knutsson & Thomasson 2015) 

Att offentliga köpare ofta samarbetade med andra offentliga köpare var också 
något som präglade användningen av strategiverktyget. Ur fältmaterialet, men 
också tidigare forskning (Telgen et al. 2007), framkom att det fanns både för- 
och nackdelar med att samarbeta. Även om alla offentliga köpare i studien var 
engagerade i samarbete med annan offentlig köpare fanns det ett pågående 
samtal hos respektive köpare huruvida värdet av att samarbeta översteg 
förlusten av att inte fullt ut få bestämma själv. Fördelarna handlade om att få 
tillgång till något som man inte själv hade, exempelvis resurser, kunskap och 
erfarenhet men också en tro på att få lägre priser genom större gemensamma 
inköp. Nackdelarna var främst relaterade till långsamma processer och förlorad 
kontroll, exempelvis förmåga att fastslå och uppnå mål. Även i litteraturen 
uppmärksammades den här problematiken. Exempelvis hade Knutsson och 
Thomasson (2015) observerat hur en önskan hos enskilda individer att få 
bestämma och slippa kompromissa med andra kommuner bidrog till ett 
handlande som i förlängningen förändrade praktiker.  

 

I kapitel 9 med hjälp av aktörs-begreppet synliggjordes att utöver roller och 
kontextuella omständigheter fanns det faktorer som påverkade hur aktörer 
använde strategiverktyget, exempelvis aktörens mål och spänningen mellan 
förmåga och oförmåga. Mål handlade om riktningen på arbetet med strategier 
medan spänningen handlade om aktörens förmåga att använda 
strategiverktyget. Kunskap om och erfarenhet av att använda strategiverktyget, 
men också tillgången till resurser, handlingsvilja och så vidare, påverkade hur 
aktörerna använde strategiverktyget. Således är det möjligt att sluta sig till att 
aktörernas roller, egenskaper och kontext präglade aktörerna när de använde 
strategiverktyget.  
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10.3.3 Praktik, sub-praktik och praktikmetoder 
I studien guidades aktörernas användning av strategiverktyget offentlig 
upphandling av praktik. Dessutom visade analysen att praktik innehöll tre olika 
hierarkiska nivåer: praktik, sub-praktiker och praktikmetoder (se figur 20). 
Alla hierarkiska nivåer av praktik guidade arbetet med att konstruera strategier. 
I relation till definitionen av praktik, som används i innevarande studie, var det 
möjligt att förstå att den minsta beståndsdelen av dessa tre hierarkinivåer, 
praktikmetoder, var begreppsligt lika med definitionen av praktik, men med 
skillnaden att praktikmetoder var mindre omfattande och mer avgränsad. Lite 
förenklat kunde praktikmetoder aggregeras och förstås som sub-praktiker, 
vilken i sin tur kunde aggregeras vidare till praktik.  

Figur 20. Relationen mellan praktik, sub-praktiker 

 

Analysmodellen bidrog till att synliggöra relationen mellan strategier och 
praktik, eftersom strategierna var inbäddade i ett sammanhang av den praktik 
som de var del av. Hesping och Schiele (2015) och Patrucco med flera (2017b) 
hade noterat olika hierarkiska nivåer mellan strategier vid diskussion om 
inköps- och upphandlingsstrategier. Till exempel kunde olika strategier på 
olika marknader (nivå 3) aggregeras till olika inköpsstrategier (nivå 2) som i 
sin tur förklaras av en övergripande organisationsstrategi (nivå 1) (Hesping & 
Schiele 2015). Analysen visade att det fanns hierarkiska nivåer även vid 
praktik. De definitioner av praktik som diskuteras i kapitel 2 gör ingen skillnad 
på hierarkiska nivåer av praktik, eftersom definitionerna beskriver egenskaper 
hos praktik. De saknar en tydlig omfångsavgränsning. Dessutom visade 
analysen att synsättet med olika hierarkinivåer av praktik bidrar med en ökad 
grad av precision i relation till hur praktik definieras i litteraturen (se 
exempelvis Whittington 2006; Jarzabkowski och Whittington 2008; 
Jarzabkowski och Spee 2009). Praktik är ett flyktigt fenomen att beskriva, men 
i verkligheten har inblandade aktörer en god uppfattning om vad aktuell praktik 
är i den lokala kontexten.  
och praktikmetoder 
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Den hierarkiska ordningen och nivåskillnaderna i praktik framträdde tydligt i 
fältmaterialet (se kapitel 5 och 6). Att säljare arbetade med strategier för att 
vinna upphandlingar kan tyckas vara självklart, men det var också en väl 
etablerad praktik. På en övergripande nivå handlar därför aktuell praktik om 
att vinna upphandlingen (se 6.3) genom att ge det bästa anbudet. Hur det skulle 
ske fanns det också praktiker om. En sub-praktik var att inhämta information 
för att få förutsättningar att skapa det vinnande anbudet (se 6.3.1) medan en 
annan var att skapa det bästa anbudet genom att arbeta med olika komponenter 
(se 6.3.2). Dessa sub-praktiker var mer avgränsad men ändå del av vinnande 
praktik. Det fanns helt enkelt en relation och nivåskillnad mellan dessa två sub-
praktiker och vinnande praktik. Därtill visade analysen att 
informationsinhämtning kunde ske reaktivt  respektive proaktivt (se 6.3.1). 
Återigen fanns det en relation och nivåskillnad mellan informationsinhämtning 
och reaktiv/proaktiv praktik. För att kunna särskilja mellan dessa olika typer 
av praktik valde jag att benämna den lägre praktiknivån som praktikmetoder, 
vilket här avsåg mer avgränsade rutiner, koncept och aktiviteter vid arbete med 
strategier. 
praktikmetoder 

Vid analys av både köpares och säljares praktik fanns det praktik som främjade 
motpartens delaktighet vid konstruktion av strategier. Exempelvis gav köpares 
underrättande praktik (se 5.2) möjligheter för säljare att delta i 
informationshantering medan säljarens deltagande praktik (se 6.2) direkt 
syftade till att skapa delaktighet vid köparens arbete med att konstruera 
strategier. Köparen hade också praktik som syftade till att främja köparens 
deltagande i säljarens konstruktion av strategier även om de inte var lika 
uttalade. Köpare hade inte lika stort behov av att delta i säljares arbete med 
strategier eftersom säljare var följsamma mot köpare och försökte leverera de 
varor/tjänster som köparen efterfrågade. Skillnaden i maktförhållandena 
mellan köpare och säljare bidrog därför till att köparens underrättande praktik 
(se 5.2) var tillräcklig för att ge köpare tillgång till säljares 
informationshantering och strategiproduktion.  

 

Hierarkiska nivåer av praktik kan ses i ljuset av spänningen mellan 
kontextualisera och de-kontextualisera som Belmondo och Sargis-Roussel 
(2015) observerat vid användande av strategiverktyg, och som handlar om att 
zooma in respektive zooma ut till ett sammanhang som ger mening i arbetet 
med strategier. Att zooma in/ut vid praktik handlar om att avgränsa/öka 
kontexten avseende omfattning och detaljnivå. Praktik i olika kontexter blir 
olika avgränsad. Ibland, men inte alltid, är det tydligt att den praktik som är 
förhanden i den lokala kontexten också hänger ihop med annan praktik. Dock 
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blir de hierarkiska nivåerna främst tydliga när man medvetet zoomar in eller ut 
i den aktuella kontexten.  

 

Att zooma in eller ut för att kunna klargöra vilken typ av praktik som är för 
handen i aktuell kontext skiljer sig mot hur andra studier har förhållit sig till 
att betrakta praktik. Ett exempel är hur Rouleau (2005) och Rouleau och 
Balogun (2011) använde mikropraktiker som ett begrepp för olika praktiker på 
mikronivå, se bland annat ”translating the new orientation; overcoding the 
strategy; disciplining the client; justifying the change Rouleau (2005:1424)“. 
Den avgörande skillnaden mellan de hierarkiskillnader i praktik som 
framkommer i den här studien och mikropraktiker är att i innevarande studie 
läggs ingen vikt vid nivåerna makro respektive mikro. Att så är fallet går att 
härleda till utgångspunkter i min analysmodell och SAP där man inte gör någon 
distinktion mellan makro och mikro. Det blir det kontextuella sammanhanget 
som avgör hur avgränsad en praktik ska uppfattas vara och definieras (det vill 
säga praktik, sub-praktiker eller praktikmetoder). (Rouleau 2005; Rouleau & 
Balogun 2011) 

 

Den centrala slutsatsen rörande praktik i förhållande till användning av 
strategiverktyget offentlig upphandling (figur 19) är att praktik guidade 
användarna oavsett hierarkisk nivå. Däremot var guidningen olika omfattande 
beroende på om det var praktik, sub-praktik eller praktikmetoder som var 
förhanden. Det gällde både informationshantering liksom strategiproduktion 
och för köpare som säljare.  

10.3.4 Strategiverktygets bakomliggande innehåll 
Offentlig upphandling hade ett bakomliggande innehåll som var sammansatt 
av funktioner och faser. Strategiverktyget hade olika funktioner för olika 
aktörer och ändamål. Faserna inrymde en ordning för vad som skulle ske när, 
det vill säga en föreskrivande uppgift. Strategiverktyget bestod således av ett 
specifikt bakomliggande innehåll som inrymde metoder för strategianalys 
(Worren et al. 2002; March 2006).  

 

För köpare var strategiverktygets funktion att skapa värde för pengar medan 
för säljare handlade det att få möjlighet att konkurrera på lika villkor. 
Skillnaden mellan dessa funktioner kan förklaras av att köpare och säljare hade 
olika mål (Van der Wal et al. 2008), men också av vad de uppfattade som värde 
(Quélin et al. 2017). Den sista och tredje funktionen var att främja köparens 
respektive säljarens funktion. Även strategiverktygets faser var tre: 
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strategifasen, upphandlingsfasen och avtalsförvaltningsfasen. De tre olika 
faserna föreskrev ett visst handlande beroende på om aktören var köpare eller 
säljare, men faserna hade till ändamål att stödja strategiverktygets funktioner. 
Det bakomliggande innehållet hjälpte aktörer att uppnå sina ändamål genom 
att föreskriva specifika aktiviteter. Exempelvis föreskrev strategiverktyget att 
köpare och säljare skulle inhämta och lämna information, det vill säga ge både 
köpare och säljare möjlighet att delta i varandras arbete med information. 

10.3.5 Informationshantering och strategiproduktion 
När offentlig upphandling användes som strategiverktyg kom 
informationshantering och strategiproduktion i centrum. Det här sättet att 
betrakta strategiarbete avviker från det gängse sättet att betrakta arbete med 
strategier, så till vida att aktiviteten att hantera information skiljs ut och betonas 
(jämför exempelvis med Jarzabkowski et al. 2007). Betoningen på att hantera 
information vid konstruktion av strategier gick att härleda till 
strategiverktygets bakomliggande innehåll som föreskrev att användare ska 
inhämta information. Det handlade om information från den egna 
organisationen såväl som från omgivningen. Det var framför allt i det här 
sammanhanget som köpare och säljare fick möjlighet att delta i varandras 
arbete med strategier. I förhållande till analysmodellens uppdelning av praxis 
(det vill säga skapa, tolka, realisera och resultat) kan indelningen mellan att 
informationshantering och strategiproduktion bistå med ett kompletterande 
perspektiv i alla dessa steg. Det gällde även stegen struktur, handling och 
anpassning som Vuorinen med flera (2017) utgick från för att beskriva 
strategiprocessen i sin kartläggning av litteraturen om strategiverktyg. En 
poäng med uppdelningen mellan informationshantering och strategiproduktion 
är att synliggöra det omfattande arbetet med att samla in information, men 
också att identifiera och sortera faktorer.  

(Jarzabkowski et al. 2007) 

Även kontexten offentlig upphandling bidrog att särskilja och betona 
informationshantering. Offentlighetsprincipen, som präglar svensk offentlig 
verksamhet, tvingade både köpare och säljare att hantera information med 
åtanke om att den kunde bli offentlig. Exempelvis kunde säljare hämta ut 
konkurrenters anbud för att stämma av konkurrenssituationen och prisnivåer i 
inlämnade anbud, men också för att kontrollera att upphandlingsprocessen gått 
rätt till och att rätt säljare vunnit. I andra kontexter än offentlig upphandling är 
information om konkurrenssituation och prisnivåer att betrakta som 
företagshemligheter och inget som någon part är intresserad av att 
tillhandahålla till andra. Det finns med andra ord skillnader i normer som gick 
att härleda till kontexten offentlig upphandling och aktörernas olika sektoriella 



192 
 

hemvist (Quélin et al. 2017). Behovet av information var så framträdande när 
offentlig upphandling användes som strategiverktyg att det fanns flera 
praktiker (se exempelvis underrättande praktik [5.2] och deltagande praktik 
[6.2]) samt att flera aktörer utvecklade olika strategier för att få tillgång till 
relevant information vid konstruktion av strategier, exempelvis ”Ställa-frågor-
strategi”.  

 

Som tidigare nämnts handlar strategiproduktion om arbetet med att förhålla sig 
till och hantera olika faktorer. Distinktionen mellan dessa två aktiviteter är av 
särskild betydelse när strategiproduktionen är känslig eller analytiskt 
komplext, eftersom skillnaden kan tydliggöra vad som ska göras och därför 
underlätta det praktiska arbetet.  

 

En viktig poäng är också att både praktik och strategiverktygets 
bakomliggande innehåll guidade aktörerna i hantering av information och 
strategiproduktionen. Praktik tog avstamp i tidigare användning av 
strategiverktyget medan det bakomliggande innehållet tog avstamp i 
ändamålet med användningen och associerade föreskrivna aktiviteter.  

10.4 Praktiska implikationer  
Analysen visade att strategiverktyget offentlig upphandling användes vid 
arbete med strategier, men att det inte alltid varit ett medvetet användande. Det 
resultatet ligger i linje med de observationer som Bellamy med flera (2019) 
gjorde, vilket indikerar att ett implicit användande av strategiverktyg är 
vanligt. Här kommer jag att utveckla några fördelar med att synliggöra arbetet 
med strategier i sammanhanget offentlig upphandling. Modellen som 
presenteras i figur 19 kan bidra till att synliggöra strategiverktyget, men kanske 
framför allt arbetet med strategier vid offentlig upphandling. 
Strategiverktygets uppmärksamhet mot praktik och strategifaktorer kan bidra 
till att medvetengöra och tydliggöra antaganden som inte alltid är explicita. 
Kort sagt, strategiverktyget kan bidra till att synliggöra praktiskt strategiarbete. 

(Bellamy et al. 2019) 

Ett medvetet användande av offentlig upphandling som ett strategiverktyg har 
potential att främja användarnas arbete med att synliggöra vad som är av värde 
för aktuell organisation. Vad som är värde varierar beroende på situation och 
aktör, vilket kan förklara varför strategiverktyget användes på olika sätt och 
för olika ändamål. Analysen visade att offentliga aktörer använde offentlig 
upphandling som ett strategiverktyg när de försökte arbeta med lösningar på 
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budgetmål, verksamhetsmässiga och politiska mål medan privata säljare främst 
använde verktyget för att vinna eller behålla offentliga kunder. Ett exempel när 
strategiverktyget bidrog till att synliggöra problematiken med vad som är värde 
var Frukt ABs arbete med sin ”Ersätta-varor-strategi”. Offentliga 
upphandlingar tilldelas oftast den som erbjuder lägst pris, varför ”Ersätta-
varor-strategin” var problematisk på kort sikt eftersom servicen att ersätta 
varor inte nödvändigtvis bidrog till lägre priser. Däremot hade den fördelar på 
lång sikt eftersom offentliga kunder efterfrågade Frukt AB som en konsekvens 
av företagets erkänt höga servicenivå. Genom att synliggöra arbetet med 
strategier kan strategiverktyget bidra till att identifiera strategiska dilemman, 
men också att strategiska inriktningar blir uttalade vid arbetet med att realisera 
strategier. Kort sagt, användning av strategiverktyget kan vara en del av en 
organisations styrning genom att bidra till att synliggöra och i förlängningen 
därigenom likrikta arbetet med strategier. 

 

Ett kännetecken med offentlig upphandling är att det är ett verktyg som främjar 
samspel i arbetet med strategier. Med samspel avses specifikt hur interna 
förutsättningar stäms av med den externa omgivningen. Både köpare och 
säljare har något att vinna på att matcha sitt strategiarbete med motpart genom 
att tydliggöra interna och externa förutsättningar för att kunna realisera sina 
mål. En viktig praktisk omständighet att ta hänsyn till blir att inte tillämpa 
strategiverktyget på alla typer av strategiska frågor utan istället rikta in sig mot 
de frågeställningar som verktygets metod främjar. Under analysen blev det 
tydligt att offentlig upphandling som strategiverktyget var tillämpligt på 
strategiska frågor om inköp eller försäljning av varor/tjänster, men också för 
att interagera och kommunicera med motpart för att öka legitimeten för sitt 
arbete med strategier.  

 

Både köpare och säljare arbetar med strategier om inköp/försäljning av 
varor/tjänster, dock visade studien att det fanns en skillnad i vana mellan dessa 
två aktörer. För köpare fanns det en bristande erfarenhet om att hantera frågor 
relaterade till inköp (jämför exempelvis med McCue et al. 2015) och då 
framförallt bland verksamhetsföreträdare. För säljare fanns det däremot en 
större erfarenhet av försäljning men kontexten offentlig sektor gjorde 
kunskapen bristfällig. För båda parter blir därför offentlig upphandling ett 
strategiverktyg som kan bistå dem i arbetet med strategier. För köpare kan det 
handla om att ha ett mer utvecklat och omfattande arbete i strategifasen för att 
undvika problem vid realiseringen av strategierna i upphandlings- och 
avtalsförvaltningsfasen. För säljare kan däremot det innebära att de måste 
uppmärksamma de särdrag som offentlig sektor innebär (se exempelvis Telgen 
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et al. 2007) och ha större följsamhet med det bakomliggande innehåll som 
strategiverktyget offentlig upphandling ger uttryck för. Det kan handla om att 
interagera med köpare även i strategi- och avtalsförvaltningsfasen och inte bara 
i upphandlingsfasen. En praktisk slutsats för användare av strategiverktyget 
offentlig upphandling är således att vara följsam mot strategiverktygets 
bakomliggande innehåll (jämför med Afonina & Chalupský 2013), men 
tillämpa dem på ett sätt som främjar den aktuella organisationens mål. 

 

Historiskt var relationen mellan köpare och säljare präglad av misstänksamhet, 
men det gick att skönja en förändring under studien. En möjlighet är att flera 
aktörer hade börjat betrakta offentlig upphandling ur ett strategiskt perspektiv 
och anpassat sin verksamhet och utvecklat strategier för att arbeta på relationen 
mellan parterna. I en sådan situation kan offentlig upphandling som ett 
strategiverktyg främja en strukturerad interaktion och kommunikation mellan 
köpare och säljare. Till stora delar är aktörens arbete med de enskilda 
aspekterna interaktion och kommunikation avgörande för hur inåt- respektive 
utåtriktat arbetet med strategier kommer att bli. Några skiljelinjer är tydliga där 
offentlig upphandling som strategiverktyg kan bistå, exempelvis har köpare 
och säljare olika handlingsutrymmen, tidpunkten påverkar vilken typ av 
information som utbyts och det finns en skillnad mellan att kommunicera 
muntligt och skriftlig. En slutsats är att hantering av information kan skapa 
möjligheter för parterna att vara delaktiga i varandras arbete med att identifiera 
och sortera faktorer, men också understödja förutsättningarna för att påverka 
hur parterna förhåller sig till eller hanterar faktorer. Kort sagt, delaktighet i 
arbetet med konstruktion av strategier kan i förlängningen utveckla och främja 
båda parter. 

 

Offentlig upphandling är ett strategiverktyg som har ett bakomliggande 
innehåll som förespråkar användning i ett specifikt sammanhang. Att använda 
flera strategiverktyg tillsammans med andra verktyg var en vanlig preferens 
hos användare av strategiverktyg (Wright et al. 2013). Analysen gav inga 
indikationer på några uppenbara hinder för att kombinera strategiverktyget 
offentlig upphandling med andra strategiverktyg. Däremot finns det anledning 
att ta intryck av innehållet i figur 19, eftersom det gäller som användare av 
strategiverktyget att vara medveten om dess möjligheter och begränsningar.  

 

Vid arbete med strategier och användning av strategiverktyg kan det finnas en 
fara om användaren inte har tillräcklig kunskap om aktuellt strategiverktyg, 
eftersom det kan bidra till en övertro på verktygets rationella förmåga och 

195 
 

därmed till att dess eventuella nytta minimeras (March 2006). Att offentlig 
upphandling inte bara är ett strategiverktyg utan också ett inköpsförfarande 
som är reglerat i lag medför speciella krav på både kunskap och erfarenhet hos 
användare. Således kan modellen som presenteras i figur 19 vara ett praktiskt 
stöd för att förstå hur strategiverktyget offentlig upphandling är beskaffat. Ett 
stöd som kan bidra till en förståelse om hur strategiverktyget fungerar. En 
sådan kunskap är relevant oavsett om strategiverktyget används i ett 
sammanhang som dess bakomliggande innehåll förespråkar eller om det 
används i andra sammanhang (jämför med Jarratt & Stiles 2010). Det finns helt 
enkelt en fördel i att veta vad ett strategiverktygs bakomliggande innehåll 
förespråkar, eftersom det finns en skillnad mellan vad strategiverktyget borde 
leverera och vad det faktiskt levererar. Ett strategiverktyg kan med andra ord 
användas i ett sammanhang där det levererar ett förväntat resultat, men det kan 
också användas på oväntade sätt och sammanhang med nya och överraskande 
resultat.   

10.5 Fortsatt forskning 
I den här studien går det att identifiera flera olika områden som kan tas som 
utgångspunkt för fortsatta studier. Exempelvis kan fenomenet offentlig 
upphandling såväl som studiens resultat utforskas vidare med hjälp av andra 
teoribildningar, kontexter, forskningsmetoder och perspektiv. Även med 
ledning av de avgränsningar jag tvingats att göra finns det intressanta 
möjligheter att fördjupa sig i offentlig upphandling som strategiverktyg, och 
då inte minst hur detta verktyg har använts av andra aktörer. 

 

I studien har jag använt mig av praktikteori för att undersöka när offentlig 
upphandling används som strategiverktyg, vilket går att förstå som ett 
annorlunda sätt att studera offentlig upphandling (Flynn & Davis 2014). 
Genom att använda olika teoretiska perspektiv blir det möjligt att ytterligare 
bredda förståelsen av fenomenet men också generera ny kunskap. Med 
utgångspunkt i fältmaterialet och analysen kom jag att fundera på några andra 
teoretiska perspektiv som skulle kunna bredda förståelsen av offentlig 
upphandling. När jag analyserade köpare och säljare blev det tydligt att de 
närmar sig offentlig upphandling med olika utgångspunkter och syften, ja helt 
enkelt tar avstamp i olika logiker. Av den anledningen vore det intressant att 
studera offentlig upphandling utifrån deras olika institutionella logiker. En 
annan teoribildning som har förutsättningar att bredda den befintliga 
kunskapen om offentlig upphandling är actor-network-theory (ANT). Genom 
att följa en upphandling med hjälp av ANT skulle det vara möjligt att 
undersöka, och utveckla, vad eller vem som kan ha agentskap i 
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upphandlingsprocessen. Det gäller både mänskligt och icke-mänskligt 
agentskap. Sammantaget är det möjligt att konstatera att fenomenet offentlig 
upphandling är sammansatt och komplext, varför nya och mer otraditionella 
teoribildningar har möjlighet bredda vår kunskap om offentlig upphandling 
(Trammell et al. 2020) respektive strategiverktyg (Koseoglu et al. 2019). 

 

Min studie är baserad på kvalitativt insamlat material och det finns en poäng 
med att kvantitativt testa studiens resultat (Koseoglu et al. 2019). Det skulle 
vara både relevant och intressant att använda en kvantitativ insamlingsmetod 
för att analysera olika variabler vid aktörers konstruktion av strategier för att 
förfina och utveckla min modell. Att kvantitativt undersöka samband mellan 
olika enskilda aspekter, spänningar och spänningsfält har potential att utveckla 
resultatets slutsats. Dessutom är det möjligt att en sådan studie skulle kunna 
bidra med ny kunskap. Bland annat finns det anledning att djupare undersöka 
huruvida enskilda aspekter kan bilda fält i likhet med spänningars 
spänningsfält. 

 

Offentlig upphandling är ett sammanhang med specifika och speciella attribut, 
varför det vore önskvärt att undersöka betydelsen av enskilda aspekter, 
spänningar och spänningsfält vid konstruktion av strategier i olika sektorer. 
Men också undersöka användande av strategiverktyget offentlig upphandling i 
andra geografiska kontexter, exempelvis länder i Afrika eller länder med 
mindre utvecklad offentlig sektor (Koseoglu et al. 2019; Trammell et al. 2020). 

(Raymond 2008; Shakya 2015; Mwesiumo et al. 2021) 

Forskning om offentlig upphandling har historiskt varit nära knuten till 
praktiken (Trammell et al. 2020) och i linje med den traditionen skulle det vara 
möjligt att ha ett mer positivistiskt synsätt. Det finns en hel del forskning om 
offentlig upphandling som har tydliga inslag av ”best practice” (se exempelvis 
Raymond 2008; Shakya 2015; Mwesiumo et al. 2021). Fältmaterialet 
indikerade att det fanns bättre och sämre sätt använda offentlig upphandling 
som strategiverktyg, men i den här avhandlingen har jag valt att undvika 
sådana resonemang. Kort sagt, det torde vara möjligt att notera olika typer av 
”best practice” vid användning av strategiverktyget offentlig upphandling.   
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