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SAMMANFATTNING 
 
Författarna har begett sig in i den akademiska världen och där sett att det finns skillnader 
mellan varor och tjänster och därmed lagt märke till att tjänstesidan inte är ett särdeles 
utforskat område. Detta gjorde att författarna kastade sig över böcker och artiklar för att lära 
sig mer, vilket resulterade i det område som föll dem mest i smaken, var att ta reda på hur 
organisationers köpprocess ser ut och vilka olika aktörer som medverkar till beslut, när 
organisationer köper in tjänster. Vad skulle då passa bättre än att undersöka den bransch som 
växer snabbast i Sverige idag, nämligen bemanningsbranschen, detta för att kunna komma 
med slutsatser inom ett relativt outforskat område som ligger i tiden. Intressanta slutsatser 
som dragits är att de undersökta organisationerna stämmer bättre överens med de äldre 
modellerna inom den tidigare forskningen än de nyare synsätten som är mer anpassade för att 
passa in i dagens samhälle. 
 
 
 



   

ABSTRACT 
 
The authors have travelled into the academic world and found differences between goods and 
services, and noticed that the service side is not an extraordinarily explored field. The authors 
have read articles and books to gain a better understanding of the issue, with the result of 
willingness to look closer upon the buying process of organisations as well as the actors 
participating in the buying decision process. What would be more suitable than examine the 
fastest growing business in Sweden today, which are the workforce-companies. This, in order 
to draw conclusions in a field relatively unexplored. Interesting conclusions are that the 
investigated organisations are better in accordance with the older models in the earlier 
researches, than the newer approaches that are more formed to suit today’s society. 
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1 PROBLEMOMRÅDE 
 
En undersökning börjar med att en definition av problemet eller ämnet som ska studeras 
ställs upp (Yin, 1994).  
 
I inledningen diskuterar författarna organisatorisk marknadsföring. Sedan beskrivs hur tjän-
steekonomin har vuxit fram och blivit betydande i Sverige. Här definieras begreppet tjänst 
och innebörden förklaras. Därefter följer en problemdiskussion om den komplexa process 
som uppstår när organisationer gör köp. Problemdiskussionen mynnar ut i ett syfte samt de 
forskningsfrågor författarna ställt upp. Till sist följer en disposition av det fortsatta arbetet. 
 
1.1 INLEDNING 
 
Den organisatoriska marknadsföringen riktar sig mot kommersiell företagsverksamhet, stat 
eller ideella institutioner vilka i sin tur kan använda det köpta i egen produktion. På dessa 
marknader köps vanligtvis produkter för att öka den egna försäljningen. (Rangan, Shapiro & 
Moriarty, 1995; Wilson & Woodside, 1994) De organisatoriska kunderna köper produkter för 
att användas på tre tänkbara sätt; antingen för försäljning till slutkonsument, som insats i 
annan produktion eller inom den dagliga verksamheten (Boyd & Walker, 1990). Ett krav för 
att företag och organisationer ska fortsätta existera och gå med vinst är att de måste uppfylla 
kundernas förväntningar samt tillfredsställa deras behov med olika produkter (Haas, 1995). 
Förändringen på marknaden går mot en allt mer kompetenskrävande och tjänsteintensiv 
produktion (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). 
 
Även Sverige håller på att övergå från ett industrisamhälle till någonting nytt där initiativ-
kraft, kunskap och ansvarstagande blir viktiga faktorer hos de anställda (Kraven på, 1998). Ett 
nytt kunskapssamhälle håller på att formas, där produkter vävs samman i kunskapsbaserade 
system (Industrin göder, 1998). Tidigare höll expansionen i tjänstesektorn jämna steg med 
industrins utveckling. När det gick bra för industrin blev det mer fart på tjänstesektorn, och 
tvärtom. Så är inte fallet längre. (Nu är, 1999) I Sverige liksom i övriga världen växer tjänste-
sektorn på bekostnad av tillverkningsindustrin och efterfrågan på tjänster blir mer stabil över 
tiden (Industrin göder, 1998). Under 1990-talet har knappt ett enda industrijobb tillkommit i 
Sverige, medan tjänstesektorn sysselsätter allt fler (Jakten på, 1999). Den kraftiga utveck-
lingen mot en tjänsteekonomi leder till att företag och organisationer inom tjänstesektorn får 
en allt större ekonomisk betydelse i och för samhället (Grönroos, 1981). Vad som kan skapa 
en konkurrenskraftigare verksamhet, är att addera tjänste- och kunskapskonceptet, vilket 
skapar ett utrymme för att öka vinstmarginalerna på produkter (Direktförsäljning tvingar, 
1999). 
 
Ordet produkt innefattar både begreppet tjänst och vara. Ett förklarande exempel för att skilja 
mellan en vara och en tjänst är en kund som ska köpa en bil. Där kan kunden sparka på 
däcken, kontrollera att motorn fungerar och provköra bilen. Ett sådant test går inte att utföra 
på en tjänst. En vara kan definieras som ett objekt, en apparat eller ett annat ting. Den primära 
skillnaden mellan varor och tjänster är dess påtaglighet. En vara är gripbar, den är ett fysiskt 
objekt som kan kännas, smakas och ses innan ett köpbeslut tas. (Hoffman & Bateson, 1997) 
En vara är ett materiellt objekt som hjälper till att leverera en tjänst (Boyd & Walker, 1990).  
 
Tjänster är ett speciellt slag av produkter och måste behandlas som det (Berry & Yadav, 
1996). Tjänster kan betecknas som immateriella, vilket innebär att tjänster är abstrakta och 
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kan svårligen bedömas innan de köps (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). En tjänst kan 
definieras som en handling, en prestation eller ett utförande (Hoffman & Bateson, 1997). Den 
kan beskrivas som mer ogripbar och är inte så standardiserad och likformig som en materiell 
vara (Baron & Harris, 1995), vilket beror på att kunden deltar som medproducent med sitt 
unika krav och beteende vilket ger variation i både utförande och reslutat. Det går inte heller 
att ta på, smaka eller se en tjänst innan köpbeslutet tas. (Hoffman & Bateson, 1997; Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998) Kundmedverkan i tjänsteproduktionen är därför någonting som 
måste planeras (Grönroos, 1987; Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Kunder kan se mat-
eriella objekt associerade med tjänsten, så som människor som levererar tjänsten och deras 
utrustning, men de kan vanligtvis inte se tjänsten i sig (Berry & Yadav, 1996). Förutom 
människor förmedlas tjänster av stiftelser, platser och aktiviteter (Boyd & Walker, 1990). Ett 
företag eller en organisation som levererar en vara använder sig allt mer av tjänster av olika 
slag för att differentiera sig från konkurrenterna (Hoffman & Bateson, 1997). En tjänst produ-
ceras och konsumeras i samma ögonblick, vilket gör att det finns en möjlighet att skräddarsy 
tjänsten för att passa konsumenten på bästa sätt (Berry, 1980). Tjänster kan inte lagras eller 
sparas (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). 
 
1.2 PROBLEMDISKUSSION  
 
Köp av tjänster är komplext och medför olika risker för köparen. Eftersom en tjänst inte går 
att ta på kan det bli svårt att precisera specifikationen av den nödvändiga tjänsten. Dessutom 
kan det bli besvärligt att bedöma om den levererade tjänsten möter förväntningarna eftersom 
tjänsten inte går att förhandsgranska. (Fitzsimmons, Noh & Thies, 1998) När tjänster köps, 
speciellt när det handlar om ett tillfälligt köp, måste köparen få en förnimmelse att invester-
ingen kommer att ge lösningar till olika problem. Den köpta tjänsten ska möta förväntning-
arna samt ge ett värde som skapar klara fördelar. (Merrilees, Bentley & Cameron, 1999) Vid 
köpet övervägs hur betydelsefullt det är. Antingen är betydelsen hög eller låg, vilket beror på 
relationen mellan köpet och kärnverksamheten hos kunden. Tjänster som är viktiga för kärn-
verksamheten har en hög betydelse och kräver deltagande från en högre nivå av chefskap, 
eftersom beslutet ska överensstämma med kundens övergripande mål. Om tjänsten har lägre 
betydelse i förhållande till kärnverksamheten, kan beslutsnivån ligga lägre ner i organisation-
en. (Fitzsimmons, Noh & Thies, 1998) Författarna Fitzsimmons, Noh och Thies (1998, s 375) 
har klassificerat tjänster i sex olika kategorier beroende på hur betydelsefull tjänsten är, samt 
vilken fokusering tjänsten har. Fokuseringen innebär vad i organisationen som tjänsten 
kommer att beröra; fastigheten, människan eller en fortlöpande procedur (se figur 1). 

FIGUR 1. EN FIGUR AV KATEGORIER AV TJÄNSTER (EFTER FITZSIMMONS, NOH OCH THIES, 1998, S 375). 
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• Facilitetsstöd kan likställas med köp av materiella varor. En detaljerad beskrivning 
behövs oftast och valet av leverantör baseras på lägsta bud. En lämplig person väljs ut för 
att utvärdera tjänsten i förhållande till kvalitet och om leverantören håller tiderna.  

 
• Utrustningsstöd kräver att leverantören finns lokaliserad i närheten av köparen för att 

kunna ge akut service. Leverantören väljs ut beroende på dennes erfarenhet inom kundens 
bransch. Här har referenser stor betydelse. Utvärderingen ska fokuseras på kvalitet, 
kommunikationsförmåga samt leverantörens förmåga att agera självständigt.  

 
• Vid köp av tjänster till stöd för de anställda krävs användarens specifikation av tjänsten 

vilken oftast kommer från den funktionella avdelningen. Val av leverantör sker vanligen 
med hjälp av tidigare kunders referenser vad gäller leverantören och utvärdering sker 
systematiskt för att undersöka om kontraktet ska förnyas.  

 
• Efterfrågan på personalutveckling kommer vanligtvis från personalavdelningen och är en 

investering i mänskligt kapital1. Det är en viktig investering och kräver så väl experter 
som tar köpbeslutet som engagemang från avdelningsansvariga för val av leverantör. 
Leverantörens rykte och erfarenhet är av stor betydelse. Vid utvärderingen är det lämpligt 
att en anställd som utnyttjat tjänsten deltar.  

 
• Facilitator2 behöver rutinmässig information från kunden. Slutanvändaren uttrycker en 

detaljerad specifikation av tjänsten samt eventuellt utpekar lämplig leverantör.  
 
• Fackmässigt stöd har en betydande påverkan på företaget eller organisationens 

strategiska framtid, vilket gör att den måste ha verkställande chefens engagemang redan 
från början. (ibid) 

 
Det finns mycket forskning om hur anskaffning av varor går till, men den akademiska kun-
skapen angående anskaffning av tjänster mellan två företag eller organisationer är begränsad. 
Eftersom företag och organisationer köper in allt fler tjänster, behövs en större förståelse och 
undersökning av just anskaffandet av tjänster. (Sheth, 1996)  
 
Inköp av tjänster har blivit viktigare för organisationer och det kan påverka deras 
konkurrenskraft på marknaden (Lau, Goh & Phua, 1999). Organisationer har olika behov och 
önskemål vid köp och tar olika beslut i sitt strävande efter att hitta rätt partner att köpa från 
(Boyd & Walker, 1990). Enligt Haas (1995) har flera försök gjorts och många undersökningar 
genomförts under årens lopp för att förklara det organisatoriska köpbeteendet. En grupp av 
undersökningar försöker förklara det organisatoriska köpbeteendet genom att fokusera på 
variabler som direkt kan relateras till själva köpbeslutet, till exempel att köpbeslut tas med 
den leverantör som har det lägsta priset eller på ömsesidiga relationer mellan köpare och 
säljare. Andra undersökningar lägger till icke-ekonomiska element i köpprocessen, till 
exempel människan. Svagheten i dessa undersökningar ligger i en fokusering på specifika 
fenomen som exkluderar allting annat, det vill säga andra fenomen som också påverkar ett 
köpbeslut. En tredje grupp av undersökningar tar hänsyn till fler än en variabel eller grupp av 
variabler. Denna grupp av undersökningar kombineras med de övriga två för att bättre förstå 
                                                 
1 Mänskligt kapital: de kunskaper, erfarenheter och egenskaper som en individ besitter och som gör det möjligt        
för honom/henne att förtjäna en inkomst (Fitzsimmons, Noh & Thies, 1998). 
2 Termen är inte översatt eftersom vedertagen översättning ej är funnen. 
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det organisatoriska köpbeteendet. (ibid) Johnston och Lewin (1996) har utarbetat en modell 
som sammanställer de senaste 25 årens forskning av det organisatoriska köpbeteendet. Här 
fogas den forskning samman som har fått störst erkännande genom åren och har betytt mest 
för förståelsen av organisatoriskt köpbeteende (se figur 2). 
 
 

 
FIGUR 2. EN INTEGRERAD MODELL AV ORGANISATIONERS KÖPBETEENDE (OMARBETAD EFTER JOHNSTON OCH  
LEWIN, 1996, S 3). 
 
Johnston och Lewin (1996) hävdar att köpprocessen påverkas direkt eller indirekt av de åtta 
karaktärerna; omgivningen, organisationen, köpet, säljaren, informationen, deltagarna, kon-
flikter/förhandlingar samt gruppen. Relationen mellan gruppen, informationen och konflik-
ter/förhandlingar påverkar köpprocessen ömsesidigt. Beslutsregler är integrerade i modellen 
eftersom det ger effekter på köpbeteendet. Beslutsregler är påverkade av omgivningen, orga-
nisationen, köpet samt säljare. Formaliserade regler eller procedurer kan hjälpa till att påverka 
val av leverantör. Johnston och Lewin (1996) påstår även att risknivån associerad med en 
given köpsituation står för mycket av variationerna inom det organisatoriska köpbeteendet. 
Vidare kommer de fram till att risktagandet är en funktion av hur viktigt ett speciellt köp är. 
Funktionsstress är också integrerad i modellen eftersom även det ger effekter på köpbete-
endet, och påverkas av omgivningen, organisationen, köpet, gruppen och deltagarna. 
Funktionsstress har en tvetydlig karaktär och innebär att köpprocessen kan påverkas av stress 
om deltagarnas köpförväntningar inte stämmer överens och konflikter uppstår. Johnston och 
Lewin (1996) kommer även fram till att funktionsstressen ökar när resultatet av köpet kan 
vara svårt att förutse. 
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Aktörerna som medverkar i köpprocessen har länge varit ett ämne för akademiska under-
sökningar. Det har bland annat undersökts hur aktörer påverkar varandra och vilka roller de 
har. (Lau, Goh & Phua, 1999; Morris, Berthon & Pitt, 1999) I de flesta genomförda inköp 
medverkar olika personer som har inflytande och makt över olika aspekter av besluts-
processen (Ginghold & Wilson, 1998; Messner, 1992). Organisatoriska inköp innebär en 
komplex beslutsprocess som ofta involverar många människor med olika grad av interaktion 
vilka drivs av individuella och organisatoriska mål. Den grupp av människor involverad i pro-
cessen formar en informell beslutstagarenhet som arbetar mellan olika avdelningar. (Lau, Goh 
& Phua, 1999) Köpbeslutet tas ofta eller influeras av en representerad grupp med olika funk-
tioner i organisationen (Boyd & Walker, 1990). Antalet påverkare som medverkar vid köp-
processen är en följd av olika faktorer. Antalet kan till exempel bero på den inköpande organi-
sationens storlek, priset och antalet avdelningar som ska använda det inköpta. (Haas, 1995)  
 
Under problemdiskussionens gång framkommer att inköpsprocessen för tjänster inte är ett 
särdeles utforskat område samt att den nuvarande forskningen har varit hållbar under de 
senaste 25 åren, men att den forskningen inte specifikt har tittat närmare på just tjänsteköp 
utan både på varor och tjänster. Eftersom tjänster kan indelas i olika kategorier och författarna 
ansåg att en studie av samtliga skulle vara för omfattande, har författarna valt att titta specifikt 
på den tjänst som rör köp av tillfällig personal som ingår i tjänsten stöd till anställda, vilket 
kan ses i figur 3 nedan. 
 

 
FIGUR 3. EN FIGUR AV TJÄNSTEN STÖD TILL ANSTÄLLDA (EFTER FITZSIMMONS, NOH OCH THIES, 1998, S 375). 
 
Bemanningsbranschen är en bransch som växer mycket snabbt varje år enligt uppgifter i 
Veckans Affärer (Nisse får, 1999). Enligt Finanstidningen (Företagen tjänar, 1999) är det 
Sveriges snabbast växande bransch idag (ibid). De som anlitar bemanningsföretagen är i stort 
behov av flexibla lösningar på komplexa problem. De lever i en ständigt föränderlig och 
oförutsägbar tillvaro. De expanderar eller krymper. De slås samman med konkurrenter. Nya 
verksamhetsgrenar startas eller gamla verksamheter avvecklas. De organiseras ständigt om för 
att i någon mån försöka anpassa sig till sina marknaders verkliga behov. Allt detta betyder att 
personalbehoven ständigt förändras. (Personaluthyrning viktig, 1994) 
 
I och med att behovet av tillfällig personal ökar varje år ansåg författarna att det skulle vara 
intressant att titta närmare på just denna bransch, att skapa en närmare förståelse för hur dessa 
inköp går till. Sammanfattningsvis kan sägas att köpprocessen är relevant att undersöka i och 
med att den är viktig vid organisatoriska köp. Författarna vill studera denna process i ett 
närmare perspektiv och se hur den går till i organisationer. Ett stort antal personer är involv-
erade när en organisation gör ett köp, detta väckte ett intresse att undersöka vilka aktörer 
dessa personer är i processen. Utifrån denna motivering har sedan ett syfte för uppsatsen 
utformats. 
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1.3 SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det organisatoriska köpbeteendet ser ut vid köp 
av tjänsten tillfällig personal. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

 
Utifrån ovanstående syfte kan följande forskningsfrågor ställas: 
 
• Hur är köpprocessen utformad vid organisatoriska köp av tillfällig personal? 
 
• Vilka aktörer medverkar i den organisatoriska köpprocessen vid köp av tillfällig personal? 
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1.4 UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION 
 
En beskrivande ram för fallet som studeras kan tas fram för att organisera hur fallstudien ska 
analyseras (Yin, 1994). Nedan följer en beskrivning av denna uppsats följande disposition och 
en kort beskrivning av de resterande kapitlen: 
 
• Kapitel 2 - I kapitel två behandlas tidigare forskning som genomförts inom det ämne som 

författarna valt ut att studera för att besvara uppsatsens syfte. I detta kapitel introduceras 
och förklaras modeller som använts för att undersöka hur köpprocessen går till. Här 
beskrivs även två olika sysätt på de aktörer som medverkar i inköpsprocessen. 

 
• Kapitel 3 - I kapitel tre visar författarna vilka modeller som använts och på vilket sätt de 

har använts för att besvara uppsatsens syfte.  
 
• Kapitel 4 - För att tydligt beskriva hur författarna har gått tillväga visas i kapitel fyra 

författarnas utvalda metod som använts för att genomföra uppsatsen.  
 
• Kapitel 5 - I kapitel fem introduceras de organisationer som valts ut att studeras. I detta 

kapitel redovisas även den data som samlats in vid intervjuerna. Intervjuerna är byggda på 
intervjuguiden som kan ses i bilaga 1. 

 
• Kapitel 6 - I kapitel sex analyseras den data som samlats in med de delar av den tidigare 

forskningen som valts ut att studeras. 
 
• Kapitel 7 - Slutsatserna som redovisas i kapitel sju bygger på föregående kapitel i 

uppsatsen. Här ger även författarna rekommendationer till ledningen, till den tidigare 
forskningen och ger förslag till fortsatt forskning. 

 
Nedan i figur 4 ses en förklarande bild över denna uppsats fortsatta disposition:  
 

 
FIGUR 4. UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION (FÖRFATTARNAS EGNA MODELL). 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 
Att använda tidigare forskning, eller analytiska generaliseringar är inte bara till stor hjälp 
vid fastställandet av den lämpliga utformning av undersökningen och datainsamlingen, utan 
är också det huvudsakliga verktyget för att generalisera resultaten från undersökningen som 
ska göras. Anledningen till att använda tidigare forskning i studien är för att ha en ritning för 
studien vilket kräver teoretiska påståenden. Vissa gånger kan redan existerande arbete vara 
en tillräckligt rik teoretisk konstruktion, andra gånger kan den lämpliga tidigare forskningen 
vara mer deskriptiv3 till sitt utseende. (Yin, 1994) 
 
I första delen av detta kapitel visar författarna två olika modeller som anses vara klassiska 
och tillhör grundforskningen angående den organisatoriska köpprocessen. Dessa modeller 
kan appliceras på både varor och tjänster. Därefter visas tre modeller som har utarbetats för 
köpprocessen av tjänster. Andra delen i kapitel två visar två olika sätt att beskriva de aktörer 
som medverkar och tar beslut i köpprocessen. 
 
2.1 KÖPPROCESSENS UTFORMNING VID ORGANISATORISKA KÖP  
 
Målet med en köpprocess är att göra den till största möjliga fördel för köparen. Hur lyckosam 
den blir beror på förståelsen av hur köpbeslut tas, att identifiera alternativ till köpet samt val 
av alternativ. Köp genomförs efter att ett behov eller problem har uppstått vilket kan bli 
tillfredsställt eller löst genom köp av till exempel tjänster. Detta kallas för att en köpsituation 
har uppstått. (Webster, 1965; Webster & Wind, 1996) Att välja en yrkesmässig tjänst kan vara 
ett av de viktigaste besluten och potentiellt ett av de mest kostsamma misstag en organisation 
kan göra. Felaktigt tillvaratagande på möjligheter eller illa utförda marknadsundersökningar 
kan ödelägga ett företag. (Days & Barksdale, 1994) Detta beslut, som består av ett relativt 
värde av fördelar som kommer med köpet, och vilken situation köparen befinner sig i, 
kommer att påverka inriktningen på köparens beteende hela vägen av köpprocessen. Köparen 
kan använda köpstrategier vilka kan vara offensiva, utformade för att maximera vinster, eller 
defensiva, utformade för att minimera förluster. Köparen kan även ha personliga motiv som 
styr köpbeteendet. (Tanner, 1999) Enligt Morris, Berthon och Pitt (1999) händer det att en 
köpprocess kan pågå under ett antal månader för stora nya inköp. Detta kommer sig av att 
information inför köpet behövs samlas in från olika källor samt omfattar många relationer 
inom organisationen som påverkar varandra (Webster & Wind, 1996).  

2.1.1 Websters köpprocess 

 
Webster (1965) har utvecklat en organisatorisk köpprocess som är indelad i fyra olika steg 
som identifierar kritiska variabler. Dessa fyra steg kan ses nedan: 
 
1. Första steget är att ett problem har uppstått och problemet kan lösas genom ett köp. Ett 

problem existerar när det finns en skillnad mellan de mål som är uppsatta och den verkliga 
prestationen. Problemet skapas från förändringar i målet eller i den verkliga prestationen. 

 
2. Det andra steget är att ett åliggande för köp uppstår, som vilar på organisationen, indivi-

duella faktorer, marknaden och branschfaktorer.  

                                                 
3 Deskriptiv teori: användning av metaforer för utveckling av teori (Yin, 1994). 
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3. Det tredje steget är en sökprocess efter lämpliga leverantörer där alternativ på lösningar 
till problemet tas fram. Kostnaderna blir större när sökningen för informationen blir mer 
komplex. Kostnads- och tidsfaktorer begränsar mängden av sökning. 

 
4. Det sista och fjärde steget i denna köpprocess är att en eller flera leverantörer väljs ut. 

Beslutet av leverantör är nära relaterad till informationssökningen i steg tre.  

2.1.2 Buygridmodellen 

 
Buygridmodellen är utnämnd av Zinszer (1997) som en av de mest användbara analytiska 
verktygen för både akademiker och praktiker som är intresserade av organisatoriskt köp-
beteende. Processen varierar beroende på erfarenheten att köpa in tjänsten (eller varan) 
(Tanner, 1999). Buygridmodellen är den modell som har varit mest bestående genom åren 
(Haas, 1995). Modellen är utarbetad av Robinson, Farris och Wind (1967) och visar bland 
annat åtta olika köpsteg, eller köpstadier. Köpstegen är ett uttryck för det händelseförlopp en 
köpare går igenom som till slut leder till ett köp. Vissa av dessa steg kan förekomma sam-
tidigt men tenderar ändå till att följa efter varandra enligt figur 5.  
 

FIGUR 5. BUYGRIDMODELLEN (OMARBETAD EFTER ROBINSON, FARRIS OCH WIND, 1967, S 14). 
 
 
1. Det första steget består av två delar. Organisationen upptäcker först ett problem och blir 

medvetna om att en lösning till detta är att tillfredsställa ett behov som finns i företaget. 
Den andra delen är att se vad det är som måste köpas in.  

 
2. I steg två preciseras vad och hur mycket som ska köpas in.  
 
3. I tredje steget arbetas en beskrivning fram av det som ska köpas in. Beskrivningen ligger 

som grund för de personer som medverkar till ett köpbeslut. 
 
 

1. Ett behov eller problem upptäcks och en
    generell lösning tas  fram.

2. Precisering av vad och hur mycket som ska köpas in.

3. En beskrivning tas fram av vad som ska köpas in.

4. Företaget letar efter potentiella leverantörer.

5. Insamling och analys av offerter.

6. Utvärdering av offerter och val av leverantör.

7. Order till leverantören skickas.

8. Leverantörens prestation utvärderas.

Köpsteg
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4. Steg fyra innebär att leta efter lämpliga leverantörer till köpet. Sökningen efter en 
leverantör kan variera i tid beroende på situationen och vad som behöver köpas in. I slutet 
av steg fyra ska potentiella leverantörer hittas. 

 
5. I det femte steget begär det köparen förslag från de olika leverantörerna. Beroende på 

situationen avgörs på vilket sätt företaget gör en beställning. Vid enkla situationer kan ett 
telefonsamtal snabbt bestämma vem de ska köpa från, men i mer komplexa fall kan det 
vara nödvändigt med skrivna offerter. 

 
6. Steg sex innebär att de olika förslagen analyseras och jämförs med varandra. Ibland kan 

även förhandlingar förekomma med vardera leverantör. Sedan väljs den lämpligaste leve-
rantören. Eventuellt förekommer ytterligare förhandlingar med denna leverantör. 

 
7. Det sjunde steget går ut på att en order ges till leverantören, men köpprocessen är inte 

avslutad förrän leveransen har kommit fram och är accepterad av köparen. Först då är 
problemet löst. 

 
8. Det åttonde och sista steget inkluderar två olika utvärderingar. Leverantörens prestation 

utvärderas, men även en mer grundläggande utvärdering sker som visar hur den köpta 
leveransen verkligen fungerar. Utvärderingar är nödvändiga för framtida köp och för att 
hantera liknande köp mer effektivt. 

2.1.3 Johnston och Bonomas köpprocess 

 
Johnston och Bonoma (1981) visar på följande steg i köpprocessen för tjänster.  
 
1. Inledning: Första steget i köpprocessen vid tjänster är det ögonblick när ett behov av en 

tjänst upptäcks. Därefter söker personen/personerna som har till uppdrag att lösa proble-
met efter fakta. De kommer sedan med ett generellt förslag till en lösning. 

 
2. Specifikation: Andra steget i köpprocessen innebär att en specifik lösning på problemet 

tas fram och ett skriftligt utkast på förslaget förbereds. När det skriftliga förslaget är fram-
taget tas ett beslut om köpet ska genomföras. Bifalles förslaget går processen vidare. 
 

3. Letande: Det tredje steget innebär att företaget börjar leta efter leverantörer som kan lösa 
problemet. När dessa är funna samlas offerter in från de olika leverantörerna för att sedan 
utvärderas. De utvärderade förslagen ligger som underlag till val av en leverantör. 
 

4. Formaliteter: Det fjärde steget har som mål att utarbeta ett förhandlingsunderlag samt 
formulera hur betalningen ska ske.  

 
5. Utvärdering: Det femte och sista steget i köpprocessen är till för att i efterhand bedöma 

leverantörens utförande av tjänsten och dessutom uppskatta hur pass tillfredsställd det 
köpande företaget är med den köpta tjänsten. 

2.1.4 Fitzsimmons, Noh och Thies köpprocess 

 
Fitzsimmons, Noh och Thies (1998) klassificerar in tjänster i olika kategorier beroende på hur 
pass hög betydelse tjänsten har för organisationen. Denna klassificering påverkar dock inte 
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stegen i processen, utan alla professionellt köpta tjänster kan köpas in efter denna köpprocess. 
(ibid) Köpprocessen består enligt Fitzsimmons, Noh och Thies (1998) av följande fyra steg:  
 
1. Behov uppstår: När ett behov uppstår av en tjänst sker en definition av problemet. När 

problemet är definierat beslutar företaget om tjänsten ska utföras av den egna personalen 
eller om den ska köpas in från ett annat företag. Därefter ska de berörda parterna inom 
företaget utforma en specifikation på behovet.  
 

2. Informationssökning: Bestämmer sig organisationen för att köpa in tjänsten från ett annat 
företag inhämtas information om de olika leverantörerna som finns att välja mellan. 
Informationen kan bestå av referenser eller personliga kontakter. Dessutom kan leveran-
törer bli rekommenderade från företag som har använt sig av dennes tjänster eller så kan 
leverantörer hittas genom branschvägledande information, exempelvis tidningar. 
 

3. Val av leverantör: Valet av leverantör baseras på olika faktorer. En faktor som beaktas är 
vanligtvis den erfarenhet som leverantören har att utföra tjänsten. Andra faktorer kan till 
exempel vara vilket rykte leverantören har inom branschen samt vilka slags referenser 
som leverantören kan visa upp. Slutligen baseras val av en leverantör på faktorer som kan 
vara vilken summa det köpande företaget får betala för tjänsten. 
 

4. Utvärdering av köpet: Det sista steget i processen bestämmer vem som ska utvärdera 
köpet. Den som får uppdraget tittar närmare på kvaliteten i den utförda tjänsten, hur 
kommunikationen mellan köpare och säljare har varit under uppdragstiden, hur väl dead-
lines blivit mötta, hur flexibel och medgörlig leverantören varit under uppdragstiden, samt 
dennes pålitlighet. Information används inför nästkommande köpprocess. 

2.1.5 Days och Barksdales Köpprocess 

 
Days och Barksdale (1994) har utarbetat en modell som visar köp av fackmässiga tjänster. 
Köpare kan med modellen lättare identifiera eventuella problem i varje steg i processen och 
därför reducera risken för konflikter samt att dålig kommunikation ska förekomma. Nedan i 
figur 6 visas denna modell. 

FIGUR 6. DEN ORGANISATORISKA KÖPPROCESSEN FÖR PROFESSIONELLA TJÄNSTER (OMARBETAD EFTER DAYS OCH 

BARKSDALE, 1994, S 46). 

Ett behov eller ett problem uppstår

Vad ska övervägas för att välja ut leverantör*

Val av potentiella  leverantör/leverantörer*

Definition av vad köpet ska innehålla

Val av leverantör

Slutlig utvärdering

Utvärdering av tjänsten under dess användande

Utvärdering av speciella egenskaper

* Dessa två steg kan upprepas om det anses
nödvändigt
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1. Köpprocessen börjar med att ett behov eller ett problem uppstår där kunden inser att det 
går att tillmötesgå problemet genom köp av en fackmässig professionell tjänst.  

 
2. Därefter ska en definition av köpets innehåll fastställas. Ibland kan det vara svårt att exakt 

veta vad köpet ska uppnå vilket gör att det i stort sett kan vara omöjligt att välja ut en 
leverantör. Därför är det viktigt att veta vad det exakta målet med köpet är. Att ta in anbud 
grundas på en beskrivning från behoven. Ofta kommer kriterierna från själva målet med 
köpet. Dessa kriterier hjälper till att försäkra att köpet görs av en kunnig leverantör.  

 
3. Nästa steg är att ta reda på vilka initiala överväganden som ska beaktas för att välja ut 

leverantören. Dessa överväganden är till för att reducera risker och osäkerhet, samt inne-
fattar en första kvalificering av eventuella leverantörer och baseras på leverantörernas 
produktportfölj.4 Antingen har dessa leverantörer på något sätt uppmärksammats av 
köparen tidigare, eller så har de blivit namngivna från referenser. Detta steg kan, om det 
anses nödvändigt, tas om ytterligare en gång. 

 
4. Efter det initiala skedet väljs finalister ut vilka avses vara de starkaste kandidaterna att 

uppfylla behovet på bästa sätt. Detta sker genom att välja vilka attribut leverantören måste 
besitta, med andra ord köparen tittar på orsaker som kan diskvalificera leverantörerna. 
Detta steg kan, om det anses nödvändigt, tas om ytterligare en gång. 

 
5. När de starkaste kandidaterna är valda ska dessa utvärderas ytterligare en gång där 

speciella egenskaper värdesätts. Egenskaperna kan vara expertkunskap, rykte eller inte-
gritet. När kontrollen av speciella egenskaper är gjord efterfrågas offerter och eventuellt 
en presentation av leverantören. En intervju eller en presentation ger köparen betydelsefull 
information om leverantörens duglighet att utföra tjänsten enligt tidtabell och inom 
ramarna för budgeten.  

 
6. Val av leverantör baseras på resultatet av de utvärderingar gjorda under processens gång. 

Om de sista finalisterna har blivit lika värderade av köparen baseras det slutliga beslutet 
på kriterier som är svåra att objektivt bedöma och eventuellt bundna till de beslutsfattande 
personerna. 

 
7. Initialt sker en uppskattning av den levererade tjänstens kvalitet på förhållandet mellan 

köparen och leverantören. Andra utvärderingar på ett tidigt stadium av den inköpta 
tjänsten kan bara vara förutsägelser, eftersom tjänsten kan sträcka sig alltifrån månader till 
flera år. Tidsperspektivet kan också göra att uppskattningen på prestationen tillika förvänt-
ningarna kan förändras eller utvecklas när olika deltagare går in eller ut ur förhållandet, 
men även när köparen får mer erfarenhet och kunskaper. Trots betydelsen av en utvärder-
ing kan utslaget av ersättare med andra personligheter än de tidigare vara av potentiellt 
större vikt. Till exempel kan graden av sympati eller motvilja mellan personerna starkt på-
verka dess uppfattningar om leverantörens prestationer, och därför i slutändan påverka 
resultatet av den köpta tjänsten. 

 
8. Den sista och slutliga utvärderingen är av ett mer holistiskt5 slag som leder till en över-

gripande slutsats om den köpta tjänsten. Ironiskt nog är det svårt att fastställa kvaliteten på 
en köpt tjänst eftersom det kan finnas en brist i tilltro till de flesta professionella tjänster, 

                                                 
4 Produktportfölj; företagets uppskattning av leverantörernas duglighet, vilken ska tillmötesgå företagets behov 
(Days & Barksdale, 1994). 
5 Holistiskt: Förklaring måste utgå från den helhet som ska förklaras, inte från delarna (Yin, 1994). 
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det vill säga attribut som köparen kan tycka vara svårt att utvärdera även efter att de har 
utnyttjat tjänsten. Detta syftar på tvetydighet, vilket betyder en oförmåga att mäta 
prestationen på en tjänst eller oförmågan att uppskatta tjänsten mer exakt. 

 
2.2 AKTÖRER INVOLVERADE I ORGANISATORISKA KÖP  
 
När en organisation gör inköp är det en procedur där många olika parter påverkar det slutliga 
beslutet på olika sätt, personer drivna av individuella och organisatoriska mål (Morris, 
Berthon & Pitt, 1999). Detta är personer som på ett eller annat sätt påverkar om ett köp blir av 
eller ej. Personerna kan även beskrivas genom de roller de spelar i köpprocessen. (Haas, 
1995) 
 
Ett köpbeslut är ett resultat av insatser från varierande avdelningar och specialister samt olika 
politiska allianser och intressegrupper inom organisationen. Flera människor involveras på 
både formella och informella sätt under den tid då beslutsprocessen pågår, vilken kan vara 
under ett antal månader för stora nya inköp. (Morris, Berthon & Pitt, 1999)  

2.2.1 Buying center 

 
Organisationers köpbeslut tas ofta av ett Buying center. Ett Buying center är en informell 
samverkande grupp, vilket för med sig att medlemmarna i gruppen arbetar mot ett gemensamt 
välgörande mål. Medlemmarna i ett Buying center är ytterst ansvariga för beslutets resultat, 
vilket gör att alla vill medverka för att dela beslutsansvaret så mycket som möjligt. (Wilson & 
Woodside, 1994; Ginghold & Wilson, 1998) Utseendet och funktionen av ett Buying center är 
aldrig konstant utan förändras med situationen. Praktiska händelser och färska undersökningar 
visar att de flesta medlemmarna i ett Buying center sällan medverkar i alla köpaktiviteter. De 
har inte heller möjlighet att påverka eller utöva makt inom alla aspekter av köpbeslutet. 
(Ginghold & Wilson, 1998) Medlemmarnas makt kan vara formell, vilket baseras på deras 
titel och vilket ansvar de har. Deras makt kan även vara informell, vilket exempelvis kan 
baseras på deras kunskap och personliga egenskaper. (Berman, 1993) 
 
Två inköp i en organisation ser aldrig exakt lika ut, inte heller följer två organisationer exakt 
samma procedur i två liknande köpsituationer. Men på samma gång kan mönster visas av 
beteende och att sammansättningen av Buying center är liknande, även vid någorlunda olika 
inköpssituationer. Genom att kartlägga all kommunikation som sker mellan personer vad 
gäller en specifik inköpssituation kan Buying center utpekas för denna situation. Med detta 
synsätt existerar Buying center som ett kommunikationsnätverk och dess driftsform 
härstammar inte nödvändigtvis från den ursprungliga organisationen, utan mer från de 
regelbundna mönstren av kommunikation och andra beteenden, vilka reflekterar de individer 
som är involverade och deras relationer. (Johnston & Bonoma, 1981) Buying center kan ses 
som ett resultat av interaktion mellan grupper inom organisationen och inte som en 
självständig grupp (Katrichis, 1998). Generellt sett har de tidiga stegen i köpprocessen en 
bredare involvering än senare steg (Ghingold & Wilson, 1998). Inom en och samma 
organisation kan olika Buying center ha olika interna strukturer (Lau, Goh & Phua, 1999). 
 
Den person som påverkar till största delen inom Buying centrat är ofta svår att identifiera ty 
denne är ofta placerad utanför inköpsavdelningen och dess påverkan kan inte återspeglas 
exakt genom en organisatoriska rang. Det är till största del en persons position i ett 
organisatoriskt nätverk som bestämmer dennes påverkan. Två individuella karaktärsdrag 
förklarar varför vissa personer har mer kontroll över information och använder mer påverkan 
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under processen för valet av leverantör. Det första karaktärsdraget är ett intresse, vilket ökar 
medlemmens medverkan och möjlighet att påverka i ett stort köpbeslut. Det andra 
karaktärsdraget är förnyande inriktning, där personerna har större tillgång på information och 
resursflöde, vilket skulle öka deras påverkan. (Dawes, Lee & Dowling, 1998)  
 
Webster och Wind (1996) har tagit fram fem roller i Buying center. Dessa är användare, 
påverkare, gatekeeper6, köpare och beslutsförfattare och visas här nedan mer utförligt:  
 
• Användare – I de flesta fall är det användare som inleder köpförslaget och hjälper till att 

specificera vad som köps in. De har ofta en viss påverkan på inköpsbeslutet, vilket ex-
empelvis kan vara krav på att köpa ett varumärke som de känner till, för att få ett ända-
målsenlig köp med god kvalitet. (Boyd & Walker, 1990) Användaren använder eller ar-
betar med det som köps in (Webster & Wind, 1996). Enligt Baylor (1998) minskar använ-
darens möjlighet att påverka allt efter processens gång. Baylor (1998) nämner fyra 
områden där användarens insats är nödvändig. Dessa områden är att se ett behov, 
bestämma generella karaktärsdrag på vad som ska köpas in, sätta upp slutliga 
specifikationer och införa köpet.  

 
• Påverkare – Påverkare påverkar beslutet direkt eller indirekt genom att ge information 

och kriterier för utvärdering av alternativa köpbeteenden (Webster & Wind, 1996). Dessa 
personer är ofta tekniska experter från olika delar i organisationen, vilka hjälper till att 
utforma en specifikation och kriterier för att kunna ta ett köpbeslut (Boyd & Walker, 
1990). Haas (1997) beskriver påverkare som personer vilka har positiv eller negativ in-
verkan på vad som köps. Enligt Berman (1993) har påverkarna formell eller informell 
makt och kan vara interna eller externa personer, som till exempel en extern konsult.  

 
• Gatekeeper – Gatekeeper kontrollerar flödet av information till andra personer inom 

Buying center (Webster & Wind, 1996). Dessa inkluderar inköpsagenter och leverantör-
ens säljpersonal, tillika sekreterare och receptionister. De påverkar köpet genom en kon-
troll över att andra beslutsfattare når information. En organisation beslutar inte om att 
köpa en ny produkt om inte information om produktens existens och fördelar förs fram till 
beslutstagarna. (Boyd & Walker, 1990) 

 
• Köparna – Köparna har formellt ansvar och makt att göra avtal med leverantörer 

(Webster & Wind, 1996). Köparna kallas ofta för inköpsagenter eller inköpschefer. I de 
flesta organisationer har köparna befogenhet att kontakta leverantören och förhandla om 
köpavtalet. (Boyd & Walker, 1990) Enligt Haas (1997) är köparna personer som sköter 
pappersarbetet och utför själva ordern. 

 
• Beslutsfattare – Beslutsfattarna är personer med makt att välja mellan de alternativa 

köpbeteendena (Webster & Wind, 1996). Ibland är det köparen som har denna makt, men 
ofta är det lägre inköpschefer som för fram önskemål från högre makthavande besluts-
fattare (Boyd & Walker, 1990). Enligt Berman (1993) kan beslutsfattare exempelvis vara 
den verkställande direktör eller vice verkställande direktör. 

 
 
 

                                                 
6 Termen är inte översatt eftersom vedertagen översättning ej är funnen. 
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2.2.2 Buying team 

 
Ett Buying teamet kan definieras som ett litet, mer varaktigt team som är ansvarig för leveran-
törsrelationer, köpstrategier och består av köporganisationens medlemmar vilka utför komp-
letterande uppgifter. Teamet är bundet till ett gemensamt syfte, ett prestationsmål och ett sätt 
att arbeta som ger dem ömsesidigt ansvar. Ömsesidig ansvarighet är ett nyckelbegrepp som 
binder ihop teamet och fokuserar på det som utlovats och överenskommelser som tagits, både 
till sig själv och till andra. Alla komponenter i definitionen är beroende av varandra. (Deeter-
Schmelz & Ramsey, 1995) 
 
Att arbeta i team är numera ett krav organisationer har för att lyckas. En struktur som går 
längre än det som föreslagits angående Buying center växer nu fram. Individualismen för-
svinner allt mer och att arbete i team blir vanligare. Stela organisationslinjer försvinner och 
samarbete används allt mer. De hierarkiska organisationerna blir informella och satsar på 
kommunikation. Mitt i allt detta befinner sig team, uppbyggda på experter redo att snabbt och 
smidigt kunna anpassa sig till nya behov. Att arbeta i team är ett nytt sätt för organisationer att 
närma sig och lösa problem. I en situation som kräver skicklighet, kunskap och bedömning får 
ett team ett bättre resultat än ett antal individer som arbetar inom begränsade roller med 
begränsat ansvar. (Deeter-Schmelz & Ramsey, 1995) Enligt Gautschi (1999) ska varje team 
skapa en omgivning som uppmuntrar medlemmar att maximera deras individuella bidrag för 
att teamet ska lyckas (ibid). Buying teamet arbetar med andra interna avdelningar, påverkade 
av köpet för att nå samordning och överenskomna mål. Teamet kommunicerar och arbetar 
med produktions- och ingenjörsvetenskap för att bestämma vilka produkter som behövs, när 
dessa produkter behövs, vilket pris som är acceptabelt och vilka specifikationer som krävs. 
(Deeter-Schmelz & Ramsey, 1995) 
 
Buying teamet kan definieras som medlemmar med olika funktionella erfarenheter och kun-
skaper och personerna kan komma från olika avdelningar i organisationen. Dessa Buying 
team ökar sin fokusering på gemensamma mål och prestationer vilket skapar en team-uppgift. 
Det ska också vara engagerat till mer specifika mål som ska fullgöras. Det finns även utveck-
lade Buying team bestående av personer som har de tekniska kunskaper som behövs för att 
lösa specifika problem. Detta Buying team erbjuder information för både köpande och sälj-
ande team. Detta utökade Buying team kan föreslås att arbeta tillsammans med säljteamet, 
och ge dem information för att det säljande teamet på ett effektivare sätt kan möta köparens 
behov. Det utökade Buying teamet kan definieras som att medlemmarna i den köpande orga-
nisationen är tillgängliga, under en tillfällig tid, för att ge nödvändig expertis till det köpande 
och/eller säljande teamet under en speciell transaktion. Buying teamet består av ett begränsat 
antal medlemmar med kompletterande kunskap. Flera individer kan inta samma roller eller en 
individ kan ha mer än en roll. (ibid) De fyra rollerna konceptualiseras nedan: 
 
• Buying teamets ledare - Buying teamets ledare är ansvarig för teamets alla aktiviteter 

vilket innefattar förhandling, utveckling av interna och externa relationer samt utbildning 
och utvärdering av Buying teamen. Ledaren arbetar med ledarskap vad gäller uppsättning 
av team och organisatoriska mål och med säljande team-medlemmar för att försäkra att 
det köpande teamets mål möts. Ledaren samarbetar med alla medlemmar i teamet.  

 
• Köpare – Köpare representerar de medlemmar av teamet vilka fungerar som grund-

läggande leverantörskontakter och är ansvarig för anskaffning av produkter, val av leve-
rantörer och förhandlingar. Köpare fungerar som interna och externa informationslänkar. 
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Köparna får information om produkter, konkurrenter och leverantörer genom direkta 
relationer med det säljande företaget.  

 
• Interna samordnare – Interna samordnare är ansvariga för det utvecklade Buying 

teamet. De är ansvariga för att få in den expertis till Buying teamet som krävs för att 
genomföra ett inköp. Samordnarna arbetar nära teamets ledare, köparna i teamet samt 
olika avdelningar. Detta för att få en förståelse av vilken information som en given situa-
tion kräver. När de köpande behoven är specificerade kontaktar den interna samordnaren 
de interna organisationsmedlemmarna och kan ge teknisk expertis.  

 
• Extern informationskälla  – Externa informationskällan är ansvarig för att samla in rele-

vant information från externa källor. Huvuduppgiften är att erbjuda teamet relevant 
information som kan förbättra arbetets effektivitet i Buying teamets resultat. Extern 
information behövs för att teamet ska kunna koordinera interna och organisatoriska mål 
samt för att kunna genomföra köpen.  



  Kapitel 3 Konceptualisering �

 17 

3 KONCEPTUALISERING  
 
Den ursprungliga vedertagna designen av fallstudien baserades på påståenden som reflek-
terar en uppsättning forskningsfrågor och överblickad litteratur. Påståendena formar data-
insamlingsplanerna och ger därför förtur till de relevanta analytiska strategierna. Påstå-
endena hjälper till att fokusera på viss data och ignorera annan data. Påståendena hjälper 
också till att organisera hela fallstudien och fastställa alternativa förklaringar som ska 
prövas. (Yin, 1996) Konceptualisering förklarar antingen i grafiskt form eller med ord vad 
som ska studeras. En referensram beskriver grafiskt eller med ord de huvuddelar som ska 
studeras och relationerna däremellan. (Miles & Huberman 1994) 
 
Grunden till konceptualiseringen kommer från kapitel två där författarna har visat på 
tidigare forskning inom det valda området. I detta avsnitt visas vilka tidigare forskningar som 
valts ut för att besvara syftet med uppsatsen. Kapitlet bygger på de forskningsfrågor som ska 
besvaras av författarna. Syftet med uppsatsen lyder: "Att undersöka hur det organisatoriska 
köpbeteendet ser ut vid köp av tjänsten tillfällig personal". Utifrån den del av den tidigare 
forskningen som redovisas i detta kapitel har författarna skapat en intervjuguide för att 
undersöka vilka steg och vilka aktörer som finns med när organisationer professionellt köper 
tillfällig personal. 
 
3.1 KÖPPROCESSENS UTFORMNING VID ORGANISATORISKA KÖP  
 
För att besvara uppsatsens första forskningsfråga det vill säga ”Hur är köpprocessen 
utformad vid organisatoriska köp av tillfällig personal?” har författarna valt att undersöka två 
olika modeller. Den ena modellen är av klassisk karaktär och har varit bestående under flera 
år. Den heter Buygridmodellen och är utarbetad av Robinson, Farris och Wind (1967). 
Modellen är giltig för båda varor och tjänster. Den andra modellen är framtagen av Days och 
Barksdale (1994) och är helt och hållet inriktad på köp av tjänster. Dessa modeller anser 
författarna var lämpliga för att undersöka empiriskt och jämföra analytisk eftersom författarna 
vill se om den nyare versionen av köpprocessen för tjänster är mer lämplig att använda vid 
tillfälligt köp av personal eller om den klassiska mest bestående och analytiska modellen 
fortfarande är att föredra.  

3.1.1 Buygridmodellen 

 
Buygridmodellen av Robinson, Farris och Wind (1967) visar åtta steg som tas vid köp, från 
att köparen upptäcker ett problem tills utvärdering sker. Stegen visas i korthet nedan. Läsaren 
kan följa stegen mer detaljerat på sidan nio. 
 

1. Ett problem upptäcks och en lösning tas fram för att tillfredsställa ett behov 
som finns. De tar reda på vad det är som måste köpas in.  

2. En precisering sker av vad och hur mycket som ska köpas in.  
3. En beskrivning tas fram av det är som ska köpas in. 
4. Lämpliga leverantörer hittas till köpet.  
5. Förslag från de olika leverantörerna inhämtas på offerter.  
6. Förslagen analyseras och jämförs med varandra. Den lämpligaste leverantören 

väljs ut.  
7. En order ges till leverantören och leveransen accepteras.  
8. Utvärdering sker av leverantörens prestation samt av leveransens funktion. 
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3.1.2  Days och Barksdales köpprocess 

 
Den andra modellen är av senare slag och är helt inriktad på köp av tjänster. Denna modell är 
utarbetad av Days och Barksdale (1994) och visar hur fackmässiga tjänster köps. På sidan tio 
beskrivs modellens köpsteg men sammanfattas nedan:  
 

1. Ett behov eller ett problem uppstår.  
2. En definition av vad köpet ska innehålla fastställs.  
3. Initiala överväganden beaktas för att välja ut leverantören.  
4. Finalister väljs ut som verkar vara de starkaste kandidaterna att uppfylla 

behovet på bästa sätt.  
5. När de starkaste kandidaterna är valda ska dessa utvärderas ytterligare en gång 

där speciella egenskaper värdesätts. 
6. Val av leverantör baseras på resultatet av de utvärderingar som har gjorts 

under processens gång.  
7. Utvärdering av tjänsten under dess användning. 
8. Övergripande utvärdering sker av prestationen.  

 
3.2 AKTÖRER INVOLVERADE I ORGANISATORISKA KÖP  
 
För att få svar på uppsatsens andra forskningsfråga, som lyder ”Vilka aktörer medverkar i den 
organisatoriska köpprocessen vid köp av tillfällig personal?” har två synsätt på aktörernas 
roller valts ut för att studeras. Dessa två är Buying center och Buying team. De två sätten att 
se på aktörerna skiljer sig åt och ger olika beskrivningar av de aktörer som medverkar. För-
fattarna kommer att använda båda synsätten i undersökningen, detta för att försöka finna om 
något synsätt är att föredra framför det andra när det gäller organisatoriska köp av tjänster. 

3.2.1 Buying center 

 
Vad gäller Buying center så har Webster och Wind (1996) tagit fram fem roller som med-
verkar vid ett köp. Dessa roller kan ses nedan och även läsas mer ingående på sidan 13. 
 

• Användare – Användare är personer använder den köpta produkten. 
• Påverkare - Påverkarna är de personer som påverkar beslutsprocessen direkt 

eller indirekt genom att ge information och kriterier för att utvärdera 
alternativa köpageranden.  

• Gatekeeper - Gatekeeper är personer som kontrollerar flödet av information 
inom Buying center. 

• Köpare - Köparna har formellt ansvar och befogenhet att göra över-
renskommelser med leverantörer. 

• Beslutsfattare - Beslutsfattare har befogenhet att välja mellan olika köpager-
anden. 

3.2.2 Buying team 

 
Deeter-Schmelz och Ramsey (1995) definierar ett Buying team som ett mer varaktigt team, 
vilket innebär att det är mer varaktigt i jämförelse med Buying center. De beskriver att ett 
arbete i ett team gör att de aktörer som medverkar har gemensamma arbetsuppgifter, syfte, 
mål, sätt att arbeta och inbördes ansvarighet. De roller som ingår i ett Buying team, vilket 
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Deeter-Schmelz och Ramsey (1995) beskriver, kan ses nedan. Om Buying team kan läsas mer 
ingående på sidan 15. 
 

• Buying teamets ledare - Buying teamets ledare är ansvarig för teamets alla 
aktiviteter.  

• Köpare – Köpare representerar de medlemmar av teamet vilka fungerar som 
grundläggande leverantörskontakterna och är ansvariga för anskaffning av 
produkter, val av leverantörer och förhandlingar.  

• Interna samordnare – Interna samordnare är ansvariga för det utvecklade 
Buying teamet, att få in den expertis som krävs.  

• Extern informationskälla  – Externa informationskällan är ansvarig för att 
samla in relevant information från externa källor. Huvuduppgiften är att 
erbjuda teamet information som kan förbättra effektiviteten i Buying teamets 
resultat. 

 
3.3 REFERENSRAM 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det organisatoriska köpbeteendet ser ut vid köp 
av tjänsten tillfällig personal. För att besvara den första av de två forskningsfrågorna som 
ställts upp har författarna valt att studera hur köpprocessens olika steg ser ut. För att ge svar 
på den andra forskningsfrågan har författarna valt att titta på vilka aktörer som medverkar i 
köpprocessen. Om detta går att läsa mer i konceptualiseringen ovan. I figuren 7 nedan visas 
att aktörerna påverkar åtta olika steg som ingår i köpprocessen. 
 
 
 
 

FIGUR 7. UPPSATSENS REFERENSRAM (FÖRFATTARNAS EGNA MODELL). 
 
 
 

Köpprocessen

Aktörer



  Kapitel 4 Metod �

 20 

4 METOD 
 
En senare forskare ska kunna följa exakt samma procedurer som beskrivs av en tidigare 
forskare och utföra samma fallstudie ytterligare en gång. Den senare forskaren ska komma 
fram till samma resultat och slutsatser som den förste forskaren, därför är det viktigt att bok-
föra stegen i undersökningen så att proceduren kan upprepas och komma fram till samma 
resultat. (Yin, 1994) 
 
I detta kapitel presenteras metoden för undersökningen. Den valda metoden är baserad på 
syftet med undersökningen samt forskningsfrågorna som presenterats. En beskrivning av möj-
liga vägar att samla in underlag till en undersökning läggs fram. Därefter väljer författarna 
vad de anser vara de lämpligaste förfaringssätten samt motiverar dessa. I slutet av kapitlet 
visas en översiktlig modell på den valda metoden. 
 
4.1 UNDERSÖKNINGENS SYFTE 
 
Genom att precisera det problem forskaren ämnar undersöka avgörs själva upplägget för 
undersökningen. Tre olika ansatser kan användas. Den första är en explorativ ansats, vilken 
anses vara en utforskande undersökning och förknippas ofta med grundforskning. Finns det 
endast begränsande kunskaper inom forskningsområdet är denna ansats motiverad. (Bengt-
sson & Bengtsson, 1995) Undersökningen är utformad för att tillåta forskaren att "se sig 
omkring" för att kunna utveckla tankeväckande förslag (Reynolds, 1971). Den andra ansatsen, 
den deskriptiva, innebär att undersökningen är beskrivande. Metoden är vettig och menings-
fylld om problemområdet redan är utforskat. Vissa perspektiv på forskningsfrågan kan foku-
seras utan att helheten går förlorad. (Bengtsson & Bengtsson, 1995) Den deskriptiva ansatsen 
utvecklar förklaringar till mönster som anades explorativt. Syftet med denna ansats är att 
utveckla empiriska generaliseringar. (Reynolds, 1971) Den sista ansatsen är den metod som 
förklarar varför något förehåller sig på det ena eller det andra sättet, och kallas för ett förklar-
ande angreppssätt (Bengtsson & Bengtsson, 1995). Målet med ett förklarande angreppssätt är 
att utveckla en klar teori som kan användas för att förklara de emiriska generaliseringarna från 
den deskriptiva ansatsen (Reynolds, 1971). 
 
Denna undersökning kan förknippas med grundforskning, eftersom det finns begränsade kun-
skaper inom området för organisationers köp av tillfällig personal. Uppsatsen är beskrivande i 
och med att forskningsfrågor ställts upp för att utveckla förklaringar till mönster. Dessutom är 
uppsatsen förklarande då den tar upp varför något förehåller sig på det ena eller andra sättet. 
Detta gör att alla tre ansatserna används i uppsatsen. 
  
4.2 FORSKNINGSANSATS 
 
Forskningsansatsen utgörs av ett vetenskapligt angreppssätt, där det induktiva eller det 
deduktiva angreppssättet utses. Forskningsansatsen utgörs även av den kvalitativa eller den 
kvantitativa metoden. (Holme & Solvang, 1997) Här nedan beskrivs de olika forsknings-
ansatserna och ställning tas till de val som är gjorda. 

4.2.1 Deduktiv och induktiv 

 
I vetenskapliga arbeten finns en önskan om att utveckla en ständigt bättre uppfattning av de 
företeelser som författaren arbetar med. Alla teorier innebär en abstraktion av konkreta före-
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teelser. Teorier är mer eller mindre komplexa uppfattningar som finns utvecklade rörande 
sammanhang och förhållanden mellan företeelser och prövas mot den konkreta samhälls-
situationen. De mest omtalade angreppssätt är; deduktiv och induktiv metod, eller bevisandets 
respektive upptäcktens väg. Det mest använda sättet att utveckla teorier är det som kallas den 
hypotetisk-deduktiva teoribildningen. Det innebär att ur ett sammanhängande system av 
påståenden härleds (deduceras) nya hypoteser. Dessa hypoteser kan därefter prövas med 
empiriska undersökningar. Genom empiriska undersökningar kan sedan tilliten till teorin 
stärkas eller försvagas. I det induktiva angreppssättet är inte teoriutveckling utgångspunkten 
för forskningen utan är en process som förutsätter den och utvecklas parallellt med att empi-
risk information systematiskt insamlas. De empiriska resultaten utgör grunden för en teoretisk 
uppfattning som är nära kopplad med den företeelse som studeras. Detta är utgångspunkten 
för att utveckla en teori som till sin karaktär är generell. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Författarna har valt att använda den deduktiva ansatsen. Tidigare forskning studeras ingående 
och utifrån detta härleds nya hypoteser. Med hjälp av en empirisk information undersöks 
tilliten till tidigare forskning som redan finns.  

4.2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

 
När metod ska väljas för en undersökning är det frågan om vad som bäst belyser problem-
området som undersökaren intresserar sig för. Det är ett strategiskt val baserat på problem-
ställningen, forskarens resurser och dennes eventuella erfarenhet från tidigare forskning. 
Forskningen skiljer mellan två olika metodiska angreppssätt när den sker inom samhälls-
vetenskapen, nämligen den kvalitativa och den kvantitativa. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Syftet med kvalitativa undersökningar är att försöka förstå och analysera helheter, det vill 
säga att skaffa djupare kunskaper inom ett specifikt område (Patel & Davidson, 1991). Metod-
en har först och främst ett förstående syfte av problemet som studeras, och är insamlad på ett 
sätt som inte efterfrågar ett stort antal respondenter för att ge ett helhetsintryck av situationen. 
Metoden karaktäriseras av en närhet till den källa informationen hämtas ifrån. (Holme & 
Solvang, 1991) Metoden utgår från studieobjektens perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
Ändamålet är att fånga den enskilde enhetens specifika karaktärsdrag i en viss situation. 
Närheten till forskningsobjektet ökar förståelsen för detta. Styrkan hos den kvalitativa 
metoden är den helhetsbild som förmedlas och som skapar en grogrund för ny teorikonstruk-
tion. Kvalitativa metoders styrka är att de visar på totalsituationen. En sådan helhetsbild möj-
liggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Den kvantitativa metoden används när undersökningens mål är att jämföra samt testa om det 
förvärvade resultatet är giltigt för samtliga undersökningsenheter. I den kvantitativa metoden 
söker forskaren efter en distans till undersökningsobjektet och undviker att vara en del av det 
studerade. Ett jag-det-förhållande är önskvärt i undersökningen. Statistiska mätmetoder har 
stor betydelse i analysen av den kvantitativa informationen och forskaren använder sig av ett 
system för att samla in informationen vilket underlättar generaliseringen samt ger en högre 
tillförlitlighet.  En kvantitativ metod ger inte forskaren någon kontroll över hur respondenten 
kan tolka den ställda frågan. Forskaren vet därför inte om frågorna förstods på rätt sätt. Detta 
kan påverka giltigheten, eftersom forskaren inte vet om respondenten verkligen svarar på vad 
som var avsett. Fördelen med en kvantitativ metod är att den kan förklara olika företeelser och 
resultatet kan bidra till att göra generaliseringar, varifrån det går att dra slutsatser om objekt 
som inte ännu är undersökta. (ibid)  
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Författarna har inte valt att använda den kvantitativa metoden eftersom det inte skulle ge 
kontroll över hur respondenterna tolkar frågorna och det är nödvändigt att veta att dessa 
uppfattades korrekt. Eftersom inga generella dras motiveras inte heller valet att använda den 
kvantitativa metoden. Författarna har använt den kvalitativa metoden eftersom de önskar 
skaffa djupare kunskaper inom ett specifikt område. Dessutom är det lämplig, med tanke på 
den begränsade tidsresursen, att använda undersökning som inte kräver ett stort antal 
respondenter och trots detta ändå skapa ett helhetsintryck av situationen. Eftersom tanken var 
att på ett nära sätt studera de utvalda organisationerna, skildras undersökningen av en närhet 
till informationskällan, vilket i sin tur motiverar valet av en kvalitativ metod. 
 
4.3 UNDERSÖKNINGSANSATSEN 
 
Det första och viktigaste villkoret för att göra en särskiljning mellan de olika undersöknings-
strategierna är att identifiera vilken typ av undersökningsfråga som ställs. När detta är identi-
fierat tar forskaren ställning till vilken undersökningsansats som undersökningen ska inta. De 
olika undersökningsansatser som en forskare kan välja mellan är; experiment, surveyunder-
sökningar skrivborsdundersökningar, historik och fallstudier. En modell över de olika ansat-
serna visas nedan i figur 8. (Yin, 1994, s 6)  
 

 
FIGUR 8. RELEVANT SITUATIONS FOR DIFFERENT RESEARCH STRATEGIES (YIN, 1994, S 6). 
 
En undersökning i form av en fallstudie har den tekniskt särskiljande möjligheten att flera 
variabler av intresse sammanstrålar. Detta beror på flerfaldiga beviskällor, dessutom drar den 
fördelar från tidigare utveckling av teoretiska framlägg för att samla in och analysera data. En 
fallstudie är en empirisk undersökning som undersöker nutida fenomen inom dess verkliga 
sammanhang i synnerhet när gränslinjen mellan fenomen och sammanhang inte är klart 
uppenbar. Fallstudier har minst fem olika användningsområden. Det första, och det viktigaste, 
är att fallstudien förklarar orsakssammanhang i verkliga livet vilket är för komplext för en 
survey eller ett experiment. En annan applikation är att beskriva en inblandning i det verkliga 
sammanhang den förekommer. För det tredje så kan en fallstudie illustrera vissa områden 
inom en uppskattning. För det fjärde kan strategin användas för att utforska de uppskattade 
situationer som inte har något klart enkelt resultat. För det femte kan en fallstudie vara en 
meta-uppskattning – en studie av en uppskattad studie. (Yin, 1994)  
 
Författarna har valt att arbeta med fallstudie som undersökningsansats. Målet med uppsatsen 
är att utforska hur köpprocessen ser ut och vilka aktörer som medverkar när en organisation 
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köper tillfällig personal. Detta är ett komplext område som behöver en studie som ger djupare 
och ingående information, vilket en fallstudie ger. 
 
4.4 DATAINSAMLINGSMETODER 
 
Det finns två huvudmetoder för datainsamling. Den första är utnyttjandet av sekundärinfor-
mation, vilket är data som redan insamlats av någon annan. Den andra är primärinformation, 
vilket innebär att forskaren samlar in ny data för sin undersökning. (Arbnor & Bjerke, 1994)  
 
Enligt Yin (1994) finns det sex vanliga sätt att samla in data, nämligen dokumentationer, 
arkiv, direkt observation, ting, observationsdeltagande och intervjuer. Ingen av insamlings-
metoderna kan sägas foga över en större fördel än de andra. I själva verket kan de olika in-
samlingssätten komplettera varandra, en bra fallstudie ska därför försöka använda så många 
insamlingssätt som möjligt. 
 
• Dokumentationer är viktiga för att bekräfta och förstärka bevis från andra källor. 

Systematiskt sökande efter relevanta dokumentationer är viktigt i alla datainsamlingar.  
 
• Arkiv kan användas tillsammans med andra källor av information. Användbarheten av 

arkiv kan variera starkt från studie till studie.  
 
• Direkt observation innebär att forskaren går ut i fältet och besöker platsen för studien. 

Resultatet från dessa är ofta användbara som extra information när ett ämne studeras.  
 
• Ting kan till exempel vara tekniska apparater, instrument, konst eller andra fysiska bevis, 

vilka kan vara viktiga komponenter i helhetsstudien. 
 
• När forskaren deltar i en observation tar undersökaren på sig olika roller och medvetet 

deltar i studien som ska undersökas. Fördelen är att undersökaren kan få tillgång till händ-
elser som annars inte hade varit möjliga att nå. Nackdelarna är att den externa obser-
vationen blir lidande, att undersökaren kan ta ställning till en viss grupp inom undersök-
ningen, att undersökaren inte får nog med tid att ställa frågor eller notera händ-
elseförloppet.  

 
• Intervjuer är en av de viktigaste källmaterialen i en fallstudie. Intervjuer kan ta sig ut-

tryck i olika former. Den vanligaste är en intervju med öppna svarsalternativ, där under-
sökaren kan ställa frågor till nyckelrespondenter samtidigt som frågor kan ställas vad 
gäller respondentens åsikt om händelser. Ju mer en respondent samverkar och delger sin 
insikt i ämnet, desto mer kan personen anses vara en informant hellre än en respondent. 
Nyckelinformanter är ofta orsaken till en lyckad fallstudie. Ett annat sätt att utföra inter-
vjuer på är fokusintervjuer, där en respondent intervjuas under en kort tidsperiod, till 
exempel under en timme. Sådana gånger kan intervjun fortfarande hållas med öppna 
svarsalternativ, men det är mer troligt att frågor ställs härledda från ett frågeformulär. 
Frågorna måste då vara noggrant ställda, så att intrycket blir en naiv hållning i ämnet och 
ger respondenten möjlighet att ge fräscha kommentarer om ämnet. Om motsatsen upp-
kommer och ledande frågor ställs kommer inte syftet med intervjun att uppnås. Vanligen 
används bandspelare under intervjun. Den ska användas när respondenten inte känner sig 
obekväm att prata i mikrofon, när ingen systematisk uppspelning av samtalet sker efteråt 
samt när undersökaren anser att bandspelaren kan användas som ett substitut för att lyssna 
mycket noggrant under samtalet. (Yin, 1994) 
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Författarna har valt att använda fokusintervjuer som underlag för insamlandet av fakta samt 
dokumentationer. Dessa två har använts för att de kompletterar varandra och för att få ett tro-
värdigt resultat. Övriga sätt att samla in data anser inte författarna vara relevanta att använda i 
denna uppsats, eftersom de inte kan bidra med sådan information som är nödvändig. 
Intervjuerna har gjorts i form av bandade intervjuer. Båda författarna har varit med på 
samtliga intervjuer och de tog mellan 50 minuter och 90 minuter att utföra. Efter varje 
intervju gick författarna igenom bandet tillsammans och förde ned samtalet skriftligt för att 
kunna återge empirin så likt det verbala mötet som möjligt. Till det verbala materialet har 
även information införskaffats från vardera organisations hemsida på Internet. Författarna har 
även använt material som organisationerna har förmedlat.  

4.4.1 Intervjumanual 

 
Att göra kvalitativa intervjuer är en mycket krävande form av informationsinsamling. Varje 
intervju kan uppskattningsvis omfatta en till tre timmar. I den kvalitativa intervjun används 
inte standardiserade frågeformulär, eftersom det inte får förekomma någon styrning från 
forskarens sida. De synpunkter som kommer fram ska vara ett resultat från respondentens 
egna uppfattningar. Därför bör dessa i största möjliga utsträckning själva få styra utvecklingen 
av intervjun. Forskaren har i förväg en viss uppfattning om vilka faktorer som är viktiga. 
Dessa kan vara nedskrivna som en handledning eller manual till intervjun. (Holme & Solvang, 
1997) Frågorna är framställda för undersökaren, inte respondenten. Frågorna ska vara en på-
minnande information över vad som ska samlas in och varför. I vissa fall kan frågorna inta 
rollen som en sufflör under en intervju. Syftet med frågorna är emellertid att hålla under-
sökaren på rätt spår under den pågående intervjun. (Yin, 1994)  
 
Det är av vikt för undersökaren att förstå att vetenskapliga undersökningar handlar om frågor 
och inte nödvändigtvis om svar. Om intervjuaren har den karaktären att omedelbart leda 
trevande och försiktiga svar till en stor mängd nya frågor, och om dessa frågor så småningom 
kollektivt blir betydelsefull efterforskning om hur och varför världen fungerar som den gör, 
har intervjuaren ställt rätt frågor. Att vara en god lyssnare vid intervjuer innebär att upptag-
ningen av stor informationsmängd sker utan en förutfattad mening. En god lyssnare hör exakt 
de ord som respondenten använder, och förstår sammanhanget från den uppfattning respon-
denten har av ämnet. (Yin, 1994) Nackdelen med personliga intervjuer kan vara att intervju-
areffekter7 kan förekomma och att det kan vara svårt att ställa känsliga frågor (Wiedersheim-
Paul & Eriksson, 1997). 
 
I bilaga 1 kan läsaren se den manual författarna har haft som underlag vid de genomförda 
intervjuerna. Frågorna är ställda från den tidigare forskningen som presenterades i kapitel två. 
Intervjuguiden användes som en grund till intervjun, där det som skulle undersökas fanns 
med. Den användes för att inte glömma någon viktig aspekt av det som valts ut att 
undersökas. Följdfrågor som har uppkommit under intervjuerna finns inte med på denna 
bilaga eftersom dessa var spontana och situationsanpassade.  
 
Under intervjuerna har respondenterna uppmuntrats att utveckla de ställda frågorna. Författ-
arna har även försökt att inte avbryta respondenterna, utan istället lyssnat till hela svaren samt 
låtit respondenterna själva ta initiativ att fylla på svar till frågan som ställts. Vid intervjuerna 
har öppna frågor använts i varje område som undersökts, där respondenten får lägga till 

                                                 
7 Intervjuareffekter - Det innebär att intervjuaren kan påverka de svar respondenten lämnar genom att ställa 
frågor som är vinklade och "styrda" (Holme & Solvang, 1996). 
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information om någonting viktigt ej tagits upp eller om respondenten kommit på ytterligare 
fakta. Mening med detta har varit att få så uttömmande svar som möjligt, utan att för den 
delen låta samtalen falla författarna ur händerna och gå utanför det tänkta intervjuområdet. 

4.4.2 Val av fallstudieobjekt 

 
Författarna har studerat tre organisationer som alla använder sig av organisatoriska köp av 
tjänster. Dessa organisationerna har gemensamt att de levererar tjänster till sina egna kunder 
och de har alla en stor personalstyrka. Detta var två krav från författarnas sida. Att organisa-
tionerna levererar tjänster till sina egna kunder gör att de med stor sannolikhet vet vad de 
själva kan begära och ställa för krav av den köpta tjänsten. Dessutom har organisationerna en 
lång erfarenhet av att anställa personal vilket gör att de kan jämföra risker och säkerheter med 
tjänsten jämfört med den egna anställda personalen.  
 
När val av organisation skulle tas, valde författarna att gå ”bakvägen”. Istället för att på måfå 
ringa runt och undersöka vilka organisationer som använder sig av hyrd arbetskraft, gjordes 
ett snabbt samtal med Manpower, som är en leverantör av arbetskraft i Luleå. Detta var till 
stor hjälp, eftersom Manpower var villiga att ge förslag på organisationer som köper deras 
tjänster. Författarna fick veta att ”i stort sett alla organisationer i Luleå som även finns 
etablerade i södra Sverige är kunder till Manpower”. Förslag som författarna fick in var till 
exempel Banverket, SSAB, Telia, Posten och Sunderby sjukhus. Kontakt per telefon togs 
direkt med Telia och Banverket, vilka var mer än villiga att ställa upp på intervju. De personer 
som skulle intervjuas från båda organisationerna fick veta att uppsatsen kommer att handla 
om vilka steg som tas vid inhyrning av personal, samt vilka personer som är inblandade när 
beslutet om inhyrning ska tas. Detta gjorde att båda parter, både författarna och repre-
sentanten, kunde avgöra om organisationernas representanter var ”de rätta” personerna att 
intervjua. Hos Telia tog det tre samtal innan nyckelpersonerna kunde hittas medan de rätta 
personerna påträffades på en gång hos Banverket. Inga av de övriga föreslagen på organisa-
tioner kunde användas i författarnas undersökning. Antingen berodde det på att nyckel-
personer inte fanns tillgängliga förrän efter millenniumskiftet eller så var de endast i förstadiet 
till att hyra in personal. Som tredje organisation att undersöka valdes Sunderby sjukhus. Efter 
ett telefonsamtal med växeln på Luleås Sjukhus fick författarna två namn på personer som 
arbetade vid Sunderby sjukhus vilka var villiga att besvara frågor angående köpprocessen av 
tillfällig personal samt de medverkande aktörerna. 
 
När valet av organisation skulle tas har författarna även tagit hänsyn till ort (Luleå), det vill 
säga den geografiska placeringen organisationerna hade. Orsaken till detta var att önskan 
fanns att utföra intervjuer öga mot öga och närbelägna organisationer skulle därför tidsmässigt 
ge en fördel samt ekonomiskt underlätta att utföra intervjuerna. Ambitioner från början var att 
studera tre organisationer med vardera två respondenter. Eftersom författarna kunde utföra det 
empiriska arbetet lokalt valdes att inte minska undersökningsmaterialet med ytterligare orga-
nisationer, utan det ansågs att det var tidsmässigt rimligt att undersöka alla.  

4.4.3 Urval av undersökningsenheter 

 
Urvalet av undersökningspersoner i kvalitativa metoder är en avgörande del av undersöknin-
gen. Om fel personer intervjuas kan detta leda till att undersökningen blir värdelös i relation 
till den utgångspunkt som fanns från början av undersökningen. Syftet med intervjuerna ska 
vara att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfatt-
ningar om det fenomen som studeras. Urvalet av undersökningsenheter ska varken ske slump-
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mässigt eller tillfälligt. Urvalet görs systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier. 
Undersökningspersonerna måste har rikligt med kunskap om de företeelser som undersöks 
samt kunna uttrycka sig och ha en villighet att delta. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Efter att ha hittat lämpliga organisationer att undersöka, var nästa steg att hitta rätt personer 
att göra intervjuerna med. Författarna förklarade i korta drag vad intervjuerna handlade om, 
vilket gjorde att organisationerna kunde hjälpa till att finna personer med kunskap inom det 
området som undersöks. Därefter tog författarna kontakt med personerna de fått som förslag, 
för att höra om de var villiga att ställa upp på en intervju. Efter att ha fått klartecken från de 
blivande respondenterna bokades dag och tid för intervjuerna.  
 
4.5 METODANALYS 
 
Då datainsamlingen är utförd är det av stor betydelse för forskaren att analyserar den 
insamlade informationen på rätt sätt (Yin, 1994). Det är möjligt att reducera data i det material 
som samlats in och fokusera, sortera och organisera den på ett sätt som gör att det är möjligt 
att dra slutsatser efter det att analysen är utförd (Miles & Huberman, 1994). Det är viktigt att 
först börja med att analysera informationen inom varje fallstudie, det vill säga en fall-
studieanalys, för att vidare kunna analysera informationen från två fallstudier. Då undersök-
ningen består av flera fallstudier är det möjligt att genomföra analyser mellan dessa, så kalla-
de cross case analyser. (Yin, 1994) Cross case analysen blir i sin tur ett sätt att schematiskt 
visa data från undersökningen genom att jämföra matriser med varandra eftersom 
undersökningen går ut på att bedöma fallstudierna. Slutsatserna av materialet dras slutligen i 
en kvalitativ undersökning. Dessa slutsatser bör hållas på en nivå där det finns möjlighet till 
både öppenhet och viss skepsis. (Miles & Huberman, 1994) 
 
I analyskapitlet har författarna valt att börja med en analys över den information som samlats 
in från varje fallstudie. Här jämförs den data som varje intervju gav med tidigare forskning. 
För att kunna se mönster och att dra slutsatser från de tre organisationerna som valts ut att 
studeras har författarna även valt att arbeta med en cross case analys. Detta för att reducera 
mängden data som samlats in vid intervjuerna och för att se samband mellan de studerade 
fallen. Dessa två sätt att analysera den data som samlats in ligger som en grund för 
slutsatserna som författarna ställt upp.  
 
4.6 METODPROBLEM 
 
En undersökningsmodell förmodas representera en logisk uppsättning av påståenden, vilket 
gör att kvaliteten kan avgöras med hjälp av vissa prövningar. Dessa tester är validitet med inre 
validitet och yttre validitet samt reliabilitet. (Yin, 1994) Validitet och reliabilitet står i ett 
förhållande till varandra som gör att det inte går att koncentrera sig på det ena och låta bli det 
andra. Om mätningen inte är tillförlitlig, hur vet forskaren då vad som mäts och för att veta 
vad som mäts, så måste mätningen vara tillförlitlig. (Patel & Davidson, 1994) 

4.6.1 Validitet 

 
Validitet innebär att forskaren upprättar korrekta funktionsdugliga mätverktyg för begreppen 
som studeras. För att konstruera validitet måste undersökaren täcka två steg; utse vilka 
specifika förändringar som ska studeras samt visa att de valda mätverktygen verkligen reflek-
terar denna förändring som undersöks. För att öka validiteten finns det tre olika förfaringssätt. 
Den första är att använda flera källor för bevisen när data samlas in. Den andra taktiken är att 
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fastställa sammanhängande belägg. Den sista är att låta källorna (sagesmännen) gå igenom 
utkastet. (Yin, 1994) Validiteten är beroende av vad som mäts och om detta framgår i 
frågeställningen. Den insamlade informationen måste ha en definitionsmässig validitet. 
Operationaliseringen av de teoretiska variablerna måste ha gjorts på ett sådant sätt att den 
teoretiska definierade variabeln och den operationaliserade variabeln sammanfaller i så stor 
utsträckning som möjligt. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Inre validitet berör bland annat förklarande fallstudier, där utredaren försöker fastställa om 
händelse x leder till händelse y. Om undersökaren felaktigt drar slutsatser att det finns ett 
orsakssamband mellan x och y utan att ha tagit reda på att en tredje faktor z faktiskt har ors-
akat y sägs det att undersökningen har låg inre validitet. Inre validitet kan också skapa pro-
blem när slutsatser ska dras. En fallstudie involverar att slutsatser dras varje gång en händelse 
inte direkt kan observeras. Således, en forskare kan antyda att en händelse är ett resultat från 
en tidigare händelse, baserat på intervjuer och dokumenterade bevis vilka är samlade under 
fallstudien. En forskningsdesign som har föregått frågorna har redan där börjat dra slutled-
ningar, och därför får problem med inre validitet. Problemet kvarstår även om slutledningen 
är korrekt, har ett sammanhängande belägg, framgår som lufttätt samt konkurrerande förklar-
ingar och möjligheter har beaktats. Yttre validitet uttrycks som problemet att veta om studie-
resultaten är generaliserade utöver den direkta fallstudien. Fallstudier är beroende av en ana-
lytisk generalisering där forskaren försöker att generalisera ett särskilt resultat till en bredare 
teori. (Yin, 1994) 
 
För att öka validiteten har författarna valt att studera tre organisationer och två personer per 
organisation. Det gör att flera källor har använts för att samla in data, för att fastställa 
sammanhängande bevis. Efter att intervjuerna har sammanställts sändes dessa tillbaka till 
respondenten för att läsas igenom och eventuellt korrigera fel och missförstånd. För att öka 
den inre validiteten har ett objektivt förhållningssätt under intervjuerna och sammanställ-
ningarna försökts att hållas. För att stärka den yttre validiteten har ansträngningar gjorts för att 
identifiera och intervjua de personer som bäst kan svar på frågorna författarna har ställt. 
Författarna har vidare försökt öka validiteten genom att formulera intervjufrågorna från den 
tidigare beskrivna forskningen, detta för att kunna svara på syftet i uppsatsen samt forsk-
ningsfrågorna. Under intervjuernas gång har även probing8 använts för att författarna skulle 
veta att respondenterna förstått frågorna och för att undvika missförstånd. Författarna har även 
använt email för att komplettera svaren efter sammanställningen samt låtit respondenterna 
titta på empirin för att kontrollera att allting uppfattades på rätt sätt.  

4.6.2 Reliabilitet 

 
Reliabilitet innebär att om en senare forskare följer exakt samma procedurer som beskrivs av 
en tidigare forskare och utför samma fallstudie ytterligare en gång, ska den senare forskaren 
komma fram till samma resultat och slutsatser som den förste forskaren. Målet med reliabilitet 
är att minimera felaktigheter och snedvridningar i studien, därför är det också viktigt att 
bokföra stegen i undersökningen så att proceduren kan upprepas och komma fram till samma 
resultat. (Yin, 1994) Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant bear-
betningen är av informationen. Hög reliabilitet finns om olika och oberoende mätningar av ett 
och samma fenomen ger samma eller ungefärligen samma reslutat. Forskarens uppgift måste 
vara att sträva efter att göra felen så små som möjligt. Om informationen har låg reliabilitet 

                                                 
8 Probing: Motivera för att klargöra, utöka och/eller förklara ett svar från respondenten. Detta för att komplettera 
otvetydiga svar. (Holme & Solvang, 1997) 
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kan det naturligtvis inte belysa frågeställningen på ett bra sätt. En hög grad av reliabilitet är 
därför en nödvändig förutsättning för att undersökaren ska kunna pröva de påståenden som 
frågeställningen rymmer. Prövning av pålitlighet görs genom en jämförelse mellan oberoende 
undersökningar av samma företeelse. (Holme & Solvang, 1996) 
 
För att öka reliabiliteten och minska instrumentfelen har författarna låtit två personer gå 
igenom intervjumanualen innan intervjuerna genomfördes. Orsaken till detta var att undvika 
att frågeställningarna var för komplicerade eller oförståeliga. Att låta andra gå igenom manu-
alen var nödvändigt eftersom formuleringar och uttryck, liksom själva meningarnas uppbygg-
nad, kan te sig naturliga för författarna men främmande för andra. Vid intervjuerna var båda 
författarna närvarande och en bandspelare användes för att spela in samtalen. Detta gjordes 
för att samla in så korrekt material som möjligt. Bandspelaren möjliggjorde att författarna 
kunde koncentrera sig på intervjuerna och slippa tänka på andra sätt att bevara samtalet. För 
att ytterligare stärka reliabiliteten har författarna så noggrant som möjligt beskrivit tillväga-
gångssättet för undersökningen så att proceduren ska kunna följas av en annan undersökare 
vid något annat tillfälle. Detta för att komma fram till samma resultat och slutsatser som i 
denna uppsats. I figuren nedan visar författarna en sammanfattande bild av hur undersök-
ningen har gått tillväga. 
 
 
 

 
FIGUR 9. SAMMANFATTANDE METODVAL (FÖRFATTARNAS EGNA MODELL). 
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5 EMPIRI 
 
Det finns tre grunder till att samla in data; beviskällorna ska vara flera inte enstaka, med 
data skapas en databas för fallstudien, och insamlad data upprätthåller en kedja av belägg. 
Grunderna är extremt viktiga när högkvalitativa fallstudier görs och är relevanta oberoende 
av vilket sätt data samlas in på. Grunderna kommer att hjälpa till att behandla problem vad 
gäller att stärka validitet och reliabilitet med undersökningen. (Yin, 1994) 
 
I empirikapitlet redovisas undersökningens datainsamling. Först ges en beskrivning av varje 
organisation som har undersökts därefter följer en redovisning av vad de två respondenterna 
från vardera organisation har sagt vid de genomförda intervjuerna. 
 
5.1 EN PRESENTATION AV TELIA AB 
 
År 1853 tas Sveriges första elektriska telegraflinje i bruk. År 1877 installeras Sveriges första 
telefonförbindelse. Televerket ombildas år 1993 till ett av staten helägt bolag och byter namn 
till Telia AB. All myndighetsutövning flyttas till Post och Telestyrelsen och den första sven-
ska telelagen reglerar förutsättningarna för konkurrens på den svenska telemarknaden, och 
Telia blir ett renodlat operatörsföretag.9 
 
Telia är en internationellt tillväxtorienterad telekomleverantör och Nordens största leverantör 
av kommunikations- och informationstjänster, med drygt 8 miljoner kunder/abonnenter. Med 
mer än 30 500 anställda och med en nettoomsättning på över 51 miljarder kronor (1998) är 
Telia även en av Nordens största koncerner. Telia har åtta affärsområden som samtliga bär 
eget ansvar för all utveckling, marknadsföring, försäljning och service inom respektive 
område. Varje affärsområde har ett eller flera bolag.10 Telias affärside lyder;  
 

"Telia utvecklar livskvalitet, miljö och konkurrenskraft för människor och organisationer 
genom att förena dem via lättanvända telekombaserade informationstjänster. Vi är 
marknadsledande i Norden/Östersjöområdet och erbjuder globala tjänster med Europa 
som bas. Med förstklassig service och avancerade tjänster i teknikens framkant blir vi 
våra kunders bästa val."11 
 

Författarna genomförde två intervjuer på avdelningen nationella kundtjänsten på Telia Nära 
AB (Telia) i Luleå. Den första intervjun genomfördes med Berith Engström, en av fem pro-
cessledare på Telia i Luleå. Engström har arbetat på Telia i 27 år och hennes specifika arbets-
uppgift är att bemanningsplanera det team på 140-150 personer på nationella kundtjänsten. 
Dessutom är hon ansvarig för hela produktionen. På den nationella kundtjänsten arbetar en 
enhetsledare som styrs direkt från Telias verkställande direktör. Under enhetsledaren finns 
fem processledare varav Engström är en. Den andra intervjun gjordes med Gunvi Nejdsäter, 
enhetsledare och därmed ledare för hela kundtjänsten på Telia i Luleå. Nejdsäter har arbetat 
på Telia i 25 år och hennes arbetsuppgifter består av att vara personalansvarig samt att tänka 
strategiskt för hela enheten och därmed kunna se längre fram än de närmaste månaderna. 
 
 

                                                 
9 http://www.telia.se/tews/item/327.html 
10 ibid. 
11 ibid. 
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5.1.1 Köpprocessens utformning vid organisatoriska köp 

 
Här följer en sammanfattning av svaren som författarna fått in från intervjuerna vad gäller 
köpprocesserna: 
 
Buygridmodellen: 
 
Engström berättar att Telia har alltid löst bristen på personal för egen regi men inför förra 
sommaren behövdes 40 personer anställas för att klara sommarbemanningen. Dessa 40 behöv-
des för att den egna personalen skulle kunna ha semester. Telias kunder slutar inte ringa bara 
för att det är semester, utan tvärtom. Semestern kan öka beroendet av mobiltelefonen, i och 
med att folk även får problem med mobiltelefonen så ökar trafiken för Telia. För att slippa 
hela rekryteringsprocessen så lade Telia över personalfrågan till Manpower. Den inhyrda per-
sonalen behöver en 6-7 veckors utbildning för att överhuvudtaget kunna sätta sig och ta emot 
ett samtal, denna utbildning står Telia för själv. Därför kan Telia inte ringa Manpower från 
dag till dag och säga ”kan du skicka en resurs”, säger Engström. Allt bygger på att Manpower 
har en utbildad resurs. Eftersom saker händer hela tiden måste resursen även vara uppdaterad 
om vad som händer. Dessutom sköter Manpower administrationen under sommaren, och ser 
till att det finns personal enligt schemat som är lagt, säger Engström. Nejdsäter tillägger att 
Telia måste vara bemannade så att de kan ta samtalen som kommer. Den affärsplan som görs 
över året visar hur många människor de behöver. Utbildningsprogrammet ger den speciella 
kompetens som behövs för att kunna arbeta hos Telia. Dessutom behöver den inhyrda 
personalen grundkompetenser, till exempel social kompetens – vilket är en viktig faktor när 
personalen ska serva kunderna, vilket både Enström och Nejdsäter poängterar. Finns inte detta 
så kanske de inte är så bra säljare eller servicemedarbetare, hävdar Engström. Engström säger 
att Manpower har ett väl utarbetat program och kanske har kommit längre än Telia för att hitta 
vilka kriterier callcenter-personal ska ha, vilket i och för sig också är en tjänst som Telia 
köper. Hon säger också att Manpower har bättre verktyg för att hitta ”godbitarna” än Telia. 
 
För att precisera vad som behöver köpas in talar Telia om att de behöver till exempel x antal 
människor som behöver arbeta y antal timmar, säger Engström. Enligt Nejdsäter styr behovet, 
sedan levererar Telia ett schema som visar vart personalen behövs, hur många som behövs 
och antalet timmar de behövs. Kompetensen som behövs är densamma överallt hos Telia, 
nämligen att kunna besvara kundsamtal. Telia har även börjat använda sig av en del admini-
stration vad gäller avtalskunder, men huvuddraget är att svara på samtal.  
 
Enligt Nejdsäter finns en beskrivning på vad köpet ska innebära. Engström säger att Telia och 
Manpower har ett centralt grundavtal för vad som gäller för Telia. Sedan skrivs ett lokalt 
underavtal med en beskrivning av vad som ska köpas in, alltså vilka resurser Telia vill ha.  
 
Engström säger att det centralt skrivna avtalet gäller för Manpower. Däremot är det inte 
självklart att Telia väljer Manpower nästa gång, eftersom bemanningsföretagen ökar på orten. 
Nejdsäter säger också att bemanningsföretag är nytt i Luleå vilket gjort att Telia hittills bara 
jobbat med Manpower. Engström anser att det inte spelar så stor roll vilket bemanningsföre-
tag Telia väljer att samarbeta med. Däremot tror båda respondenterna att Telia har ett centralt 
avtal med Proffice, och Nejdsäter tillägger att flera leverantörer ger ett konkurrensförhållande 
mellan bemanningsföretagen vilket främjar köparen. 
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Hittills har Telia Nära i Luleå inte begärt offerter för att välja ut en leverantör, säger Eng-
ström. Nejdsäter säger att Telia inte har haft två företag att välja mellan. Engström säger att 
om avtal finns med flera leverantörer sker i så fall en jämförelse och då regleras priserna. Det 
gäller att ha så billigt som möjligt, säger hon. Skiljer ingenting i kvaliteten får priset avgöra. 
Kvaliteten avgörs om ett företag har en bättre rekryteringsprocess och om de är bättre på att 
hittat guldkornen. Själva uttagningen är viktigast eftersom Telia inte vet förrän efter 
genomgången utbildning vad individerna klarar av.  
 
Telia genomför inga direkta analyser av offerter i och med att de enbart arbetar mot ett 
bemanningsföretag. Båda respondenterna berättar att Telia inte direkt förhandlar med leveran-
tören angående avtalet eftersom prisnivån redan är förhandlad centralt. Priset är kanske största 
villkoret som överhuvudtaget styr den här inhyrningen, men det sker alltså centralt. Telia i 
Luleå gör ett underavtal med bemanningsföretaget över den mängd som önskas hyras in under 
en viss period, säger Engström. 
 
En order lämnas till leverantören när Engström ser en brist på personal eller som Nejdsäter 
uttrycker det ”när vi ser behovet”. Blir någon sjuk eller någonting speciellt behöver göras på 
Telia så kan Engström ringa till Manpower och begära personal. Oftast sker inte detta på ett 
mer avancerat sätt än att hon ringer dit och frågar efter resurser. Det sker inte skriftligt, utan 
snabba ryck och mindre krångel är nödvändigt, säger hon. Nejdsäter säger också att en order 
pågår ständigt, eftersom Telia kan ringa och beställa när som helst. Ett uppdrag är slut och en 
köpprocess är avslutad när till exempel en viss tidsperiod är över. Sommarvikarier hyrs in 
under en viss period och när den perioden var slut så är uppdraget slut, säger båda responden-
terna. Men en förlängning kan ske för vissa individer eller för ett visst uppdrag. När förläng-
ningen eller uppdraget är klart anser Engström att uppdraget är slutfört.  
 
När uppdragen är klart har Telia sett att anlitning av bemanningsföretag är ett dyrt alternativ 
som kunde ha utförts mycket billigare i egen regi. Utbildningen står Telia för och dessutom 
betalar Telia för varje timme resursen sitter i skolbänken. Sedan kan tyckas att bemannings-
företaget har bra verktyg för att rekrytera rätt personal, säger Engström. Hon ser ingen större 
skillnad på den personal som Manpower har levererat i jämförelse med den egna anställda 
personalen. De är ungefär likvärdiga både i social och övrig kompetens. Telia utvärderar vad 
de får ut av medarbetarna och vad priset är, säger både Engström och Nejdsäter. Telia ser en 
nödvändighet att utvärdera den köpta tjänsten för att se om det är den bästa och rationellaste 
lösningen och för att se vad de har fått för pengarna. Inom Telia är det också nödvändigt att ha 
mycket rörliga resurser som inte är uppbundna vid snabba förändringar, vilket också har sitt 
pris, säger Engström. 
 
Days och Barksdales köpprocess: 
 
Telia upptäcker att personal behöver hyras in när schemat läggs, enligt Engström. Hon berätt-
ar vidare att schemaläggningen börjar ungefär två månader innan det tas i bruk. Personalen får 
önska sina egna tider, sedan ”diffkorrigeras" schemat innan det skapas. Nejdsäter tillägger att 
Telia måste vara bemannade så att de kan ta samtalen som kommer. Telia uppskattar hur 
mycket som förväntas ringa under en period och tittar på om det finns nog med personal. Det 
är dock inte alltför enkelt att bara ringa vid behov till ett bemanningsföretag, eftersom Telia 
har så lång utbildningstid. Inhyrning av personal är någonting förberett. Rekryteringsprocess-
en tar sin tid liksom utbildningen på sju veckor. Engström säger också att verksamheten är lite 
tungstyrt i och med att den är så pass utbildningskrävande. 
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Kriterierna som sätts upp på vad den inhyrda personalen ska klara av är det Manpower som 
mäter. Engström säger att Manpowers verktyg är nog bra för detta. Dessutom vet beman-
ningsföretaget vad de ska söka efter vad gäller callcenter-verksamhet. Bemanningsföretaget 
vet att Telia efterfrågar personer som är serviceinriktade, har den rätta sociala kompetensen 
samt naturligtvis har förmågan att tillgodogöra sig kunskapen Telia tänker ge dem, vilket båda 
respondenterna säger. Målen mot Manpower är tydliga, säger Engström. Nejdsäter berättar att 
Telia kräver att den inhyrda personalen ska sitta inloggade en viss procent av arbetstiden, att 
de ska ta x antal samtal varje dag samt sälja en viss mängd. Dessutom ska kunderna inte be-
höva vänta på svar. Eftersom Telia i Luleå bara har använt sig av Manpower ser Engström 
svårigheter att veta vilka kriterier som är med och avgör valet av en kunnig leverantör. Telia 
har inte ställt två leverantörer mot varandra, vilket Engström tror blir en erfarenhet inför nästa 
sommar om de väljer att anlita bemanningsföretag. Nejdsäter säger också att det kan vara 
svårt att veta vilka kriterier som en leverantör ska ha, eftersom Telia endast har valt mellan en 
leverantör hittills. Hon anser däremot att snabbhet, bra kvalitet och att känna att den inhyrda 
personalen arbetar för Telia är viktigt när tjänsten är köpt. 
 
Den största risken med den tjänst som ska köpas in, anser Engström är om en individ inte 
håller måttet och inte är lämpad för sitt arbete. Om en individ inte uppfyller sina krav så har 
Telia rätt att avbryta avtalet och skicka hem individen. Riskerna är inte lätta att titta på kon-
kret innan tjänsten är köpt. Telia hoppas att bemanningsföretaget kan se dessa risker när de 
säljer tjänsten. Telia går inte igenom risker och osäkerheter många gånger under köpprocess-
ens gång. Främst görs detta i inledningsfasen i köpprocessen. Engström säger att efter hand 
märks det om en person inte håller måttet och det har hänt att inhyrda individer har fått gå 
från Telia för att måtten som krävts inte hållits. Men det är ingenting som ses som ett problem 
för Telia, enligt Nejdsäter. 
 
De attribut en leverantör ska besitta för att vara en potentiell leverantör till Telia är att ”känna 
att det finns ett förtroende för bemanningsföretaget och att de håller vad de lovar” enligt 
Engström. Enligt Nejdsäter ska en leverantör av personal vara seriös, snabb, flexibel och 
leverera en god tjänst till rätt pris. Vad som kan avgöra att ett företag inte får leverera tillfällig 
personal till Telia är enligt Engström att ett företag lyckas bättre än andra i att rekrytera bra 
medarbetare. Det är rekryteringen och prisfrågan som hon anser vara avgörande. Nejdsäter 
säger att oseriösa leverantörer inte får leverera till Telia. Telia ställer höga krav på att leve-
rantören levererar den tjänst som lovats, eftersom det ingår i priset att bemanningsföretaget 
ska ordna för vilka som förs in på arbetspasset, säger hon. 
 
Telia i Luleå har varit i för liten kontakt med bemanningsföretag för att ha erfarenhet från 
flera gallringar av leverantörer innan det sista valet sker. Särskilda egenskaper en leverantör 
ska besitta är de nämnda attributen, säger Engström. Engström tycker att efterhand märker 
Telia om den tjänst de köper är tillräckligt duglig. Först efter hand märks om någon inte haft 
förmågan att inhämta rätt kunskaper. Nejdsäter säger att leverantören gör tester och ser om 
personalen klarar av callcenter-verksamhet det vill säga att svara i telefon, samt om person-
alen har ”drivet” som Telia kräver. Sedan får de gå utbildningen och avlägga ett litet prov som 
visar om de har den kompetens som behövs, säger hon. Leverantörens förmåga att möta dead-
lines på Telia är beroende av om bemanningsföretagets personal blir sjuka. Kan leverantören 
inte ersätta den sjuka personalen anser Engström att leveransen inte sker till 100 procent. 
Nejdsäter säger att Telia undersöker förmågan att möta deadlines eftersom det är kravställt. 
Telia har talat om vad de vill ha under en viss period.  
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Om Telia skulle välja mellan två olika leverantörer, som båda ansågs lika duktiga, avgörs 
valet mellan dessa två på den personlig kontakten med personerna på bemanningsföretaget, 
säger Engström. Nejdsäter säger också att relationerna till medarbetarna på företaget är 
viktigt, men att även pris, leveransbesked och kvalitet beaktas. 
 
Utvärderingar av den köpta tjänsten sker varje dag. Om en kund är missnöjd över den 
tillfälligt anställda som har svarat kommer kunden ofta och vill prata med chefen. Uppstår 
väldigt många sådana tillfällen och alla tillfällen pekar mot en individ upptäcks detta. 
Utvärderingarna som görs är egentligen riktiga först när individen har jobbat ett tag, säger 
Engström. Enligt henne kan det vara först när leveransen är slutförd det går att se vilka 
individer som verkligen var bra. Hon säger att en del människor behöver längre tid på sig att 
lära sig en sak, men är jätteproffsiga när de väl lärt sig det. Andra kan lära sig jättefort, men 
tappar efterhand, eller så är de inte de rätta personerna. Telias uppfattning av den utförda 
prestationen ändras inte allt eftersom de själva får mer kunskaper och erfarenheter. Inte heller 
ställs några högre krav med tiden, säger Engström. Nejdsäter säger att det kan ha med rela-
tionerna att göra, eftersom Telia med tiden ser vad individerna går för. Både Nejdsäter och 
Engström anser inte att ersättare till den inhyrda personalen påverkar deras uppfattning av 
leverantörernas prestationer. Om en person blir ersatt så säger Engström att den personen 
ändå har blivit utbildad av Telia, vilket gör att uppfattningen av prestationen inte påverkas. 
Hon hoppas att personkemin mellan inhyrda personer och de som ska utvärdera tjänsten inte 
påverkar hur den utförda tjänsten uppfattas, utan att de försöker se så objektivt som möjligt på 
utförandet. Nejdsäter poängterar att någon personkemi inte får påverka uppfattningen.  
 
Vid den slutliga utvärderingen av den inköpta tjänsten tittar Telia på vad lösningen har kostat 
för dem och om leveransen har varit 100-procentig, säger båda respondenterna. Dessutom ser 
Telia även på kvaliteten. Detta görs inte med en speciell metodik utan görs mer på känsla, 
säger Engström. Prestationerna mäts genom att se hur mycket de inhyrda personerna från 
Manpower har varit inloggade i procent räknat. Telia tittar på om den inhyrda personalen har 
tagit så pass många samtal som målen är uppställda till. Däremot gör Telia ingen uppskattning 
av prestationen utan anser att en utvärdering är detsamma som uppskattningen. Engström 
anser att hon med detta har beskrivit hela den köpprocess som Telia genomgår vid inhyrning 
av tillfällig personal. Nejdsäter tillägger att Telia jobbar för att det inte ska uppstå en ”vi-och-
dom-anda”. Kunden ska ju inte märka att det är en inhyrd personal som tar emot samtalet. För 
att undvika denna anda har till exempel en brännbollsturnering hållits för att personalen ska 
får en sammanhållning. 

5.1.2 Aktörer involverade i organisatoriska köp 

 
Engström berättar att aktörerna som medverkar vid köp av personal är ledaren på Telia i Luleå 
samt den produktionsansvarige – alltså hon själv. Nejdsäter berättar att det är ledningen och 
den verkställande direktören, som har bestämt att externa företag ska tas in. Det finns ingen 
speciell grupp som enbart arbetar med denna typ av inköp, säger båda respondenterna. Nejd-
säter tillägger att de olika mötesplatserna bestämmer själva hur de vill ha det. 
 
Buying center: 
 
Den person som inleder köpförslaget är den som är bemannings- och produktionsansvarig. I 
det här fallet är det Engström själv. Nejdsäter säger att personerna som inleder köpförslaget är 
ledningen alltså enhetsledaren och de fem processledarna. Personerna som ytterst använder 
den inköpta tjänsten är Telias kunder, hävdar båda respondenterna. De säger också att ledarna 
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köper in personalen för att använda dessa i kundtjänst och till att besvara kundfrågor så även 
dessa personer kan anses använda tjänsten. Kunderna kan däremot inte påverka vår inköps-
process av personal, utan det är ledaren som påverkar den till ett hundra procent. Användarna 
är våra kunder och de är inte inblandade i köpprocessen över huvudtaget, säger Engström. 
Nejdsäter säger däremot att om Telia märkte att den inhyrda personalen inte klarar av jobbet, 
och får kundklagomål gör att kunden på så sätt kan påverka köpet. Då får uthyraren veta att 
personen inte klarar av arbetet. Hon säger att aktörerna som märker ett behov är enhetsledaren 
och processledaren. Engström säger att det är utifrån förväntad arbetsmängd som Telia anlitar 
personal. Den sociala kompetensen är viktigast när ett arbete sker med kunder och Manpower 
har bra verktyg för att se vem som passar för den typen av verksamhet som Telia driver, vilket 
gör att Manpower bestämmer tjänstens karaktärsdrag, berättar Engström. Slutliga specifik-
ationer på individen har Manpower full mandat att själv välja. Telia talar om för Manpower 
att de vill ha x antal människor för den här verksamheten och förlitar sig på att Manpower har 
bra verktyg för att ta fram rätt individer för uppgiften. De som introducerar den inhyrda perso-
nalen är lärarna som utbildar dem, säger båda respondenterna. Sedan tar de befintliga med-
arbetarna hand om den personal som kommer från utbildningen och ska börja arbeta hos 
Telia, säger båda respondenterna. 
 
Personerna som påverkar inköpet på ett direkt sätt är en ledningsgrupp, där besluten fattas rent 
generellt. Tidsbrist gör att det också kan bli någon individ i ledningsgruppen, säger Engström. 
Nejdsäter säger att enhetsledaren direkt kan påverka köpet. Indirekt påverkar Telias personal. 
Om indikationer från dessa visar att Manpower inte är så bra måste signaler ges till leveran-
tören om att ett visst beteende finns bland den inhyrda, säger Engström. Nejdsäter anser att 
det kan vara folk både i och utanför kundtjänsten som kan påverka indirekt. Sedan ligger 
avtalet som grund och påverkar, likaså är behovet indirekt påverkande. 
 
Aktörerna som har kontroll över flödet av information är ledningsgruppen, vilka kan påverka 
köpet i allra högsta grad, säger Engström. Nejdsäter säger att enhetsledaren påverkar informa-
tionen.  
 
Det formella ansvaret och befogenheten att göra avtal med leverantören har enhetsledaren, 
alltså chefen på Telia i Luleå, säger båda respondenterna. Nejdsäter hävdar att enhetschefen 
har denna befogenhet. Däremot har alla i ledningsgruppen samt en administratör befogenheter 
att kontakta leverantören, men endast enhetsledaren har befogenhet att ingå förhandlingar om 
köpavtal, säger Engström. Nejdsäter säger att enhetsledaren och bemannings- och produk-
tionsansvarige är de personer som har befogenheten att ingå förhandlingar. Allt pappersarbete 
sköts av en administratör, och ledningsgruppen utför själva ordern, säger Engström. 
 
Personerna i ledningsgruppen är de som väljer ut leverantör, säger båda respondenterna. 
 
Buying Team: 
 
Personerna som är ansvarig för samtliga aktiviteter av inhyrd personal är ledningsgruppen och 
den produktionsansvarige, men framförallt är det enhetsledaren. Aktiviteterna som utförs är 
att göra en överenskommelse med bemanningsföretaget, det vill säga att göra ett avtal. Alla i 
ledningsgruppen samt en administratör har befogenhet att kontakta leverantören. Vi sam-
arbetar med varandra i ledningsgruppen och gör sedan en överenskommelse med bemann-
ingsföretaget i fråga, samarbete sker även med fackföreningarna som representerar 
personalen, säger både Nejdsäter och Engström.  
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Enhetsledaren har befogenhet att ingå förhandlingar om köpavtal, säger Engström. Nejdsäter 
säger att enhetsledaren och bemannings- och produktionsledaren är de personer som har 
befogenheten att ingå förhandlingar. Personerna i ledningsgruppen är de som väljer leve-
rantören, och de får sin information via ett centralt övergripande avtal, säger båda respon-
denterna. Enligt Engström fanns inget annat företag att hämta referenser från eftersom Telia i 
princip var Manpowers första kund när de startade upp i Luleå, vilket också Nejdsäter hävdar.  
 
Nejdsäter kan inte se någon speciell grupp med teknisk kunskap som behövs för inköpet av 
personal. Den enda grupp som Engström tror kan besitta teknisk kunskap är personerna som 
sköter utbildningen, eftersom de koordinerar tid och finns till hands. I Telia finns det inga per-
soner som arbetar med att få in expertis bland aktörerna, vilket beror enligt Engström på att 
inhyrning av personal är en så pass liten del av arbetsuppgifterna.  
 
Inte heller anser respondenterna att någon person samlar in information från externa källor. 
Engström vill slutligen tillägga att fackföreningarna kan räknas som en aktör som medverkar i 
inköpsprocessen för tillfällig personal. Nejdsäter kan inte se att någon aktör i inköpsprocessen 
är förbisedd. 
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5.2 EN PRESENTATION AV BANVERKET  
 
Banverket bildades år 1988 och de jobbar för att tillgodose samhällets och kundernas krav på 
en järnväg som är effektiv, tillgänglig, framkomlig och miljöanpassad. Banverket utvecklar 
järnvägen till en konkurrenskraftig del av det svenska transportsystemet genom att förbättra, 
driva och underhålla järnvägsnätet. Statens övergripande mål med Banverkets verksamhet är 
att tillgodose en konkurrenskraftig, kundanpassad och trafiksäker infrastruktur för järnvägens 
operatörer med hänsyn till miljö och regional balans. Banverket har ett helhetsansvar för järn-
vägen i Sverige vilket innebär cirka 10 000 km järnväg med tillhörande anläggningar. 12 
 
Varje dag bär Svenska järnvägen ansvaret för att 276 000 människor och 150 000 ton gods 
når sitt mål. Banverket ska verka för att järnvägen bidrar till att riksdagens transportpolitiska 
mål nås. I detta ingår också att samordna den lokala, regionala och interregionala 
järnvägstrafiken och ta särskild hänsyn till funktionshindrade resenärer. 13 Banverkets vision 
lyder;  
 

”Banverket skapar förutsättningar för säkra, punktliga, snabba och prisvärda järnvägs-
transporter. Ett ekologiskt hållbart samhälle förutsätter ökad järnvägstrafik. Därför ingår 
järnvägen som en självklar del i transporter av människor och gods. Kunniga och lyhörda 
medarbetare i samverkan skapar förtroende för järnvägen och Banverket. ”14 

   
Den förvaltande organisationen, som är uppdelad i fem banregioner, ansvarar för bannätet och 
svarar för kontakterna med järnvägens kunder och intressenter. Förvaltarna beställer arbeten 
av såväl Banverkets egna producerande enheter och externa leverantörer. De fem producer-
ande enheterna är Banverket Produktion, Industridivisionen, Banverket Projektering, Ban-
skolan och Banverket Data. De är egna resultatenheter och svarar för merparten av utförd 
produktions- och uppdragsverksamhet. Någon intern konkurrens mellan enheterna före-
kommer inte. Materialservice och Banverket Telenät är också resultatenheter men har i 
huvudsak förvaltande uppgifter. Förutom förvaltande och producerande enheter ingår Tåg-
trafikledningen och Järnvägsinspektionen i Banverkets organisation. Delegationen för köp av 
viss kollektivtrafik arbetar på direkt uppdrag av regeringen, men enhetens administration är 
inordnad i Banverket. Alla tre enheterna tillhör verksamhetsgrenen sektorsuppgifter. 15 
 
Författarna har intervjuat Anders Landström, personaladministratör på Banverket Norra 
Regionen i Luleå. Landström har jobbat tre år i den administrativa sektionen och har som 
arbetsuppgifter att sköta rekryteringen, utbildningsplanera samt föra avtalstolkningar. Författ-
arna har även genomfört en intervju med Ronald Andersson som har jobbat inom Banverket i 
tio år. Andersson jobbar inom projektenheten som koordinator. Projektenheten består av pro-
jektledare, en projektchef och han själv som koordinator. Andersson arbetar till största delen 
med kvalitetsfrågor, där han driver kvalitetsarbete och dess utveckling. Han stöttar projekt-
ledarna inom Banverket när det gäller resurshantering. 
 
 
 

                                                 
12 http://www.banverket.se/banverket/banverkets_uppgift.htm  
13 http://www.banverket.se/ 
14 Banverket årsredovisning. (1998). Banverket. Borlänge. 
15 ibid. 
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5.2.1 Köpprocessens utformning vid organisatoriska köp 

 
Här följer en sammanfattning av svaren som författarna fått in från intervjuerna vad gäller 
köpprocesserna: 
 
Buygridmodellen: 
 
Landström och Andersson berättar att behovet att hyra in personal upptäcks när de inte hinner 
med. Även om personalen arbetar övertid så hinner de inte med att göra allt jobb. Normalt sett 
är det projektgruppen som hyr in personal då projektledaren får mycket skrivjobb, men 
Banverket hyr även in till den administrativa sektionen. Landström säger vidare att det ofta är 
när någonting går utöver det ordinära och när de har tidspress som inhyrd personal behövs. 
Banverket försöker skapa sig en bild av problemet och utifrån det försöka se vem som bäst 
skulle klara av uppgiften, säger Andersson. För att den inhyrda personen ska ha rätta kun-
skaperna som krävs använder Banverket gamla mallar, vilket Landström anser vara väldigt 
bra när det gäller att identifiera personer med rätt kompetens. Till mallen kan den som 
behöver personalen tillägga eller ta bort krav på kunskaper. Eftersom Banverket är en myn-
dighet ställs höga krav på rekryteringen, enligt Landström. 
 
Banverket preciserar vad som behövs köpas in genom att läser upp kravspecifikationen för 
bemanningsföretaget. Efter ett tag återkommer bemanningsföretaget med ett antal namn som 
läses upp och sedan får Banverket hitta ungefär vem som tycks ligga inom arbetsområdet. Det 
är viktigt att ”vibbarna” stämmer med personen på bemanningsföretaget, så att det inte är en 
säljare som sitter och inte fattar vad arbetet handlar om, säger Landström. För att precisera hur 
mycket som behöver köpas in försöker Banverket göra en uppskattning av hur lång tid perso-
nen behövas. Enligt Andersson försöker de hålla nere uppdragens längd och förlänga allt 
eftersom projektets gång. När Banverket inte vet hur lång tid ett jobb tar eller att någonting 
dyker upp plötsligt, kan det bli struligt. När Banverket har en inhyrd person går det att ringa 
till bemanningsföretaget och säga att tiden blir kortare än vad som var tänkt. Sådant är ju svårt 
att göra med en anställd, att säga tyvärr räcker inte jobbet, säger Landström. 
 
Ibland skriver vi ner vad som ska köpas in men oftast tar vi det muntligt säger båda respon-
denterna. Vi drar alla bemanningsärenden i samverkansgruppen, säger Landström. Han säger 
vidare att han måste förankra med facket varje gång, men har fått till stånd att kunna ringa till 
facken och fråga "det är akut, går det bra för er om vi tar in en inhyrd här den här tiden". Ser 
inte facket någon strategi, att inhyrningen sker för hyrandets skull eftersom det är så bekvämt, 
så kan de vilja att en anställning sker istället, berättar han. 
 
Andersson berättar att bara två leverantörer finns i Luleå, Olsten och Manpower. Han säger 
att leverantören som har funnits i Luleå har själv kommit till Banverket och presenterat sig för 
den administrativa sektionen, vilket är den sektionen som håller ihop hanteringen. Olsten har 
funnits längst och dessa har Banverket nyttjat. Banverket har hittat en lämplig leverantör 
eftersom de har fått bra kontakt med Olsten och sett att allt passar perfekt. Olsten fattar vad 
Banverket pratar om och Banverket har fått vad de vill ha, berättar Landström. 
 
Banverket begär inte offerter från olika leverantörer, säger Landström. Andersson säger att en 
prisbild begärs av det uppdrag Banverket frågar efter. Landström berättar att efter årsskiftet 
kommer banregionen att sy ihop ett avtal och göra en upphandling. Till att börja med fanns 
endast en leverantör i Luleå, vilket gjorde att det handlade om ”antingen eller”. En upphand-
ling kommer att ske eftersom Banverket har skyldigheter enligt lag om offentlig upphandling. 
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Banverket tittar till att börja med på om det bär sig ekonomiskt att hyra in personal. Då 
jämförs priserna med en tidsbegränsad anställning. När Banverket ska rekrytera är det inte 
bara att plocka från gatan eftersom Banverket är en myndighet och skyldig att ta den som är 
mest lämpad. Jobbet kan vara över om söktiden är på två veckor, säger Landström. Enligt 
Andersson analyseras och jämförs prisbilderna som Banverket fått in. Båda respondenterna 
säger att ännu förhandlar inte Banverket med vardera leverantör. Landström tillägger att efter 
årsskiftet kan förhandlingar behövas och då blir det helt enkelt bästa anbudet som får jobbet. 
Idag har Banverket koll på priserna och vet att Manpower är billigare. Skattebetalarna vill ju 
så klart att vi köper så billigt som möjligt. Det är ju skattebetalarnas pengar det handlar om. 
Så det är pris plus att företaget håller vad vi vill ha som Banverket tittar på, säger Landström. 
 
En order lämnas till bemanningsföretaget genom att Landström ringer upp någon av dem och 
lämnar kravspecifikationen. Andersson säger att när Banverket och bemanningsföretaget har 
kommit överens om en person som passar för arbetsuppgifterna skrivs en order. Så fort den 
inhyrda personen får börja med andra arbetsuppgifter, så ringer bemanningsföretaget och vill 
ha mer betalt. Då är det enligt Landström bara att plocka bort mer intressanta arbetsuppgifter, 
trots att Banverket vill att personalen ska få lära sig mer och utvecklas i jobbet. Andersson 
anser att köpprocessen är avslutad när ett kontrakt är skrivet. Landström säger att processen är 
avslutad så fort personen är på plats, däremot håller han kontakt med alla inblandade så att det 
fungerar. Landström säger också att processen pågår så länge personen är kvar.  
 
Utvärdering av köpet sker under tiden personen är hos Banverket. Landström säger att utvärd-
eringen sker genom att han ringer till projektchefen och frågar hur det fungerar men även till 
koordinatorn, eftersom koordinatorn har mest kontakt med de inhyrda personerna. Han börjar 
med att fråga om arbetet fungerar när de inhyrda personerna är på plats. Om det inte fungerar 
skulle projektledarna slå larm direkt. Projektledarna har så mycket annat att göra de kan inte 
ha någon som inte kan jobbet. Enligt Andersson kan det genom utvärderingen uppmärk-
sammas om någonting måste kompletteras, vilket kan till exempel vara att det krävs en 
utbildning eller att resursen helt enkelt måste bytas ut. Landström säger att han kan bli ”lite 
slö” själv. I och med att han hela tiden fått höra att allt fungerar bra förutsätter han att de 
ringer från projektet om samarbetet inte funkar. Andersson säger att efter köpets avslut så tas 
alltid en muntlig dialog med bemanningsföretaget för att se hur allting har fungerat. Utvär-
deringen görs för att få erfarenhet och se om Banverket gjorde rätt, eller valt rätt väg, säger 
han. Utvärderingen är även facket intresserad av. Landström var den förste att hyra in perso-
nal till Banverket och fick massivt motstånd från sin chef i början. Landström kallar det för en 
kulturchock eftersom Banverket är en myndighet. Idag är inhyrning av personal accepterat. 
Idag kan facket säga att det går bra att ta en inhyrd person istället för att ta in en tidsbegränsad 
anställning, säger han. Enligt båda respondenterna sker utvärderingar för att bemannings-
företaget vill veta om det fungerat samt för att Banverket vill tala om vad de tycker. Detta för 
att förbättra till nästa gång personal ska hyras in och för att förbättra stämningen hos de 
anställda. 
 
Days och Barksdales köpprocess: 
 
Båda respondenterna säger att de upptäcker behovet att hyra in personal när de inte hinner 
med. Normalt sett är det projektgruppen som hyr in personal då projektledaren får mycket 
skrivjobb, men Banverket hyr även in till den administrativa sektionen, berättar Landström. 
Han säger vidare att det ofta är någonting som går utöver det ordinära och när tidspress upp-
står som inhyrd personal behövs.  
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Vi använder oss av gamla mallar för att hitta personer med den kompetens som behövs. 
Eftersom Banverket är en myndighet så har vi höga krav på oss vad gäller rekrytering, säger 
Landström. Om vi inte kan tillfredställa behovet internt, säger Andersson, så kan lösningen 
vara att hyra in personal. Vi försöker skapa oss en bild av behovet och utifrån bilden hitta rätt 
person. Målet som Banverket sätter upp med köpet är att få arbetet utfört under den tidsperiod 
som ställts upp, säger båda respondenterna. Dessutom har Banverket ett kvalitetsmål vilket 
innebär att alla arbetsuppgifter ska klaras av, säger han. Enligt Andersson innebär bra kvalitet 
att Banverket får en person som kan utföra uppdraget och att det blir utfört som de vill ha det. 
Kriterierna som är med och avgör valet av en kunnig leverantör av tjänster är priset och 
kvaliteten på leveransen. Andersson säger att viktigast är att bemanningsföretaget behandlar 
sin personal på ett bra sätt, vilket är en sak som kan avgöra val av leverantör. 
 
Den enda risk vi har är att arbetet inte blir utfört. Projektgruppen har ju enorm tidspress på 
sig, och då handlar det helt enkelt om att få in den inhyrda personalen så fort som möjligt, 
säger Landström. För att reducera eventuella risker och osäkerheter med den tjänst som 
Banverket köper in ser de till att när beställningen görs kontrolleras hur de ska undvika att 
inte få jobbet gjort. Räcker det inte med att hyra in en person så får snabbt en till hyras in, 
säger båda respondenterna. Andersson anser att dialogen mellan bemanningsföretaget och 
Banverket är viktigt, vilket kunde hjälpa till att minska risker. Han säger vidare att om upp-
dragen är långa sker en värdering på hur de kan minska riskerna och osäkerheterna varannan 
eller var tredje vecka. Längsta uppdraget har varit på tre månader.  
 
Landström berättar att attributen en leverantör ska besitta för att vara en potentiell leverantör 
till Banverket är att de ska vara seriösa. Banverket kan inte tänka sig att hyra från en liten 
firma, utan som en myndighet måste de känna ett bra förtroende för företaget och att företaget 
behandlar personalen på ett bra sätt. Banverket i Luleå aktar sig också för att anlita företag de 
hört negativa rykten om inom Banverket. Andersson säger att viktiga attribut som avgör val 
av leverantör är att de jobbar med kvalitetssäkring och behandlar sin personal på rätt sätt. Vad 
som kan diskvalificera en leverantör, och därmed inte få vara leverantör av inhyrd personal 
till Banverket i Luleå, är rykten, säger han. Landström säger också att de är väldigt känsliga 
för negativa rykten. Hör de att andra inom Banverket hyr in så frågar vi dem ”hur är er 
erfarenhet av det här?” Om en rekryterare inte håller måttet är risken att samarbetet inte fung-
erar. Det Andersson tar upp som kan diskvalificera en leverantör är att de inte klarar av att 
hålla kvaliteten. 
 
Andersson säger att Banverket enbart har jobbat mot ett bemanningsföretag. Enligt Landström 
ska en leverantör besitta särskilda egenskaper som att vara kunniga samt kunna personal-
frågor. Landström säger att ett bemanningsföretag måste förstå vad det handlar om, nämligen 
att kunna rekrytera rätt personer med rätt egenskaper. Det får inte vara en person som drar ner 
persiennerna och stänger dörren och inte vill ha med folk att göra. Personen måste vara social 
för att överleva i den här branschen, säger Landström. Banverket tar reda på om tjänsten är 
tillräckligt duglig för dem genom att testa tjänsten. Andersson säger att Banverket sätter upp 
en kravspecifikation över vad de vill ha ut av tjänsten. Om bemanningsföretaget presenterar 
ett Curriculum Vitae så kan Banverket se vad det är för person. Även en kortare intervju 
genomförs när personen kommer till Banverket för att se om det känns rätt, säger Andersson. 
Banverket undersöker bemanningsföretaget förmåga att möta deadlines genom att se hur 
företagen fungerar mot andra regioner hos Banverket, säger respondenterna. Enligt Landström 
går ryktet snabbt inom stora organisationer vilket kan vara farligt för bemanningsföretagen. 
Om leverantörer anses lika dugliga av Banverket så blir det naturligtvis priset som avgör 
slutlig leverantör. Andersson säger att Banverket hela tiden stämmer av hur långt den inhyrda 
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personalen kommit med sitt uppdrag och på det sättet vet Banverket om de hinner klart i tid 
eller inte. 
 
Om Banverket har ett par leverantörer att välja mellan som kan leverera samma typ av person-
er, lika kompetenta, då är det priset som avgör vilken som väljs ut, säger respondenterna. 
 
En utvärdering av den köpta tjänsten sker genom att Landström ringer koordinatorn och frågar 
hur köpet fungerar, vilket ofta sker inom en vecka. En utvärdering sker normalt även i slutet 
av inhyrningen. Ser Banverket från dessa utvärderingar att samarbetet inte fungerar så avbryts 
köpet. Koordinatorn ringer på en gång om det inte fungerar, säger båda respondenterna. 
Andersson anser att löpande utvärderingarna är viktiga. Banverkets uppfattning av presta-
tionen angående vad den inhyrda personalen presterar ändras inte allteftersom Banverket själv 
får mer kunskap om vad uppgiften innebär, säger Landström. Däremot har de enligt 
Landström sett att personen kan klara av mer än vad som begär vilket gör att Banverket nästa 
gång kan hyra in den personen till mer avancerade arbetsuppgifter. Detta gör även att 
prisbilden blir en annan. Banverket i Luleå har aldrig varit med om att den inhyrda personen 
blivit utbytt under arbetets gång, säger båda respondenterna. Det har hänt att personen har 
blivit sjuk, men då har Banverket avböjt att ta in en ny eftersom det skulle ta för lång tid att 
lära upp personen. Banverket vet då inte om uppfattningen av den utförda tjänsten skulle 
påverkas på något sätt. Personkemin mellan den inhyrda personalen och personerna som 
utvärderar tjänsten har naturligtvis stor betydelse, enligt respondenterna. Fungerar det inte 
mellan koordinatorn och den inhyrda personen fungerar inte jobbet, säger Landström.  
 
Den slutliga utvärderingen av den köpta tjänsten sker muntligen mellan koordinatorn och 
Landström. De diskuterar tillsammans igenom hur det har fungerat. Landström säger att i och 
med att det har fungerat så bra har Banverket aldrig behövt gå vidare än så. I början var det 
däremot en skillnad eftersom Landström då hade ögonen på sig. Då kontrollerade han varje 
dag hur samarbetet fungerade. Andersson säger att en slutlig utvärdering sker genom samtal 
med bemanningsföretaget samt samtal inom Banverket. Han säger att det är viktigt att kolla 
eftersom även bemanningsföretagen kan bli slöa. Prestationen mäts genom att se att jobbet har 
blivit gjort. Landström kallar det för direktkvalitet. Andersson kan inte säga att prestationen 
mäts. Utöver dessa steg i köpprocessen kan ingen av respondenterna tillägga något som skulle 
vara förbisett. 

5.2.2 Aktörer involverade i organisatoriska köp 

 
Aktörerna som medverkar vid köp av tillfällig personal är personaladministratören, vilket 
innebär Landström själv, och sedan ska facken underrättas. Dessutom medverkar den avdel-
ning eller sektion där behoven uppstår. All rekrytering går genom Landström, vilket gör att 
han är den enda vilken kan kallas för en bestämd person som jobbar med inköp av tillfällig 
personal. Båda respondenterna säger att det inte finns någon varaktig grupp som jobbar med 
inhyrning av personal. 
 
Buying center: 
 
Den aktör som inleder köpförslaget är alltid den enhet som upptäcker att de har för mycket att 
göra. Andersson säger att projektledaren är ofta den som inleder köpförslaget. Normalt sett 
initieras köpförslaget från projektchefen. Andersson säger att projektledaren kan anses använ-
da den inhyrda personalen. Landström säger att personerna som använder den köpta tjänsten 
är projektledare av olika slag. Han säger att inhyrd personal kan uttryckas som administrativa 
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enhetens förlängda arm. Projektledare kan påverka köpet genom att påpeka behovet av hjälp 
och talar om det för sin chef. Projektledarnas möjlighet att påverka köpet under processens 
gång är styr av budgeten, säger Landström. Andersson säger att projektledaren kan påverka 
inköpet genom att ställa krav. Om projektledaren efter ett tag upptäcker att en ekonom behövs 
istället för en kontorsassistent så ökar kostnaderna. Är Banverket inte beredd att betala mer så 
måste problemet lösas på annat sätt. Normalt sett är det personerna på respektive avdelning, 
projektledare och projektchef, som kan se att tillfällig personal behöver hyras in. Dessa samt 
medarbetarna bestämmer tjänstens kvalitet. De sätter upp nivåerna och innehållet i tjänsten, 
säger Landström. Andersson säger att han och projektchefen bestämmer tjänstens karaktärs-
drag. De slutliga specifikationerna sätter Landström upp. Andersson förklarar att det är 
projektledarna som sätter upp kraven och att han som koordinator tillsammans med projekt-
chefen som försöker göra en slutlig kravbeskrivning. Introduktionen av den inhyrda personen 
görs av koordinatorn på projektet. Landström säger att han sköter vissa bitar, exempelvis att 
personen har en dator att arbeta med, är inloggad och får information om Banverket.  
 
Landström säger att personerna som kan påverka inköpet av personal på ett direkt sätt är 
projektchefen samt han själv. Andersson säger att det är han tillsammans med projektchefen. 
Däremot, indirekt kan köpet påverkas av medarbetarna som upptäcker behovet av hjälp, säger 
Landström. Enligt Andersson påverkar projektledarna indirekt. Det finns även hela tiden en 
dialog med administrativa enheten, för de har ju bästa bilden i övrigt hur organisationens re-
surser ser ut, säger Andersson. 
 
Den person som har kontroll över informationsflödet hela vägen genom processen är Land-
ström, säger han, medan Andersson anser att han har den kontrollen. Landström lämnar även 
över till koordinatorn, men normalt sett är det Landström som har hela kedjan av information. 
De enda som kan påverka köpet är personerna som beställt köpet, alltså ytterst respektive 
chef.  
 
Respektive projektchef har ansvaret att göra ett avtal. Först måste dock en dialog föras med 
facket, säger Landström. Det är inte Landström som skriver avtalen. Normalt sett är det 
projektcheferna som har befogenhet att kontakta bemanningsföretagen, men även Landström 
har den rätten. De personer som har rätt att ingå förhandlingar med bemanningsföretagen är 
projektcheferna och Landström. Landström säger att han är den som sköter pappersarbetet, 
vilket han anser är ”väldigt enkla grejer” och inte resulterar i så mycket arbetet i sig. Enligt 
Andersson har han hand om pappersarbete vad gäller inhyrningen av personal. Andersson 
säger att han utför själva ordern medan Landström säger att det är han som har den uppgiften. 
 
Landström berättar att personen som väljer ut det alternativa köpbeteendet är projektchefen. 
Andersson säger han ger en målande bild som sedan godkänns av projektchefen. 
 
Buying team: 
 
Landström säger att de personer som är ansvariga för alla aktiviteter är Landström samt 
beställaren det vill säga projektchefen. Andersson säger att det är projektchefen som är den 
ansvarige. De aktiviteter inhyrningen innebär är enligt Landström följande; en beställning tas 
upp från den som har behovet, sedan detaljgranskas beställningen och ett innehåll sätts upp på 
vad tjänsten innebär. Därefter sätter Landström upp en kravspecifikation och ringer upp 
företaget som valts ut att hyra från. Företaget återkommer sedan med motfrågor som 
preciserar personen som ska hyras in. Sedan får företaget kontakta koordinatorn direkt. 
Därefter ringer Landström och kollar att allt finns på plats och fungerar vilket innebär att 
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Landströms aktiviteter därmed är avslutade, förutsatt att ingenting inträffar som gör att 
personerna behöver bytas ut. Andersson säger att aktiviteterna som den ansvarige projekt-
chefen är ansvarig för är att få arbetet genomfört. Projektchefen samarbetar med koordinatorn, 
säger Andersson. Landström berättar att han och beställaren samarbetar med facket och de 
som har beställt uppdraget.  
 
Kontakterna med leverantören går oftast genom mig, säger Landström. Normalt sett har 
cheferna den kontakten, säger han. Personer som är ansvariga för att anskaffa personal är ytt-
erst respektive chef, men de gör enligt Landström en beställning till honom som i sin tur gör 
en beställning till bemanningsföretaget så att någon blir inhyrd. De personer som väljer ut en 
leverantör är Landström i dialog med koordinatorn. Enligt Andersson är det han i samarbete 
med projektchefen som väljer ut leverantör. Normalt sett är det Landström som sköter förhan-
dlingarna, säger han. Den information han samlar in kommer från den person som beställt 
uppdraget alltså respektive chef. Sedan får Landström själv ta en diskussion med facket och 
förklara läget.  
 
För dessa tjänsteinköp behövs ingen speciell teknisk kunskap, säger båda respondenterna. 
 
Inte heller behövs information från externa källor vid dessa köp, säger Landström. Andersson 
anser att det är han tillsammans med projektchefen som tar på sig ansvaret att samla info-
rmation från externa källor. Han säger att det kan vara en referens från någon, däremot lyssnar 
de inte till rykten på stan.  
 
Utöver det Landström har berättat hittills vill han tillägga att köp av tillfällig personal inte är 
så komplicerat. En svårighet finns i börja då kontakter ska upparbetas och ett gehör inom 
organisationen behövs. Inhyrning av personal händer under perioderna då Banverket har en 
mindre bemanning och det har hänt något som gör att de behöver hyra in personal under en 
kortare period. 
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5.3 EN PRESENTATION AV SUNDERBY SJUKHUS 
 
När tankarna på ett gemensamt sjukhus för Luleå och Boden växte fram i början av 1990-
talet, grundades de på en mycket noggrann analys av vilka nya möjligheter som den snabba 
kunskapstillväxten inom sjukvården kunde erbjuda norrbottningarna. De grundades också på 
en bedömning av norrbottningarnas behov på 2000-talet. Visionen var att skapa en sjukvård i 
Norrbotten som tar tillvara 2000-talets kunskap och medicintekniska landvinningar för att 
möta 2000-talets behov.16 Redan i januari 1995 sattes spaden i marken, den förste februari 
1999 började slutbesiktningen och i maj överlämnades sjukhuset till Norrbottens Läns Lands-
ting. Sunderby sjukhus är ett IT-sjukhus. Genom att koppla ihop en mängd medicinska data-
baser och elektroniska system har Norrbottens läns landsting skapat ett av Europas moder-
naste sjukhus. Men det krävs mer än teknik för att skapa ett fungerande, patientinriktat 
sjukhus. Därför studerades redan under planeringsstadiet hur patienter, personal och material 
ska förflyttas. Resultatet har blivit ett kompakt sjukhus med korta avstånd och bästa möjliga 
samband mellan de verksamheter som är beroende av varandra.17 Revirgränserna försvinner 
för personalen eftersom arbetet sker i team med varierande arbetsuppgifter och det ska finnas 
en teknisk utrustning så att tunga lyft undviks. Det ska också finnas goda möjligheter till 
kompetensutveckling och vidareutbildning.18 
 
När beslutet att bygga sjukhuset togs, beslutades om en investeringsram på 1 300 miljoner 
kronor i 1993 års penningvärde. Sedan dess har beslutats om mindre tillägg som inte kunde 
förutses vid det första beslutet, t ex strålbehandling av cancer och extra ventilation i opera-
tionssalar som tillkommit.19 Den totala kostnaden blev 1 599 miljoner kronor20. 
 
Författarna har genomfört en intervju med Anne Sundqvist som arbetar som chef på 
avdelningen operation inom Norrbottensläns landsting, Luleå, Boden och Sunderbyförvalt-
ningen. Hon har arbetat inom förvaltningen i 25 år och hennes arbetsuppgifter är 
personalrekrytering, personalfrågor och ekonomi inom avdelningen. Författarna har även 
genomfört en intervju med verksamhetschefen och divisionschefen på Sunderby Sjukhus, 
Barry Högström. Högström arbetar på avdelningen akutsjukvård och biokemisk/klinisk 
fysiologi. Han har varit anställd på positionen i tre år och leder 500 anställda via ett 20-tal 
enhetschefer. 

5.3.1 Köpprocessens utformning vid organisatoriska köp 

 
Här följer en sammanfattning av svaren som författarna fått in från intervjuerna vad gäller 
köpprocesserna: 
 
Buygridmodellen: 
 
Behovet att hyra in personal blev tydligt efter en löneaktion bland operationssköterskorna, de 
vill ha en högre lön. Resultatet av det här var att alla sade upp sig, så behovet märktes tydligt, 
säger Sundqvist. Högström berättar att de upptäcker att personal behöver hyras in när de ser 
att de inte klarar sig, oftast gäller det att fylla vakanser och semesterperioder. Båda respon-
denterna berättar att krav finns uppställda på vilken kompetens som krävs för att kunna arbeta 

                                                 
16http://www.norrbotten.sap.se/sunder.html  
17 http://peab.se/Reportage/Sunderbyn.htm 
18 http://www.norrbotten.sap.se/sunder.html  
19 ibid. 
20 http://www.nll.se/ib/sy/Sus/_fakta/index.htm 
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som operationssköterska, nämligen att ha en adekvat utbildning och två års erfarenhet. Det 
krävs en kombination av legitimation, utbildning och arbetslivserfarenhet, säger de.  
 
Högström säger att preciseringen av vad som köps in oftast inte sker med mer än arbetskvali-
fikationer. Sundqvist berättar att det som behövs köpas in är operationssköterskor som arbetar 
mot salsarbete, vilket innebär arbete under operation. För att kunna bestämma hur mycket 
som ska köpas bestäms en nivå som verksamheten ska hålla. Detta avgör hur många opera-
tionssalar som ska hållas öppna för att erbjuda patienterna vård, i och med detta har ett behov 
av hur mycket som ska klaras av bestämts. Därefter ställer de upp det antal personer som 
behövs för att nå det uppsatta målet, säger hon. Högström uttrycker det med att preciseringen 
på mängden sker oftast med antal personer eller tidsperiod, beroende på hur mycket arbete 
som behöver köpas in. 
 
Sundqvist säger att de har en beskrivning i form av en kravspecifikation för att tydliggöra vad 
som ska köpas in. Det som finns med i beskrivningen är att personalen ska vara utbildad till 
operationssköterskor, har två års erfarenhet, att de kan arbeta jour och kunna arbeta bered-
skap, säger hon. Högström säger att beskrivningen används speciellt när de inte har erfarenhet 
av leverantören.  
 
Leverantörer hittades genom sökning på Internet. Bemanningsföretagen är anknutna till en ge-
mensam organisation, nämligen Svenska personalbemannings- och rekryteringsförbundet, 
SPUR, säger Sundqvist. Hon ringde till de företag som fanns med i SPUR och hörde sig för 
vilka som kunde erbjuda vårdverksamhet. Högström berättar referenser är ett sätt att hitta 
leverantörer.  
 
Från de bemanningsföretag som kunde erbjuda vårdverksamhet begärdes offerter, säger Sund-
qvist. Även Högström säger att de alltid begär offerter för att få en prisbild. 
 
Både Högström och Sundqvist berättar att de offerter som de fått in har analyserats. Det var 
inte så många i deras fall och alla behövdes, säger Sundqvist. Hon berättar vidare att av offer-
terna som kom in kunde inte alla bemanningsföretagen erbjuda operationssköterskor, så dessa 
kunde inte anlitas. Det sker förhandlingar med vardera leverantör som kan erbjuda opera-
tionssköterskor, säger Sundqvist. Under förhandlingarna med vardera leverantör är det främst 
prismarginaler som diskuteras, säger båda respondenterna.  
 
Högström säger att ordern lämnas relativt sent efter att de bestämt sig, och ofta nära de 
tillfällen då den inhyrda personalen ska börja arbeta. Efter att ha fått in en offert skrivs ett 
avtal där kraven specificeras av vad som ska köpas, säger Sundqvist. Sundqvist ser avtalet 
som själva ordern. När köpprocessen är avslutad kan den ses på tre olika sätt. Den kan ses 
som avslutat när avtalet är skrivet, när personerna kommer till sjukhuset så att det går att 
utvärdera dem eller när hela köpet är fakturerat, anser Sundqvist. Högström menar att 
köpprocessen inte är avslutat förrän uppdraget är avslutat, vilket han motiverar med att under 
dess gång diskuteras kvalitet och andra faktorer med bemanningsföretagen. 
 
Utvärderingar efter köpet tas muntligt, de använder sig inte av en skriftlig mall som hjälp-
medel, säger Sundqvist. Vad som utvärderas efter köpet är hur pass bra personen har skött sin 
uppgift. Här ses om den inhyrda personen har rätt kompetens och inom vilka områden 
personen besitter erfarenhet, säger hon. Hon tillägger att utvärderingarna utförs för att bli 
bättre i framtiden vad gäller inköp av personal. Högström anser att utvärderingen är till för att 
titta på kostnadsbiten och samarbetet. 



  Kapitel 5 Empiri �

 45 

Days och Barksdales köpprocess: 
 
Sundqvist berättar att deras behov av personal uppstod i och med att alla operationssköterskor 
sade upp sig efter en löneaktion där de ville ha ut en högre lön. Högström berättar att de 
upptäcker att personal behöver hyras in när de ser att de inte klarar sig, oftast gäller det att 
fylla vakanser och semesterperioder. 
 
De kriterier som Sundqvist säger att de inhyrda personerna ska klara av är att de ska vara 
utbildad till operationssköterska samt ha två års erfarenhet. Målet med köpet är att kunna 
bedriva operationsverksamhet, alltså att kunna ge Norrbottningarna sjukvård, säger hon. 
Högström säger att målet med köpet är att täcka personalbristen. Ett kriterium som avgör valet 
av leverantör är att de ska kunna erbjuda operationssköterskor, alla leverantörer som kan 
erbjuda det har utnyttjats eftersom det är en knapp resurs, säger Sundqvist. Högström säger 
samma sak, att leverantörerna ska kunna behärska vården. Han säger också att en kunnig leve-
rantör ska vara flexibel och lojal för kraven som köpare har. 
 
Sundqvist säger att kravet på personen som hyrs in är att kunna sin arbetsuppgift som opera-
tionssköterska, vilket gör att risker och osäkerheter reduceras. Ett annat sätt att reducera risker 
är att aldrig försöker få två nya personer tillsammans. Det finns även pärmar att titta i som 
beskriver hur arbetet fungerar inom operationsavdelningen, säger Sundqvist. Hon berättar att 
reduceringen av risker och osäkerheter kontrolleras varje vecka. Varje gång personal hyrs in, 
måste en dialog föras med personerna för att exempelvis se vad de har arbetat med, vad de är 
bäst på och vad de är mindre bra på. Om hon märker att en person inte kan alla områden så får 
personen inte arbeta jour eller som beredskap, i och med detta minimerar vi riskerna, säger 
Sundqvist. Högström säger att de framför allt pratar med andra sjukhus som köpt tjänster från 
leverantören, för att minimera riskerna. 
 
Sundqvist säger att de attribut som en leverantör ska besitta för att vara en potentiell leve-
rantör är att de ska leva upp till de krav som ställts upp. Det är viktigt att kunna ha en dialog 
med leverantören, anser Sundqvist. Högström säger att leverantören ska vara etablerad och av 
en viss storlek, eftersom de arbetar med långsiktiga mål. Vad som kan diskvalificera en 
leverantör är att de inte kan leva upp till vad de lovat och att det kräver mycket arbete för att 
få in rätt person i rätt tidpunkt, säger Sundqvist. Både Högström och Sundqvist anser att priset 
är en viktig faktor som spelar in. Det kan bli avgörande när det kommer att finnas en val-
möjlighet mellan olika leverantörer. Högström säger också att referenser har betydelse. 
 
Författarna har valt alla bemanningsföretag som har operationssköterskor att hyra ut, så det 
skedde ingen direkt gallring mellan leverantörerna, säger Sundqvist. Högström däremot säger 
att en ytterligare gallring sker där de vill diskutera med leverantören, se på affärsidén och 
dessutom ska arbetsledaren träffa leverantören. Sundqvist säger vidare att då fler övergår till 
att bli fast anställda igen kommer de att kunna nyttja bemanningsföretaget som har lägst 
priser. Egenskaper som en leverantör ska besitta är att de ska kunna leverera operations-
sköterskor, anser hon. Högström säger att personrelationer är särskilda egenskaper som han 
värdesätter. Två av de företag som sjukhuset hyr in från har den personal som en gång sade 
upp sig från Sunderby sjukhus, på detta sätt vet de att tjänsten som köps är tillräckligt duglig 
för dem, säger Sundqvist. Annars märker de om tjänsten duger när den inhyrda personen 
kommer till sjukhuset, då det märks vilken kunskap personen har, säger hon. Sundqvist säger 
att när de ringer till ett bemanningsföretag och begär en person som ska ha kompetensen att 
arbeta jour vill de ha ett snabbt svar om leverantören kan erbjuda det eller inte. Enligt Hög-
ström ställs baskrav från början på vad personen ska kunna.  



  Kapitel 5 Empiri �

 46 

Om bemanningsföretagen kan erbjuda personer med rätt kompetens, som lever upp till kraven 
i kravspecifikationen och har ungefär samma prisnivå, då är det hur bra samarbetet fungerar 
som avgör vilken leverantör som väljs ut, säger Sundqvist. Enligt Högström är det priset som 
avgör val av leverantör om flera leverantörer anses lika dugliga. 
 
Utvärdering av köpet sker direkt efter att personen har varit inhyrd, säger Sundqvist. 
Högström säger att utvärderingen sker under hela processens gång. Båda hävdar att det sker i 
muntlig och inte i skriftlig form. Kraven som ställs på personerna som hyrs in är att de ska 
klara av salsarbete. Sundqvist berättar att de inte har haft många inhyrda som har blivit 
utbytta. Det har hänt att någon blivit sjuk, då har leverantören bytt ut personen. Det är per-
soner från den gamla personalen, som tidigare sade upp, sig som då har bytits in, så det har 
inte varit några problem. Dessa personer känner till arbetsplatsen, säger hon. Hon säger också 
att det inte har påverkat uppfattningen av leverantören prestationer. Även Högström säger att 
det inte finns någon skillnad på uppfattningen av leverantörens prestationer när personal blivit 
ersatt, eftersom personalen har en fin bakgrund och samma typer av arbetsrutin. Men han 
säger även att sjukhuset vill ha en kontinuitet i arbetet vilket inte leverantören förespråkar. 
Leverantören kan byta ut personalen efter några veckor medan sjukhuset vill ha kvar samma 
person under en längre tid, vilket inte är bra för sjukhuset. Personkemin mellan den inhyrda 
personalen och de personer som utvärderar tjänsten försöker Sundqvist se på ett professionellt 
sätt. Hon säger att det hon tittat på är hur företaget har blivit bemött, hur de har kunnat 
samarbeta och om bemanningsföretaget har kunnat hålla vad de lovat. Högström säger att 
personkemin har stor betydelse, relationen mellan företaget och arbetsledaren ska ju fungera.  
 
Sundqvist säger att de utvärderar köpet genom en att ha en dialog med bemanningsföretaget 
där de diskuterar hur allting har fungerat. Enligt Högström stämmer sjukhuset av tjänsten 
under resans gång. De har inget speciellt mått för att mäta prestationen i förhållande till de 
som hyrs in, säger båda. Varken Högström eller Sundqvist har någonting att tillägga vad 
gäller inköpsprocessen av tillfällig personal. De anser båda att samtalet hittills har täckt 
processens gång. 

5.3.2 Aktörer involverade i organisatoriska köp 

 
Sundqvist berättar att det var hon, verksamhetschefen, personalchefen och sjukhusdirektören 
som var med och beslutade att de skulle hyra in personal. Sjukhusdirektören har haft ett antal 
möten med politikerna angående om det var möjligt att lösa situationen genom att hyra in 
personal. Efter att ha begärt in offerterna så har Sundqvist i samråd med verksamhetschefen 
och personalchefen tittat över offerterna och därefter förmedlat dem vidare till sjukhusdire-
ktören, vilken är den aktör som skriver på avtalen. Högström säger att personalchefen och han 
brukar samarbeta om det gäller större inköpsaffärer. Båda respondenterna säger att det finns 
ingen bestämd grupp som enbart arbetar med att köpa in tillfällig personal. 
 
Buying center: 
 
Sundqvist och personalsekreteraren är de två personer som fick i uppdrag av ledningen att 
skriva kravspecifikationen, säger Sundqvist. Högström säger att det är arbetsledaren som ser 
att personal behövs. Arbetarledaren tar då kontakt med honom och tillsammans för de en 
diskussion. De som använder personalen är patienterna och alla som ingår i teamet där den 
inhyrda personen blir placerad, säger Sundqvist. Högström säger att personen som använder 
den inköpta personalen är arbetsledaren. Personerna som använder den inhyrda personen kan i 
princip inte påverka köpbeslutet på något sätt. Sjukhuset förutsätter att personen som hyrs in 
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har rätt kompetens, säger Sundqvist. Användarna kan inte påverka under köpprocessens gång, 
det är Sundqvist själv som får signaler av de anställda om något inte fungerar med den 
inhyrda personen, då kan hon själv gå in och påverka. Patienterna har jättesvårt att kunna 
påverka, att kunna säga att de inte vill att sjukhuset ska hyra in personen, anser hon. Högström 
säger att arbetsledaren själv kan påverka inköpsbeslutet om det handlar om små affärer, och 
att arbetsledaren hur som helst kan påverka beslutet. Sundqvist berättar att det var ledningen 
som märkte att det fanns ett behov av personal i och med att alla slutade. De förstod att de 
måste hyra in för att kunna bedriva sin verksamhet. Högström säger att det är arbetsledaren 
som märker behovet att personal. Det är Sundqvist som tar beslutet, säger hon, men hon 
tillägger att det i slutändan finns författningar och lagar som slutligen bestämmer. Det krävs 
en viss kompetens för att få arbeta som operationssköterska. De slutliga specifikationerna är 
det Sundqvist som sätter upp, vilket gjordes i kravspecifikationen, säger hon. Högström säger 
att det är arbetsledaren som ställer upp specifikationerna. Det finns en person som jobbar 
dagtid inom vården som bruksansvarig, det är denna person som introducerar personalen när 
de kommer till oss. För att de inhyrda personerna ska bli bra introducerade får de gå 
tillsammans med någon annan på avdelningen, säger hon. Högström säger att den lokala 
arbetsledaren introducerar inhyrd personal. 
 
Det är Sundqvist som har valt ut leverantörer och det är hon som väljer ut vilka personer som 
ska komma till sjukhuset, så det är hon som direkt påverkar det alternativa köpbeteendet. 
Högström säger att allt beror på köpet, men arbetsledaren, han själv och personalchefen har en 
direkt påverkan. Personerna som indirekt påverkar köpet är verksamhetschefen och övriga i 
ledningen, detta i och med att de inte har dialogen med leverantören, säger Sundqvist. 
Högström säger att det är landstinget centralt och landstingspolitiken som påverkar indirekt. 
 
Personerna som har kontroll över av flödet av information under köpprocessen är ledningen, 
de har haft en dialog, säger både Högström och Sundqvist.  
 
Den person som har rätt att skriva avtal är sjukhusdirektören, säger båda respondenterna. De 
som har befogenhet att kontakta leverantörerna är ledningen och driftsansvariga och som får 
ingå förhandlingar är personer som ingår i ledningen, säger Sundqvist. Högström säger att 
arbetsledaren får ingå förhandlingar om köpavtalet. Pappersarbetet sköts av Sundqvist. Hon 
tar emot fakturor, stämmer av att de är okej och konterar. Därefter skickar hon dem vidare till 
ekonomiavdelningen. Själva ordern ser Sundqvist som avtalet, vilken hon sätter samman, så 
det är hon som utför ordern . Detta bekräftas även Högström. 
 
Det är Sundqvist som ställer upp de krav som personerna ska ha och det är hon som väljer ut 
det alternativa köpbeteendet, alltså vilka leverantörer som de ska köpa av och vilka personer 
som ska hyras in från dessa företag. Högström säger att vid små inköp är det arbetsledaren 
som väljer ut alternativa köpbeteenden, men vid större inköp är det personalchefen, sjukhus-
direktören och han själv som väljer mellan köpbeteendena.  
 
Buying team: 
 
Sundqvist berättar att det var hon, verksamhetschefen, personalchefen och sjukhusdirektören 
som var med och beslutade att de skulle hyra in personal. Sjukhusdirektören har haft ett antal 
möten med politikerna angående möjligheten att lösa situationen genom att hyra in personal. 
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Sundqvist har svårt att se vilka personer som är ansvariga för alla aktiviteter som ingår i 
köpprocessen. De som samarbetar med inköpet är i första hand ledningsgruppen men andra 
personer runt om på sjukhuset får hjälpa till med saker som de är bättre på, berättar Sundqvist.  
 
De personer som har kontakten med bemanningsföretaget är ledningen, säger båda respon-
denterna. Den som är ansvarig för anskaffning av personal är arbetsledaren och denna person 
väljer ut leverantören, berättar Sundqvist De som sköter förhandlingar är någon av personerna 
i ledningen. Informationen om bemanningsföretagen hittades på Internet, därefter fick 
Sundqvist mer information genom att ringa till dem. Sundqvist säger även att hon kände till 
vissa bemanningsföretag från media.  
 
Företaget har ingen teknisk grupp som de måste rådfråga med innan de genomför köpet, säger 
båda respondenterna. 
 
Sundqvist säger att hon inte vet om de samlar information från externa källor, förutom Inter-
net som hon har använt. Högström säger att han pratar med referenstagare för att få extern 
information. 
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6 ANALYS 
 
Analysen är en av de minst utvecklade och mest besvärliga aspekter vid en fallstudie. Till 
skillnad från statistiska analyser finns få formler eller beskrivningar för guidning åt en novis 
undersökare. Istället beror mycket på undersökarens egna stil av noggrant tänkande till-
sammans med tillräcklig presentation av belägg och omsorgsfulla övervägande av alternativa 
tolkningar. Den mest önskvärda strategin för fallstudieanalyser är att använda en mönst-
ermatchande logik, within case analys, vilken jämför ett empiriskt baserat mönster, med ett 
eller flera redan förutsagda mönster. Sammanfaller mönstren kan resultaten hjälpa till att 
stärka studiens interna validitet. En cross case analys har begränsningar i jämförelse med 
within case analys, eftersom den varken kan ge teoretiska eller statistiska generaliseringar. 
Detta beror på valet av de individuella fallen som ligger utanför undersökarens kontroll. (Yin, 
1994)  
 
I detta kapitel kommer författarna att jämföra insamlad data med tidigare forskning, samt 
jämföra de undersökta fallen sinsemellan. 
 
6.1 KÖPPROCESSENS UTFORMNING VID ORGANISATORISKA KÖP - WITHIN CASE  
 
Författarna kommer nedan att jämföra Buygridmodellen (Robinson, Farris & Wind, 1967) och 
Days och Barksdales (1994) köpprocess med den data som samlats in vid intervjuerna som 
genomförts med vardera organisation. Detta gör författarna för att se om empirin stämmer 
överens med den tidigare forskningen. 

6.1.1 Buygridmodellen 

 
Enligt Robinson, Farris och Wind (1967) börjar det första steget i köpprocessen med att orga-
nisationen upptäcker ett problem och ser att en lösning till detta är att tillfredsställa ett behov. 
Organisationen tar sedan reda på vad det är som måste köpas in. (ibid) Båda respondenterna 
på Telia säger att de upptäcker att det är för få i personalen och ser att de snabbt måste ta in 
mer personal för att täcka personalbristen. Telia köper då in rekryteringsprocessen och utvald 
personal från Manpower. Hos Telia överensstämmer empiri med tidigare forskning. Hos Ban-
verket uppstår ett behov när de inte hinner med, säger båda respondenterna. Därefter försöker 
Banverket skapa sig en bild av problemet och utifrån detta försöka se vem som bäst skulle 
klara av uppgiften, säger Andersson. Banverket använder sig av gamla mallar för att identi-
fiera personer med rätt kompetens, säger Landström. Författarna ser en klar likhet mellan 
tidigare forskning och empiri vad gäller Banverket. Hos Sunderby sjukhus upptäcks ett 
behov att hyra in personal när vakanser uppstår eller under semesterperioder. Sjukhuset har 
krav uppställda på vilken kompetens som krävs, vilket är en kombination av legitimation, 
utbildning och arbetslivserfarenhet, berättar båda respondenterna. Författarna kan se att den 
tidigare forskningen och empiri stämmer överens vad gäller Sunderby sjukhus. 
 
Andra steget i processen innebär att precisera vad och hur mycket som ska köpas in 
(Robinson, Farris & Wind, 1967). Från de två intervjuerna med Telia kan författarna se att 
preciseringen är styrd av behovet, som finns beskrivet på ett bemanningsschema. Empirin 
stämmer överens med tidigare forskningen i detta fall. Banverket preciserar vad som ska 
köpas in genom en kravspecifikation. Genom att göra en uppskattning av hur lång tid den 
inhyrda personen kommer att behövas vet de hur mycket som måste köpas in, säger båda 
respondenterna. Den information författarna har fått in från Banverket stämmer här överens 
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med den tidigare forskningen. På Sunderby sjukhus sker en precisering med hjälp av arbets-
kvalifikationer, vilket gäller till exempel för operationssköterskor, berättar respondenterna. De 
säger också att hur mycket som ska köpas in beror på arbetsmängden, utifrån detta bestäms 
antalet personer och under vilken tidsperiod personerna behövs. Författarna ser att här 
stämmer tidigare forskning och empiri överens. 
 
I det tredje steget visar Robinson, Farris och Wind (1967) att organisationen gör en beskriv-
ning av inköpet, vilken sedan ligger till grund för personerna som medverkar vid köpbeslutet. 
Vid de två intervjuerna hos Telia framkom att de har ett centralt skrivet grundavtal för Sver-
ige, vilket används för att teckna ett underavtal som gäller i Luleå. Detta underavtal används 
för att beskriva resurserna som ska köpas in. Författarna ser att detta överensstämmer med den 
tidigare forskningen. Banverket skriver ibland ner vad som ska köpas in men oftast sker det 
muntligt, säger respondenterna. Det här tredje steget stämmer överens med den tidigare forsk-
ningen. Sunderby sjukhus har en kravspecifikation som hjälper till att tydliggöra vad som 
ska köpas in, berättar respondenterna. Här stämmer tidigare forskning och empiri överens. 
 
Lämpliga leverantörer hittas till köpet i det fjärde steget. Sökningen kan variera i tid 
beroende på situationen och vad som ska köpas in. (Robinson, Farris & Wind, 1967) Utifrån 
de två intervjuerna hos Telia ser författarna att organisationen endast har arbetat med ett 
bemanningsföretag. Vilket företag Telia väljer har mindre betydelse, säger Engström. Sök-
ningen av leverantör är styrd genom avtalet som är centralt slutet med bemanningsföretaget. 
Författarna kan se att tidigare forskning och empiri stämmer överens. Till Banverket har ett 
bemanningsföretag själv kommit och presenterat sig vilket de numera nyttjar, säger båda resp-
ondenterna. Författarna ser inte att Banverket gör en sökning för att hitta lämpliga leve-
rantörer, men att de ändå nyttjar en leverantör, så tidigare forskning och empiri stämmer inte 
överens. På Sunderby sjukhus har leverantörer hittats genom att gå ut på Internet eller 
genom att använda sig av referenser, berättar respondenterna. Här ser författarna att en sök-
ning genomförs, som den tidigare forskningen säger.  
 
I det femte steget i Robinson, Farris och Winds (1967) Buygridmodell inhämtas förslag på 
offerter från leverantörerna. Vid intervjuerna med Telia framkommer att de inte inhämtar 
offerter från olika leverantörer eftersom de aldrig har haft två företag att välja mellan. För-
fattarna ser att tidigare forskning och empiri inte stämmer överens i detta steg för Telia. Ban-
verket begär inte offerter från olika leverantörer, enlig Landström, däremot framkom under 
intervjun med Andersson att en prisbild efterfrågas på begärda uppdrag. I och med att olika 
svar kom från Banverkets respondenter är det svårt att säga om empirin stämmer överens med 
tidigare forskning. Sunderby sjukhus inhämtar offerter från de olika leverantörerna för att få 
en prisbild, säger båda respondenterna. Här stämmer tidigare forskning och empiri överens. 
 
Steg sex innebär att förslagen analyseras och jämförs med varandra för att välja lämpligaste 
leverantör. Eventuellt kan förhandlingar förekomma med leverantörerna. (Robinson, Farris & 
Wind, 1967) Telia använder sig endast av en leverantör och tar inte in förslag på offerter, 
säger båda respondenterna. De säger även att några förhandlingar inte sker lokalt, utan cent-
ralt. För Telia är tidigare forskning och empiri inte överensstämmande i detta steg. Banverket 
tittar enbart på priset, de jämför att hyra in med att ta in korttidsanställd personal. Det sker 
inga förhandlingar med vardera leverantör av hyrd personal, säger båda respondenterna. 
Författarna ser inte att den tidigare forskningen och empirin stämmer överens i detta steg hos 
Banverket. Båda respondenterna på Sunderby sjukhus säger att de analyserar offerterna som 
kommit in för att hitta lämpligaste leverantör. Även förhandlingar sker för att diskutera 
prismarginaler, säger de. Här finns inga skillnader mellan empiri och tidigare forskning. 
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Enligt Robinson, Farris och Winds (1967) går det sjunde steget ut på att en order ges till 
leverantören, men problemet är inte löst och köpprocessen är inte avslutad förrän leveransen 
har kommit fram och är accepterad av köparen. Författarna ser att Telia lämnar en order till 
leverantören när brist uppstår och den lämnas muntligen, säger båda respondenterna. Vid 
intervjuerna framkommer att Telia har två sätt att se på när problemet är löst och köppro-
cessen avslutad. Det ena är när en viss period är avslutad, vilket båda respondenterna säger. 
Det andra som framkommer är att köpprocessen är ständigt pågående, vilket Nejdsäter säger. 
Empiri och tidigare forskning stämmer överens trots att synsättet på när köpprocessens är 
avslutad skiljer sig åt hos Telia. Banverket lämnar enligt båda respondenterna en order till 
bemanningsföretaget, precis som den tidigare forskningen säger. Köpprocessen är avslutad 
enligt Andersson när kontraktet är skrivet, men pågår ändå ständigt. Enligt den andre respon-
denten är köpprocessen avslutad så fort personen är på plats hos Banverket. Författarna ser att 
uppfattningen hos Banverket om när köpprocessen är avslutad stämmer överens med tidigare 
forskning. På Sunderby sjukhus lämnas en order till leverantören relativt sent, berättar 
Högström. Sundqvist ser avtalet som en order. Köpprocessen ses som avslutad på olika sätt, 
nämligen när avtalet är skrivet och när de inhyrda personerna kommit till sjukhuset, säger 
hon. Båda respondenterna säger att köpprocessen även kan ses som avslutad, när själva 
uppdraget är avslutat. Empirin stämmer här överens med tidigare forskning. 
 
Det åttonde steget inkluderar två olika utvärderingar. Leverantörens prestation utvärderas, 
samt en grundläggande utvärdering sker som visar hur den köpta leveransen verkligen fung-
erar. Utvärderingar är nödvändiga för framtida köp och för att hantera liknande köp mer effe-
ktivt. (Robinson, Farris & Wind, 1967) Båda respondenterna säger att Telia utvärderar vad de 
får ut av den inhyrda personalen och priset för detta, både vad gäller social och övriga komp-
etens. I priset ingår kostnaden för att resurserna ska vara rörliga och inte uppbundna vid 
snabba förändringar. Båda respondenterna på Telia anser att utvärderingarna är nödvändiga 
för att se om det är den bästa och rationellaste lösningen samt för att vara effektivare vid 
framtida köp. Den tidigare forskningen och empirin stämmer väl överens i det åttonde steget 
för Telia. Banverket har en muntlig dialog med bemanningsföretaget efter att köpet avslutats 
för att se om allting har fungerat, enligt båda respondenterna. Banverket gör även en utvärd-
ering av den inhyrda personen under tiden personen är där, för att se om allting fungerar. 
Dessa utvärderingar genomförs för att se om något måste kompletteras, exempelvis 
utbildning, medan personen finns hos Banverket. De används även för att se om de valt rätt 
sätt att arbeta på och för att kunna förbättra sig till nästa gång personal ska hyras in, säger 
båda respondenterna. Författarna ser att den information de fick ut från Banverket stämmer 
överens med den tidigare forskningen. Sunderby sjukhus gör muntliga utvärderingar där de 
ser på prestationen, kompetensen och erfarenheten, säger Sundqvist. De utvärderar kostnader 
och samarbete, säger Högström. Utvärderingarna är nödvändiga för framtida inköp, säger 
Sundqvist. Empirin vad gäller utvärderingar stämmer överens med tidigare forskningar. 

6.1.2 Days och Barksdales köpprocess 

 
Första steget i Days och Barksdales (1994) köpprocess börjar med att ett behov uppstår och 
köparen ser att problem kan åtgärdas med ett köp av en fackmässig professionell tjänst. För-
fattarna ser att Telias behov uppstår när schemat ska läggas för personalen. Telia ser då hur 
mycket som förväntas ringa och om det finns nog med personal. Finns det inte nog med per-
sonal hyr Telia in från bemanningsföretaget, säger båda respondenterna. Här stämmer den 
tidigare forskningen och empirin överens. Banverket märker behovet av mer arbetskraft när 
de inte hinner med arbetet, behovet kan tillfredsställas genom att hyra in personal, säger båda 
respondenterna. Vid intervjuerna framkom att Banverket upptäcker ett behov och åtgärdar det 
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genom att köpa in personal, vilket stämmer överens med den tidigare forskningen. Hos 
Sunderby sjukhus upptäcks ett behov att hyra in personal när vakanser uppstår eller under 
semesterperioder. Sjukhuset har krav uppställda på vilken kompetens som krävs, vilket är en 
kombination av legitimation, utbildning och arbetslivserfarenhet, berättar respondenterna. 
Författarna kan se att tidigare forskning och empiri stämmer överens vad gäller sjukhuset. 
 
Andra steget är att definiera vad köpet ska innehålla och vad målet med köpet är. Ofta 
kommer kriterierna från målet och hjälper till att försäkra att köpet görs av en kunnig leveran-
tör. (Days & Barksdale, 1994) Vid intervjuerna hos Telia berättar båda respondenterna att 
målet med den inhyrda personalen är att de ska ta emot x antal samtal per dag, vara inloggad 
en viss procent och vara snabba på att svara. Kriterierna för målet sätter leverantören upp, 
säger Engström. Hon berättar vidare att leverantören har nog bra verktyg för att mäta vilka 
kriterier personalen ska ha. Båda respondenterna har vidare svårt att definiera de kriterier som 
avgör valet av en kunnig leverantör. Nejdsäter säger dock att snabbhet, kvalitet och lojalitet 
mot Telia är viktigt. Den tidigare forskningen och empirin stämmer överens. När Banverket 
ska definiera vad köpet ska innehålla använder de sig av mallar med kriterier som visar vad 
personen ska klara av, säger Landström. Målet båda respondenterna ställer upp med köpet är 
att få arbetet utfört under en viss tidsperiod. Banverket arbetar även mot kvalitetsmålet att alla 
arbetsuppgifter ska klaras av. De kriterier som är med och avgör val av leverantör är priset 
och att de utför en tjänst med god kvalitet, säger båda respondenterna. Författarna ser att 
tidigare forskning och empiri stämmer överens i detta steg hos Banverket. Sunderby sjukhus 
definierar köpet genom en kravspecifikation. Målet med köpet är att täcka personalbristen och 
kunna ge Norrbottningarna vård, berättar respondenterna. De säger också att kriterier för en 
kunnig leverantör är att de ska kunna erbjuda rätt utbildad personal, och vara flexibel och 
lojal. Här stämmer empiri och tidigare forskning överens. 
 
Det tredje steget är till för att reducera risker och osäkerheter med köpet, vilket kan göras 
flera gånger under köpprocessens gång (Days & Barksdale, 1994). Engström säger att Telia 
ser risker med den inhyrda personalen, eftersom de inte vet om individen håller måttet eller är 
lämplig för arbetet. Nejdsäter ser inga problem med risker och osäkerheter. Reduceringen av 
risker sker endast i inledningsfasen av köpprocessen, säger Engström. Här svarar respon-
denterna olika, vilket gör att det är svårt att säga om empirin stämmer överens med den tidi-
gare forskningen. Vid intervjuerna med Banverkets respondenter framkom att de risker som 
fanns är att arbetet inte blir utfört. Banverket kontrollerar hur de ska se till att få jobbet gjort, 
att ha en dialog med bemanningsföretaget kan hjälpa till att reducera riskerna, berättare de 
båda. Om uppdragen är långa så sker en värdering av hur riskerna och osäkerheterna kan min-
skas varannan eller var tredje vecka, säger Andersson. Här kan ses att tidigare forskning och 
empiri stämmer överens. Sunderby sjukhus minimerar osäkerheter och risker genom att 
prata med andra sjukhus som köpt leverantörens tjänster, säger Högström. Sundqvist säger att 
sjukhuset tar in personal som kan sin uppgift, låter inte två nya personer arbeta tillsammans 
och använder skriftliga anvisningar. Här stämmer tidigare forskning och empiri överens. 
 
Steg fyra innebär att val sker av de attribut en leverantör ska besitta, eller ser på orsaker som 
kan diskvalificera en leverantör. Detta steg kan göras flera gånger under processen. (Days & 
Barksdale, 1994) Vid intervjuerna på Telia berättade Engström att de väljer företag som de 
har förtroende för och kan lita på. Nejdsäter säger att en leverantör ska vara seriös, flexibel, 
snabb och leverera en god tjänst till rätt pris. Engström säger att en leverantör blir 
diskvalificerad om de inte kan rekrytera bra medarbetare, dessutom är priset ett avgörande 
attribut. Nejdsäter säger att en leverantör ska hålla vad de lovat. Tidigare forskning och empiri 
stämmer här överens. Banverkets respondenter anser att de attribut en leverantör ska besitta 
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är att de är seriösa och att Banverket kan ha förtroende för dem. Ett annat sätt att se på attrib-
uten som en leverantör ska besitta är att bemanningsföretaget ska jobba mot kvalitetssäkring 
och att de behandlar sin personal på rätt sätt. Vad som kan diskvalificera en leverantör är 
negativa rykten eller om de inte kan hålla god kvalitet. Här stämmer tidigare forskning och 
empiri överens. Sunderby sjukhus vill att leverantören ska leva upp till sina krav, säger 
Sundqvist. Högström vill att en leverantör ska vara etablerad och kunna föra en dialog. En 
leverantör som inte kan hålla vad de lovar diskvalificeras som leverantör till sjukhuset, säger 
Sundqvist. Dessutom är priset av betydelse, poängterar båda två. Högström tillägger att refer-
enser har betydelse. Här stämmer tidigare forskning och empiri överens, eftersom Sunderby 
sjukhus väljer de attribut en leverantör ska eller inte ska besitta. 
 
I steg fem kan leverantörerna utvärderas ytterligare en gång där egenskaper som expert-
kunskap, rykte eller integritet värdersätts. Därefter sker en träff med leverantören och 
betydelsefull information om leverantörens duglighet att utföra tjänsten enligt tidtabell och 
inom ramarna för budgeten uppdagas. (Days & Barksdale, 1994) Vid intervjun med Engström 
framkom att leverantören inte utvärderas mer än en gång hos Telia. Telia ser inte på 
ytterligare egenskaper hos leverantören och träffar inte heller leverantören för att se om 
dugligheten är tillräcklig, säger Engström. Däremot har Telia kravställt att tjänsten utförs 
enligt tidtabell för att vara levererad till 100 procent, säger båda respondenterna. Tidigare 
forskning och empiri stämmer endast överens till en liten del, nämligen att tidtabellen ska 
hållas av leverantören. Banverket har enbart jobbat mot ett bemanningsföretag och de 
egenskaper som leverantören ska besitta är att vara kunnig på personalfrågor, säger 
respondenterna. För att se om bemanningsföretaget är tillräckligt duglig undersöker de 
leverantörens förmåga att möta deadlines genom att se hur arbetet har fungerat mot andra 
regioner inom Banverket, säger respondenterna. Författarna ser att den information som 
samlats in från Banverket inte stämmer överens med tidigare forskning. På Sunderby 
sjukhus säger Sundqvist att ingen ytterligare gallring sker av leverantörerna medan Högström 
hävdar motsatsen, vilket gör att endast den ena av respondenterna anser att sjukhuset träffar en 
leverantör för att få ytterligare information om dess duglighet. Respondenterna anser att 
leverantörens duglighet beror på om personal är rätt utbildad och om personrelationerna är 
bra. Dessutom har till stor del den inhyrda personalen förut varit anställda på sjukhuset, vilket 
också verifierar leverantörens duglighet, säger Sundqvist. Sjukhuset ställer baskrav redan från 
början på att den inhyrda personalen arbetar inom tidtabellen och inom ramarna för budgeten, 
säger Högström. Annars märks det efterhand som personen börjar arbeta på sjukhuset, säger 
Sundqvist. Empirin stämmer inte överens med tidigare forskningen, eftersom egenskaperna 
utvärderas innan personalen är på plats. 
 
Days och Barksdales (1994) sjätte steg säger att om leverantörerna har blivit lika värderade 
av köparen baseras det slutliga beslutet på kriterier som är svåra att objektivt bedöma och är 
eventuellt bundna till de beslutsfattande personerna. Vid intervjuerna hos Telia framkommer 
att de vid ett tillfälle då leverantörer blivit lika värderade, värdesatte de personliga rela-
tionerna och kontakterna med leverantören högt. Nejdsäter tillägger att även pris, kvalitet och 
leveransbesked har betydelse. Här stämmer tidigare forskning och empiri överens. Ban-
verkets respondenter säger att om flera leverantörer kan leverera samma typ av personer så 
skulle priset avgöra vilken leverantör som väljs ut. Dock arbetar Banverket mot enbart ett 
bemanningsföretag, vilket gör att de aldrig ställts inför detta val. Författarna har här fått ett 
svar på hur Banverket skulle göra om flera leverantörer funnits. Empiri och tidigare forskning 
stämmer inte överens. På Sunderby sjukhus anser Sundqvist att samarbetet är avgörande om 
två eller fler leverantörer anses lika dugliga, medan Högström anser att priset avgör en sådan 
gång. Här stämmer Sundqvists men inte Högströms åsikt överens med tidigare forskning.   
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Det sjunde steget innebär att det sker en uppskattning av tjänstens kvalitet initialt, andra 
tidiga utvärderingar kan bara vara förutsägelser. Tidsperspektivet kan göra att uppfattningen 
av tjänstens prestation förändras, vilket även kan ske när de får mer erfarenhet och kunskap. 
Även ersättare kan påverka hur tjänsten uppfattas liksom graden av sympati eller motvilja 
mellan personer som hyrs in och som utvärderar tjänsten. (Days & Barksdale, 1994) Vid 
intervjun med Engström på Telia framkom att inga initiala uppskattningar av tjänsten görs. 
Utvärderingarna anses riktiga först när individen har arbetat ett tag. Dessutom framkom att 
Telia inte ställer högre krav på individen allt eftersom de själva får mer kunskap och erfar-
enhet. Varken ersättare eller personkemi påverkar Telias uppfattning av tjänstens prestation, 
säger båda respondenterna. Tidigare forskning och empiri stämmer inte överens här. Ban-
verket utvärderar tjänsten inom en vecka, men även i slutet av inhyrningen. Banverkets upp-
fattning av prestationen som den inhyrda personen utför förändras inte allt eftersom Banverket 
får mer erfarenhet och kunskap. Banverket har aldrig bytt ut en inhyrd person under arbetets 
gång, berättar båda respondenterna. Personkemin mellan den inhyrda personalen och personen 
som utvärderar tjänsten har stor betydelse, säger båda respondenterna. Den tidigare 
forskningen och empirin stämmer endast till liten del överens här, det som stämmer överens är 
respondenternas svar angående personkemin. På Sunderby sjukhus säger Sundqvist att en 
utvärdering sker direkt medan Högström hävdar att en utvärdering sker under processens 
gång. Uppfattningen av prestationen förändras inte beroende på att personalen känner till 
arbetsplatsen och arbetsrutinerna. Ersättare påverkar inte uppfattningen av leverantören, säger 
båda respondenterna. Sundqvist säger att personkemin inte får spela in i utvärderingen, medan 
Högström säger att personkemin har stor betydelse. Här misstämmer empirin med den tidigare 
forskningen. 
 
Det åttonde och sista steget innebär att en övergripande slutsats av den inköpta tjänsten dras, 
vilket kan innebära svårigheter på grund av attribut som kan tyckas svåra att utvärdera. Detta 
syftar på en oförmåga att mäta och uppskatta tjänsten mer exakt. (Days & Barksdale, 1994) 
Båda respondenterna säger att Telia slutligen utvärderar vad lösningen har kostat och om 
leveransen har varit hundraprocentig. Telia mäter tjänstens utförande genom att se hur mycket 
den inhyrda personen varit inloggad mot samtal, däremot gör inte Telia någon uppskattning av 
prestationen, säger Engström. Här stämmer empirin med den tidigare forskningen. Hos 
Banverket sker de slutliga utvärderingarna muntligt mellan koordinatorn och personal-
administratören, säger båda respondenterna, samt muntligt med bemanningsföretaget, tillägger 
Andersson. Prestationen mäts genom att se att jobbet har blivit gjort, säger Landström, medan 
Andersson inte kan säga detta. Tidigare forskning och empiri stämmer överens. På Sunderby 
sjukhus görs en övergripande slutsats för att kolla om allting har fungerat, däremot mäter de 
inte prestationen på något sätt, säger båda respondenterna. Här stämmer empirin överens med 
den tidigare forskningen. 
 
6.2 AKTÖRER INVOLVERADE I ORGANISATORISKA KÖP - WITHIN CASE  
 
Författarna visar nedan en jämförelse mellan aktörerna inom Buying center och inom Buying 
team med insamlad data, Detta för att se om insamlad data överensstämmer med den tidigare 
forskningen eller om den misstämmer. 

6.2.1 Buying center 

 
Användaren inleder köpförslaget, har en påverkan på köpbeslutet (Boyd & Walker, 1990), 
och använder det som köps in (Webster & Wind, 1996). Användarens påverkan minskas efter 
processens gång, men dennes insats är viktig vid att se behovet, bestämma karaktärsdrag, sätta 
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upp specifikationer och införa det köpta (Baylor, 1998). Engström på Telia anser att personen 
som inleder köpförslaget är den som är bemannings- och produktionsansvarig. Nejdsäter säger 
att det är ledningen som inleder köpförslaget. De som använder den inhyrda personalen är i 
Telias fall kunderna, säger de båda. Respondenterna säger även att enhetsledarna samt 
kunderna använder den inhyrda personalen. Kunderna kan inte direkt påverka Telias köp-
process av personal, säger Engström. Genom att klaga kan kunderna påverka köpprocessen, 
anser Nejdsäter. Inom Telia är det ledningsgruppen och processledaren som märker behovet. 
Det är Manpower som bestämmer tjänstens karaktärsdrag och sätter upp de slutliga specifika-
tionerna. Hos Telia är det lärarna som håller i utbildningen och som introducerar den inhyrda 
personalen, säger båda. Vad gäller användaren kan ses att det i Telias fall går att se personer 
som passar in med den tidigare forskningens beskrivning av användare. Inom Banverket är 
det ofta projektledaren som inleder köpförslaget, vilket har initierats av projektchefen, säger 
Andersson. Den som kan sägas använda den inhyrda personalen är projektledaren, säger båda. 
Projektledarna påpekar behovet, deras möjlighet att påverka är beroende av budgeten. Ander-
sson säger att de personer som kan anses avgöra tjänstens karaktärsdrag är koordinatorn och 
projektchefen. Landström säger att de slutliga specifikationerna sätts upp av personaladmini-
stratören. Andersson säger att han som koordinator introducerar den inhyrda personen. Land-
ström berättar vidare att det är han som personaladministratör introducerar den inhyrda perso-
nalen. Här finns likheter mellan tidigare forskning och empiri. På Sunderby sjukhus är det 
arbetsledaren som ser att det behövs personal, säger Högström. Hans synsätt är att den som 
använder den inhyrda personalen är arbetsledaren. Sundqvists synsätt är att patienterna och 
alla som ingår i det team där den inhyrde personen ingår anses som användare. Då det handlar 
om små affärer kan arbetsledaren själv påverka inköpsbeslutet, men är dock även med och 
påverkar vid större affärer, säger Högström. Patienterna och medarbetarna i teamet kan inte 
påverka, säger Sundqvist. Hon berättar vidare att de slutliga specifikationerna finns med i 
kravspecifikationen som arbetsledaren har skrivit. Den person som introducerar den inhyrda 
personen är den bruksansvarige. Den inhyrda personalen får även gå tillsammans med någon 
annan på avdelningen. Enligt Högström är det den lokala arbetsledaren som introducerar den 
inhyrde personen. Författarna kan urskilja personer inom Sunderby sjukhus som enligt 
tidigare forskning kan kallas användare, detta trots att författarna fick varierande svar från de 
två respondenterna.  
 
Påverkaren är en aktör som direkt eller indirekt påverkar köpbeslutet med information och 
kriterier (Webster & Wind, 1996). Inom Telia är det ledningsgruppen som kan påverka köp-
beslutet direkt, säger Engström. Ett annat synsätt är att även enhetsledaren kan ses som en 
person som kan påverka direkt, säger Nejdsäter. Båda säger att personalen indirekt kan 
påverka köpprocessen. Personer utanför kundtjänsten kan också påverka indirekt, säger Nejd-
säter. Hos Telia går det att från empirin urskilja personer som påverkar direkt och indirekt. 
Inom Banverket är det chefen för respektive enhet och den personalansvarige som påverkar 
köpet direkt, säger Landström. Andersson sade vid intervjun att det var koordinatorn till-
sammans med projektchefen som påverkar direkt. Enligt Landström är det medarbetarna som 
kan påverka köpet indirekt när de upptäcker behovet av mer personal. Andersson anser att 
projektledarna kan påverka köpet indirekt. Han berättar vidare att under hela köpprocessen 
sker en dialog med den administrativa enheten, vilka har den bästa bilden av hur deras 
resurser ser ut. Respondenternas svar stämmer överens med tidigare forskning. De personer 
inom Sunderby sjukhus som påverkar köpbeslutet direkt är arbetsledaren och de personer 
som påverkar indirekt är verksamhetschefen och de övriga i ledningen, berättar Sundqvist. 
Högström har ett annat synsätt, nämligen att personerna som påverkar direkt är arbetsledaren, 
personalchefen och verksamhetschefen medan landstinget centralt och lanstingspolitiken 
påverkar indirekt. Båda synsätten som respondenterna inom Sunderby sjukhus har på vem 
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som påverkar direkt och indirekt kan sägas stämma överens med tidigare forskning. 
 
Gatekeeper kontrollerar flödet av information (Webster & Wind, 1996), och ser till att 
beslutsfattare når informationen (Boyd & Walker, 1990). De som kan anses ha kontroll över 
flödet av information inom Telia är ledningsgruppen, säger Engström. Person som kan ses ha 
denna kontroll är enhetsledaren, anser Nejdsäter. Det går att från empirin urskilja vilka per-
soner inom Telia som enligt tidigare forskning kan ses som gatekeeper. De två respondenterna 
från Banverket ger olika svar vad gäller vem som kontrollerar flödet av information, 
Landström säger att det är den personalansvarige medan Andersson säger att det är koordi-
natorn. Vardera svar kan sägas stämma överens med tidigare forskning. Vid inhyrning av per-
sonal till Sunderby sjukhus är det ledningen som har kontroll över flödet av information, 
berättar båda respondenterna. Författarna kan utifrån tidigare forskning hitta de personer som 
kan kallas för gatekeeper. 
 
Köparna kan gör avtal med leverantören (Webster & Wind, 1996), och har befogenhet att 
kontakta och förhandla med leverantören (Boyd & Walker, 1990). Dessutom sköter köparen 
pappersarbetet och utför ordern (Haas, 1997). Personer inom Telia som har befogenheten att 
göra avtal är enligt Engström enhetsledaren medan Nejdsäter anser att det är enhetschefen 
inom Telia. Engström säger att de som har befogenhet att kontakta leverantören är alla inom 
ledningsgruppen samt en administratör. Hon berättar vidare att enhetsledaren har befog-
enheten att ingå förhandlingar. Enligt Nejdsäter är det enhetsledaren och bemannings- och 
produktionsledaren som får ingå förhandlingar. Pappersarbetet när det gäller att hyra in per-
sonal sköts av en administratör och det är Telias ledningsgrupp som utför själva ordern, 
berättar Engström. Det går att urskilja personer på Telia som passar in på det tidigare forsk-
ning kallar köpare. Inom Banverket är det respektive chef som har ansvaret att göra avtal. De 
personer som har befogenheten att kontakta leverantören är cheferna samt den personal-
ansvarige, berättar Landström. Han berättar vidare att personerna som får ingå förhandlingar 
med bemanningsföretaget är cheferna tillsammans med den personalansvarige. Det är den 
personalansvarige som sköter pappersarbetet. Vad gäller vilken person som utför själva ordern 
gav Banverkets två respondenter olika svar, där Andersson sade att det är koordinatorn medan 
Landström sade att det är den personalansvarige. Författarna kan urskilja personer som kan 
benämnas som köpare, enligt tidigare forskning. Inom Sunderby sjukhus är det sjuk-
husdirektören som har rätt att skriva avtal, berättar båda respondenterna. De som har befog-
enhet att kontakta leverantörerna är ledningen och de driftsansvariga, berättar Sundqvist. En-
ligt Högström är det arbetsledaren som får ingå förhandlingar om köpavtalet. Det är arbets-
ledaren som både sköter allt pappersarbete och utför själva ordern, säger Sundqvist. Författ-
arna kan se att det respondenterna sagt stämmer överens med tidigare forskning. 
 
Beslutsfattare har makt att välja mellan alternativa köpbeteenden (Webster & Wind, 1996), 
och kan exempelvis vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör (Berman, 
1993). Enligt respondenterna är det ledningen som gör valet av leverantör inom Telia. 
Författarna kan urskilja att det finns personer inom Telia som stämmer överens med 
beskrivningen som tidigare forskning gör av aktören beslutsfattare. Inom Banverket är det 
projektchefen som väljer ut det alternativa köpbeteendet, berättar båda respondenterna. 
Författarna kan urskilja en aktör hos Banverket som stämmer överens med tidigare forsknings 
beskrivning av en beslutsfattare. Det är arbetsledaren som väljer mellan alternativa köp-
beteenden hos Sunderby sjukhus, berättar Sundqvist. Enligt Högström gäller detta enbart vid 
små inköp och att vid större inköp är personalchefen, sjukhusdirektören och verksamhets-
chefen som tillsammans väljer ut det alternativa köpbeteendet. De två synsätten som förfat-
tarna har fått fram vid intervjuerna kan båda sägas stämma överens med tidigare forskning. 
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6.2.2 Buying team 

 
Buying teamets ledare är ansvarig för alla aktiviteter, till exempel förhandling, interna och 
externa relationer, utbildning samt utvärdering av teamet. Ledaren samarbetar med alla i 
teamet. (Deeter-Schmelz & Ramsey, 1995) Respondenterna från Telia berättar att personerna 
som är ansvariga för samtliga aktiviteter vid inhyrning av personal är enhetsledaren, led-
ningsgruppen och den produktionsansvarige. Personerna i ledningsgruppen samarbetar med 
varandra. Det sker även ett samarbete med fackföreningarna som representerar personalen. 
Det går inte att urskilja en person inom Telia som är Buying teamets ledare. Det är här svårt 
att se likheter mellan empiri och tidigare forskning. De två respondenterna från Banverket 
har gett olika svar vad gäller vem som är ansvarig för alla aktiviteter. Andersson säger att det 
är projektchefen som är ansvarig, Landström säger att det är den personalansvarige samt 
projektchefen. Enligt Andersson samarbetar projektchefen med koordinatorn. Den personal-
ansvarige samt projektchefen samarbetar med facket och de personer som har beställt upp-
draget, säger Landström. Författarna ser inte att empirin stämmer överens med den tidigare 
forskningen. Efter intervjuerna med respondenterna vid Sunderby Sjukhus fick författarna 
fram att de inte kunde urskilja någon aktör som kan anses vara ansvarig för alla aktiviteter, 
författarna finner ingen aktör som enligt tidigare forskning kallas Buying teamets ledare. 
 
Köpare har leverantörskontakterna, väljer leverantör, förhandlar och anskaffar det som köps 
in. Köparna är även informationslänken internt och externt. (Deeter-Schmelz & Ramsey, 
1995) Inom Telia har alla i ledningsgruppen samt en administratör befogenheten att kontakta 
leverantören, säger båda respondenterna. Det är ledningsgruppen inom Telia som väljer leve-
rantör, säger Engström. Enligt Engström är det enhetsledaren som har befogenheten att ingå 
förhandlingar inom Telia. Nejdsäter säger att det är enhetsledaren och bemannings- och pro-
duktionsledaren som får ingå förhandlingar och samma personer har kontroll av informations-
flödet, säger hon. Utifrån tidigare forskning kan författarna identifiera rollen köpare inom 
Telia. Personerna inom Banverket som har kontakt med leverantörerna är enligt Landström 
den personalansvarige. Frågan om vem som väljer ut leverantör gav olika svar, Landström 
säger att det är den personalansvarige tillsammans med koordinatorn, medan Andersson säger 
att det är koordinatorn tillsammans med projektchefen. Det är normalt sett den personalans-
varige som sköter förhandlingarna med bemanningsföretaget, det är även denna person som 
har kontakten med facket, berättar Landström. Informationen som samlats in från Banverket 
stämmer överens med tidigare forskning. De personer som inom Sunderby Sjukhus har 
kontakt med leverantörerna är ledningen, berättar båda respondenterna. Sundqvist berättar 
vidare att de som är ansvarig för anskaffning av personal och val av leverantör är arbetsled-
arna. De som sköter förhandlingarna är personerna i ledningen. Arbetsledaren hittade sin 
information från Internet. Det går att urskilja aktörer inom Sunderby sjukhus som enligt 
tidigare forskning kallas för köpare.  
 
Interna samordnare är ansvariga för det utvecklade Buying teamet. De är ansvariga för att få 
in den expertis som krävs för teamet, och arbetar nära ledarna och köparna i olika avdelningar. 
De ska ge teknisk expertis och har relationer och ledarskapslänkar med olika interna 
avdelningar. (Deeter-Schmelz & Ramsey, 1995) Inom Telia finns inte någon speciell grupp 
som ger teknisk kunskap som behövs för att göra ett inköp av personal, säger respondenterna. 
Här ser författarna inga likheter mellan empiri och tidigare forskning. Det finns ingen speciell 
grupp inom Banverket som ger teknisk kunskap som krävs för att genomföra köpet, säger 
båda respondenterna. Författarna ser inga interna samordnare utifrån den information de 
samlat in från Banverket. Här stämmer inte empirin överens med den tidigare forskningen. 
Båda respondenterna vid Sunderby sjukhus säger att de inte har någon teknisk grupp som de 
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måste rådfråga med innan de genomför ett köp. Författarna kan inte urskilja någon aktör inom 
Sunderby sjukhus som enligt tidigare forskning kan kallas för interna samordnare. 
 
Extern informationskälla  är en aktör som ska samla relevant information från externa källor 
för att förbättra effektiviteten samt koordinera interna och organisatoriska mål (Deeter-
Schmelz & Ramsey, 1995). Enligt de två respondenterna på Telia har de ingen person som 
samlar in informationen från externa källor. Författarna ser att det inte finns någon extern 
informationskälla inom Telia. Empiri och tidigare forskning stämmer inte överens. Vad gäller 
personer som samlar information från externa källor fick författarna två svar från Banverket. 
Enligt Landström behöver de inte information från externa källor. Svaret som Andersson gav 
löd att det var koordinatorn tillsammans med den personalansvarige som får ta på sig ansvaret 
att samla in extern information. Detta gör att författarna inte kan se att Banverket använder 
externa informationskällor, eftersom Andersson inte kunde säga att någon redan hade tagit på 
sig detta ansvar. Empirin stämmer inte överens med tidigare forskning. Enligt Sundqvist på 
Sunderby sjukhus samlar hon själv in extern information från Internet. Landström säger att 
den externa informationen samlar han in genom att prata med referensgivare. Empirin 
stämmer överens med den tidigare forskningen. 
 
6.3 KÖPPROCESSENS UTFORMNING VID ORGANISATORISKA KÖP - CROSS CASE  
 
I tabellerna 1 och 2 nedan visar författarna de olika respondenternas ställning till vardera steg 
i de två processerna som undersökts. Ett X betyder att respondenten kan svara överensstämm-
ande med de frågor som ställdes vid intervjun och som är kopplade till respektive steg i proc-
essen. Om inget X är utsatt innebär detta att respondenten inte kunde svara överensstämmande 
mot frågorna och den tidigare forskningen, vilket visar att empirin och den tidigare 
forskningen inte är överensstämmande. 

6.3.1 Buygridmodellen 

 
Nedan i tabell 1 visar författarna en cross case analys på Buygridmodellen. 
    
TABELL 1. CROSS CASE ANALYS BUYGRIDMODELLEN (FÖRFATTARNAS EGNA FIGUR). 
 
                                                                                 Telia                Banverket S. Sjukhus 
 
           Buygridmodellen                                 Engström    Nejdsäter   Landström  Andersson  Sundqvist  Högström  
 
1. Behov eller problem upptäcks, lösning tas fram                    X             X              X             X             X             X               
 
2. Precisering av vad och hur mycket som ska köpas in             X             X              X             X             X             X                            
 
3. En beskrivning av vad som ska köpas in                               X             X              X             X             X             X  
 
4. Letar efter potentiella leverantörer                                       X             X                                              X             X  
 
5. Insamling och analys av offerter                                                                                           X             X             X  
 
6. Utvärdering av offerter och val av leverantör                                                                                         X             X 
 
7. Order till leverantören skickas                                             X             X              X             X             X             X 
 
8. Leverantörens prestation utvärderas                                     X             X              X             X             X             X 
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Författarna kan se att de tre första stegen i Buygridmodellen är lika för de tre fallen. Här över-
ensstämmer de data som insamlats och visar att alla tre fallen upptäcker ett behov eller ett 
problem och en lösning tas fram för detta. Alla fallen preciserar vad och hur mycket som ska 
köpas in och tar fram en beskrivning för köpet.  
 
Steg fyra, att leta efter potentiella leverantörer till köpet, är någonting som Telia och Sunderby 
sjukhus gör till skillnad från Banverket. Endast Sunderby sjukhus tar steg fem och sex; 
insamla, analysera och utvärdera offerter när leverantören ska väljas.  
 
De två sista stegen i Buygridmodellen; en order skickas till leverantören och leverantörens 
prestation utvärderas, går att hitta i alla tre fallen. 

6.3.2 Days och Barksdales köpprocess 

 
Nedan i tabell 2 visar författarna en cross case analys på Days och Barksdales köpprocess. 
 
                     
TABELL 2. CROSS CASE ANALYS DAYS OCH BARKSDALES KÖPPROCESS (FÖRFATTARNAS 
EGNA FIGUR). 
 
                                                                              Telia                 Banverket S. Sjukhus 
 
  Days och Barksdales köpprocess                            Engström  Nejdsäter    Landström   Andersson  Sundqvist   Högström        
 
1. Ett behov eller ett problem uppstår                                X             X              X             X              X             X               
 
2. Definition av vad köpet ska innehålla                                  X             X              X             X              X             X                      
 
3. Vad ska övervägas för att välja ut leverantör                        X                              X             X              X             X  
 
4. Val av potentiella leverantörer                                               X             X              X             X              X             X  
 
5. Utvärdering av speciella egenskaper                                                                                                                  
 
6. Val av leverantör                                                                    X             X                                              X                  
 
7. Utvärdering av tjänsten under dess användande                                                                         
 
8. Slutlig utvärdering                                                                 X             X              X             X             X             X 
 
 
Författarna kan se att i Days och Barksdales köpprocess tar alla tre fallen de två första stegen; 
de ser att ett behov eller ett problem har uppstått och definierar vad köpet ska innehålla. I det 
tredje steget, där fallen tar reda på vad de ska ta ställning till när leverantören väljs ut, kan 
författarna se att Telias respondenterna inte är helt överens om detta, vilket gör att endast 
Banverket och Sunderby sjukhus kan sägas ta detta steg. Det fjärde steget, val av potentiell 
leverantör, finns med i alla fallen. Däremot kan författarna poängtera att ingen av de studerade 
fallen använder sig av steg nummer fem; att utvärdera speciella egenskaper som leverantören 
ska besitta. Endast Telia gör val av leverantör enligt Days och Barksdales köpprocess. 
Banverket hoppar helt över detta steg, medan respektive respondent på Sunderby sjukhus ger 
författarna två olika svar. Ingen av de studerade fallen kan anses göra en utvärdering av 
tjänsten under dess användande. Till sist kan författarna se att alla de studerade fallen gör en 
slutlig utvärdering av köpet. 
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6.4 AKTÖRER INVOLVERADE I ORGANISATORISKA KÖP - CROSS CASE 
 
I nedanstående tabeller visas vilka aktörer som enligt de intervjuade respondenterna 
medverkar vid inköp av tillfällig personal, till en början visas aktörerna inom Buying center 
och därefter Buying teamets aktörer: 

6.4.1 Buying center 

 
Nedan i tabell 3 visar författarna en cross case analys över Buying center. 
 
   
TABELL 3. CROSS CASE ANALYS BUYING CENTER (FÖRFATTARNAS EGNA FIGUR). 
 
 Telia Banverket Sunderby sjukhus 
 
Buying Center Engström Nejdsäter Landström Andersson Sundqvist Högstrröm  
 
Användare Bem. & prod. ansv. Ledningen  Projektledare Projektledare Arbetsledare Arbetsledare 
 Ledningen Kunderna Personaladm. Projektchef Patienter  
 Kunderna Leverantör Projektchef Koordinatorn  Medarbetare  
 Leverantör Lärarna   Ledningen 
  Lärarna Medarbetarna 
  Medarbetarna   
  
Påverkare Ledningen Enhetsledare Projektchef Koordinatorn Arbetsledare Arbetsledare 
 Personalen Personalen Personalansvarig Projektchef Ledningen Verksam.chef 
 Pers utanför k-tjänst Medarbetarna Projektledare Verksam.chef Personalchef 
 Adm.enheten  Landstinget 
   
Gatekeeper Ledningen Enhetsledaren Personalansv.  Koordinatorn Ledningen Ledningen 
 
 
Köpare Enhetsledaren Enhetsledaren Projektchef Koordinatorn Sjukhusdir. Sjukhusdir. 
 Ledningen Bem. & prod. ansv. Personalansvarig  Ledningen Arbetsledare 
 Administratör    Driftsansv.  
 
Beslutsfattare Ledningen Ledningen Projektchef Projektchef Arbetsledare Arbetsledare 
     Personalchef 
     Sjukhusdir. 
     Verks.chef 
 
 
 
Författarna ser att alla tre undersökta fall innefattar aktören användare vid inköp av tillfällig 
personal. Författarna ser även att personer utanför organisationen kan ses som användare, det 
som kommer fram är exempelvis kunder som Telia tar upp. Vad gäller gatekeeper kan sägas 
att ledningen är det mest frekventa återkommande svaret. Inom både Telia och Banverket fick 
författarna olika svar på vilka personer som kan anses ha kontroll över informationsflödet. 
Vad gäller vilka personer som kan ses som köpare inom organisationen är det enbart 
respondenterna vid Sunderby sjukhus som ger ett gemensamt svar på en person som kan ses 
som denna aktör. Författarna har fått liknande svar från respektive respondent inom de tre 
organisationer som undersökts vad gäller beslutsfattare, däremot skiljer sig organisationerna i 
jämförelse med varandra. 
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6.4.2 Buying team 

 
Nedan i tabell 4 visar författarna en cross case analys över Buying team. 
 
 
TABELL 4. CROSS CASE ANALYS BUYING TEAM (FÖRFATTARNAS EGNA FIGUR). 
 
 
  Telia Banverket Sunderby sjukhus 
 
Buying team Engström Nejdsäter Landström Andersson Sundqvist Högström  
 
Teamets ledare Ledning Ledning Personalansv. Projektchef  
 Prod.ansv  Produkt.ansv Projektchef Koordinatorn 
      
 Köpare Ledning Bem.Prod. ansv Personalansv. Koordinatorn Ledningen Ledningen 
 Adm.tratör Ledningen Koordinatorn Projektchef Arb.ledare 
   Adm.tratör Projektchef 
   
Interna samordnare 
 
Extern informationskälla  Arb. ledare Verks. chef
  

 
 
Författarna har fått in flera förslag från Telia och Banverket på personer som kan ses som 
Buying teamets ledare. Sunderby sjukhus kunde inte utnämna någon person som kan anses 
vara denna aktör. Vad gäller köpare kan vardera fall som undersökts kunnat ge något svar som 
är lika. Hos både Telia och Sunderby sjukhus kan ledningen ses som aktören köpare. Inget av 
de tre undersökta fallen kan identifiera aktören intern samordnare. Vad gäller aktören extern 
informationskälla är det enbart Sunderby sjukhus som återfinner någon person som kan anses 
inneha denna roll, dock har de två respondenterna angett två olika personer med olika 
positioner inom organisationen som svar. 
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7 SLUTSATSER 
 
Varje slag av empirisk undersökning har en utformning på sin forskningen. Utformningen är 
en ordningsföljd som kopplar samman empirisk insamlad data till studiens begynnande forsk-
ningsfrågor samt till dess slutsatser. Utformningen kan sägas vara en händelseplan som tar 
undersökningen från HÄR till DÄR, där HÄR kan definieras som forskningsfrågorna som ska 
undersökas och DÄR är en uppsättning slutsatser eller svar. (Yin, 1994) 
 
Här nedan kommer författarna att redovisa de slutsatser som de kommit fram till. Slutsat-
serna bygger på de föregående kapitlen i uppsatsen. Författarna redovisar svaren på forsk-
ningsfrågorna, de börjar med stegen i köpprocessen och därefter följer slutsatser angående 
aktörer som medverkar i denna process. 
 
7.1 HUR ÄR KÖPPROCESSEN UTFORMAD VID ORGANISATORISKA KÖP AV TILLFÄLLIG 

PERSONAL? 
 
Författarna drar slutsatsen att köpprocessen vid organisatoriska köp av tillfällig personal, för 
de undersökta fallen, är utformad enligt Buygridmodellen. Alltså den klassiska modellen som 
är utarbetad för båda tjänster och varor. Sunderby sjukhus utför samtliga steg i denna process. 
Telia och Banverket utför inte alla stegen, men detta anser författarna bero på yttre omstän-
digheter. De omständigheter som spelar in är följande; ett centralt skrivet avtal för Telia i 
Luleå och leverantören som uppsökte Banverket. Hade inte dessa omständigheter funnits och 
påverkat köpprocesserna för Telia och Banverket är författarna övertygade om att även båda 
dessa fall hade tagit samtliga steg i Buygridmodellens köpprocess. 
 
Telia är styrt via ett centralt skrivet avtal och detta avtal ligger som grund för de lokala 
organisationerna. Med andra ord hade inte Telia i Luleå något val vad gäller leverantör utan 
var mer eller mindre tvungna att ta den leverantör som har ett centralt bundet avtal med Telia. 
Hade inte avtalet funnits är alltså författarna övertygade om att ledningen på Telia själva hade 
gått ut på marknaden och letat efter leverantörer. Detta för att kunna jämföra olika offerter 
med varandra, med målet att hitta en leverantör med hög kvalitet på tjänsten och som har ett 
bra pris. 
 
Banverket i Luleå blev uppsökta av ett bemanningsföretag, vilket gjorde att de inte behövde 
söka på marknaden efter en leverantör. Den första inhyrningen blev hårt granskad på grund av 
kulturkkrockar inom organisationen. Troligen var första inhyrningen ett prov på vad denna 
form av personalanskaffning kunde erbjuda, vilket författarna uppfattar blev en lyckad 
satsning. Banverket kommer efter årsskiftet att arbeta efter alla stegen i Buygridmodellen, 
men har alltså inte fram till idag behövt leta efter leverantörer eller samla in, analysera och ut-
värdera offerter eftersom de då kommer att leta efter olika lämpliga leverantörer av personal. 
 
Orsakerna till de skillnader som uppstår mellan de två undersökta köpprocesserna är det 
faktum att organisationerna inte utförde vissa steg i Days och Barksdales (1994) köpprocess. 
Om avtalet och den uppsökande leverantören inte fanns med i bilden så skulle 
organisationerna ändå inte ha tagit dessa steg. Att respondenterna kunde svara på vissa frågor 
som ställdes angående stegen i Days och Barksdales köpprocess, anser författarna bero på att 
dessa överensstämmer med Buygridmodellens steg. Dessa övriga steg skulle inte ha tagits 
även om avtalet och den uppsökande leverantören inte fanns med i bilden, anser författarna. 
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Anmärkningsvärt är att inte Days och Barksdales (1994) köpprocess är den process som bäst 
passar in på de undersökta fallen, eftersom deras modell är uppbyggd för tjänsteköp medan 
Buygridmodellen behandlar både tjänste- och varuköp. Vad detta kan bero på kan endast 
spekuleras i. Författarna anser att två orsaker kan ha att göra med detta. För det första är alla 
tre fallen av statlig karaktär vilket kan göra att de kan vara mer styrda av politik än privata 
företag. För det andra kan traditionen göra att inköp av varor och tjänster faller under samma 
arbetsgång, trots att det finns stora skillnader där emellan. Detta i sin tur hävdar författarna 
kan bero på två olika saker; det ena är att organisationerna inte har kommit i kontakt med ett 
annat sätt att arbeta och vet allstå bara om hur de arbetat hittills. Det andra är att organisa-
tionerna känner sig främmande för att ändra på de vanor som idag finns när inköp ska göras.  
 
Författarna vill även poängtera Telias arbete för att skapa en sammanhållning mellan den fast 
anställda personalen och de tillfälligt anställda personerna. Detta ser författarna som en del av 
inköpsprocessen, men som inte kan återfinnas i den tidigare forskningen. Genom att öka 
sammanhållningen bland den totala arbetsstyrkan kan konflikter på arbetsplatsen undvikas. 
Följden av detta blir att eventuella konflikter mellan personerna på arbetsplatsen inte når ut 
till kunderna. 
 
Följande punkter sammanfattar författarnas ovanstående diskussion: 
 
• Organisationernas köpprocess är utformad efter Buygridmodellen vid köp av tillfällig 

personal.  
 
• För att undvika att kunderna kommer i kontakt med interna konflikter kan en saman-

hållning skapas bland den totala personalen.  
 
7.2 VILKA AKTÖRER MEDVERKAR I DEN ORGANISATORISKA KÖPPROCESSEN VID KÖP AV 

TILLFÄLLIG PERSONAL ?  
 
Författarna drar slutsatsen att det är aktörerna i Buying center som medverkar när de 
undersökta organisationerna köper tillfällig personal, det vill säga; användare, påverkare, 
gatekeeper, köpare och beslutsfattare. På frågorna vid intervjuerna som rör Buying center fick 
författarna fram personer inom organisationen som passar in på alla aktörer. Respondenterna 
inom vardera organisation gav ibland olika svar, men svaren kan dock sägas överensstämma 
med den tidigare forskningen. Att författarna har fått olika svar från vardera respondent inom 
de undersökta fallen kan bero på att de arbetar inom olika delar av organisationerna och 
därmed har olika ansvarsområden. Detta gör att respondenterna besvarat författarnas frågor 
utifrån sin position. Författarna kan se, utifrån den data som samlats in, att ingen konstant 
grupp tar hand om inköpen av tillfällig personal. Detta klargjorde för författarna att ingen av 
fallen använder sig av Buying team, utan att det istället är Buying center som dominerar. När 
det gäller Buying team ser författarna att endast två av de fyra aktörerna fanns med, nämligen 
extern informations källa och köpare. De två som inte fanns med i någon av de undersökta 
organisationerna är Buying teamets ledare och interna samordnare.  
 
Eftersom Buying teamets ledare består av en person och Telia samt Banverket nämner flera 
olika personer som enligt dem är denna aktör, stämmer inte detta överens med den tidigare 
forskningen. Samtidigt kan ses att Sunderby sjukhus inte hittar någon sådan aktör. Detta gör 
att författarna kan dra slutsatsen att denna aktör inte finns med när de tre organisationerna 
som undersökts köper in tillfällig personal. Den andra aktören som inte finns med inom 
Buying teamet är interna samordnare, där kunde ingen av de tre studerade organisationerna 



  Kapitel 7 Slutsatser �

 64 

utpeka någon person som har denna position. Slutsatsen som författarna drar är att ingen av de 
undersökta organisationerna har aktörerna Buying teamets ledare och interna samordnare när 
de köper in tillfällig personal. 
 
Författarna ser även att det enbart är Sunderby sjukhus, av de tre undersökta fallen, som 
använder sig av aktören som den tidigare forskningen kallar för extern informationskälla. 
Detta kan bero på att Sunderby sjukhus behövde operationssköterskor, vilket inte alla 
bemanningsföretag i närområdet hade möjlighet att erbjuda. Sjukhuset behövde dessutom ett 
stort antal personer, vilket gjorde att de fick använda sig av alla leverantörer de hittade som 
kunde erbjuda denna typ av personal. Att Banverket inte använder en extern informationskälla 
kan bero på att det var leverantören själv som kontaktade dem, därmed är de inte i direkt 
behov av att söka efter mer information. När det gäller Telia så har de enbart arbetat mot en 
leverantör av tillfällig personal hittills, i och med det centralt skrivna avtalet. I framtiden kan 
dock tänkas att de börjar använda sig av en extern informationskälla i och med att de har 
planerat att vända sig till fler än en leverantör. Slutsatsen som författarna drar är att det 
begränsade utbudet av leverantörer som erbjuder operationssköterskor gjorde att Sunderby 
sjukhus måste samla in extern information för att finna lämpliga bemanningsföretag som 
kunde leverera tillfällig personal. Författarna drar även slutsatsen att Telia och Banverket inte 
har aktören extern informationskälla när de köper in tillfällig personal. Författarna anser att 
detta beror på att organisationerna vill vara tidseffektiva och lägger därmed inte ner stor möda 
på att hämta mer extern information, utan nöjer sig med den leverantör de arbetar mot. 
 
När det gäller aktören gatekeeper inom Buying center fick författarna en person som svar från 
vardera respondent, detta är därmed den aktör med minst variation bland svaren. Författarna 
ser att tre av de sex respondenterna säger att det är ledningen som är gatekeeper. Detta kan ses 
som att det är få personer med denna informationskontroll. Författarna ser ett mönster vad 
gäller vilka personer som kan benämnas gatekeeper. Det tycks vara personer som har en 
relativt hög position inom organisationen vilka har kontrollen över informationsflödet. 
Författarna hävdar att detta kan bero på två anledningar. Den första är ett intresse av aktören 
att delta i just informationshanteringen, den andra är att aktören har en större tillgång till 
resursflödet inom organisationen och därmed kommer i större kontakt med informationen. 
 
Författarna ser att det totalt är många aktörer inblandande i inköpsprocessen av tillfällig 
personal. Detta betyder att många är med och tar beslut efter vägen, vilket författarna tolkar 
som att organisationsschemat är platt och att beslut tas snabbt för att organisationen ska 
fungera effektivt. Många personer har därför ansvar för att ett köp ska vara lyckat. 
 
Författarna drar slutsatsen att en aktör inom köpprocessen inte är nämnd inom den tidigare 
forskningen, vilken båda Banverket och Telia har hävdat måste vara involverade vid 
inhyrning av tillfällig personal. Denna aktör är fackföreningen som representerar den fast 
anställda personalen. Det framkommer att ett samarbete och en dialog är nödvändigt med 
denna aktör för att förankra beslutet att köpa in tillfällig personal. Fackföreningen är även 
intresserad av utvärderingarna efter köpet. Författarna kommer fram till att organisationer 
inom den köpande organisationen kan räknas som en aktör i inköpsprocessen vid tillfällig 
personal. 
 
Författarna kan se att organisationernas val av aktörer vid köpprocessen är väl fungerande. 
Författarna uppfattar inte att stela organisationslinjer finns med i de undersökta fallen samt att 
samarbete verkar vara ett givet inslag i arbetsgången. Enligt den tidigare forskningen skulle 
Buying team vara arbetssättet som förespråkar detta. Författarna tror inte att de tre undersökta 
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fallen har valt ett arbetssätt som är förlegat, speciellt inte när både Telia och Banverket är inne 
i tider då avregleringar sker, samt att Sunderby sjukhus är ett alldelens nytt sjukhus med den 
senaste IT-kommunikationen. Sunderby sjukhus skulle också haft ett bra tillfälle att bygga 
upp nya arbetssätt vad gäller inköpsprocessen av personal och anammat de senaste 
framkomna arbetsrutinerna om de hade varit av bättre kvalitet. Författarna kan bara konstatera 
att ett Buying center fortfarande verkar vara det mest effektiva sättet att arbeta på. 
 
Följande punkter sammanfattar författarnas ovanstående diskussion: 
 
• De undersökta organisationerna stämmer bäst överens med Buying center vad gäller vilka 

aktörer som medverkar vid köp av tillfällig personal. 
 
• Många personer medverkar vid inköp av personal, detta kan bero på att vardera 

organisation har ett relativt platt organisationsschema. 
 
• Fackföreningen kan ses som en aktör som är inblandad och tar beslut i köpprocessen av 

tillfällig personal. 
 
7.3 REKOMMENDATIONER TILL LEDNINGEN 
 
Författarna ger följande rekommendationer till ledningen: 
 
• Innan val av slutlig leverantör tas har organisationerna möjlighet att göra en ytterligare 

kontroll av leverantörerna av tillfällig personal för att ta reda på om de har rätt anpassad 
kunskap för dem och ta reda på att de är lojala mot köparen.  

 
• Genomför kontinuerliga utvärderingar under tiden den inhyrda personen finns i organisa-

tionen. Eftersom en tjänst går att förbättra och eventuellt ge bättre kvalitet samt högre 
effektivitet under processens gång.  

 
• Författarna rekommenderar fortsatt användande av Buying center eftersom köpet ofta ska 

gå snabbt och vara situationsanpassat. Ett Buying team tror författarna kan vara ett hinder 
genom att det skulle binda upp beslutet till vissa personer inom organisationen.  

 
• Författarna har under uppsatsskrivandets gång sett att bemanningsföretagens sätt att arbeta 

skiljer sig åt, både vad gäller pris och kvalitet. I och med detta anser författarna att det kan 
vara bra för organisationerna att gå ut på marknaden och se vilka olika leverantörer av 
tillfällig personal som finns. Detta kan göra att köparna har möjlighet att finna en 
leverantör med högre kvalitet på tjänsten samtidigt som leverantören erbjuder ett lägre 
pris. 

 
7.4 REKOMMENDATIONER TILL TIDIGARE FORSKNING 
 
Författarna bidrar med följande slutsatser till den befintliga forskningen:  
 
• En insats från det köpande organisationen kan göras för att skapa sammanhållning bland 

den totala arbetsstyrkan. Detta för att undvika konflikter som kunderna kan komma i 
kontakt med. 

 
• Organisationer inom organisationen är en aktör som påverkar beslutsprocessen. 
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7.5 REKOMMENDATIONER TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Under undersökningens gång har vissa frågeställningar framkommit som författarna inte hittar 
igen i den befintliga forskningen. Dessa områden ligger utanför en rimliga omfattningen på 
detta arbete varför författarna rekommenderar dessa ämnen för fortsatta studier: 
 
• Hur ska organisationer som köper in tillfällig personal arbeta för att kunden ska uppfatta 

servicen/tjänsten från kontaktpersonen som genuin och inte att det är en tillfälligt insatt 
person som hanterar ärendet?  

 
• Vilka kriterier ska vara med och avgöra vilken person som ska arbeta inom callcenter-

verksamhet? 
 
• Vilka kriterier är med och avgör valet av en kunnig leverantör vid köp av tillfällig 

personal? 
 
• Hur ska risker och osäkerheter reduceras vid köp av tillfällig personal? 
 
• Vilka faktorer påverkar antalet aktörer som medverkar i inköpsprocessen av tillfällig 

personal? 
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INTERVJUGUIDE  
 
Nedan följer frågor som ställts för att besvara uppsatsens syfte. Intervjuguiden börjar med 
allmänna frågor om organisationen och om respondenten. Därefter följer frågor som bygger 
på den tidigare forskningen som återfinns i konceptualiseringen, vilket innebär frågor om 
inköpsprocessen och de aktörer som ingår i denna process.  
 
Allmänna frågor:  
 
Organisationens namn: 
Namn på intervjuad person: 
Vilken position inom organisationen har ni? 
På vilken avdelning arbetar du? 
Hur länge har du arbetat här? 
Vilka är dina specifika arbetsuppgifter? 
 
Frågor ställda om Buygridmodellen: 
 
1. Hur upptäcker ni att ni behöver hyra in personal?  

Hur vet ni vad det är för kunskaper som personen ska ha? 
 

2. Hur preciserar ni vad som behövs köpas in? 
Hur preciserar ni hur mycket som behövs köpas in? 

 
3. Finns en beskrivning av vad som ska köpas in? 
 
4. Hur hittar ni lämpliga leverantörer till köpet?  
 
5. Begär ni offerter från de lämpliga leverantörerna? 
 
6. Analyseras offerterna som ni fått in? 

Förhandlar ni med vardera leverantör? 
 
7. När lämnas en order till den utvalda leverantören?  

När anser ni att köpprocessen är avslutad? 
 
8. Vad utvärderar ni efter köpet? 

Varför utvärderar ni den köpta tjänsten? 
 
Frågor ställda om Days och Barksdales köpprocess: 
 
9. Hur upptäcker ni att ni behöver hyra in personal? 
 
10. Vilka kriterier sätts upp för vad den inhyrda personen ska klara av?  
 Vilket mål ställer ni upp med köpet?  
 Vilka kriterier är med och avgör valet av en kunnig leverantör? 
 
11. Hur ser ni till att reducera eventuella risker och osäkerheter med den tjänst ni ska köpa? 

Hur många gånger under processens gång gör ni detta?  
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12. Vilka attribut ska en leverantör besitta för att vara en potentiell leverantör? 
 Vad kan diskvalificera andra leverantörer? 

Hur många gånger under processens gång gör ni detta? 
 
13. Innan det slutliga valet tas, hur ser ytterligare gallring av kandidater ut tills ni hittar den 

valda leverantören?  
Vilka särskilda egenskaper ska leverantören besitta?  

 På vilket sätt tar ni reda på om den tjänsten ni ska köpa är tillräckligt dugligt för er?  
 Undersöker ni deras förmåga att möta deadlines på er arbetsplats? 
 
14. Om de sista finalisterna av leverantörer anses lika duktiga, vad avgör då val av slutlig 

leverantör? 
 
15. När sker det utvärdering/utvärderingar av den köpta? 
 Hur pass riktiga anser ni att utvärderingar är innan hela tjänsten är ”använd”? 

På vilket sätt ändras er organisations uppfattning av prestationen allt eftersom ni själva får 
mer kunskaper och erfarenheter av vad den inköpta tjänsten ska göra? 
Vid eventuella tillfällen när inhyrd personal har blivit utbytt av leverantören - på vilket 
sätt anser ni att ersättare till de först inhyrda personerna påverkar hur ni uppfattar att den 
köpta tjänsten har blivit utförd? 
Hur anser ni att personkemin mellan den inhyrda personalen och de personer som 
utvärderar tjänsten påverkar organisationens uppfattning om leverantörens prestationer? 

 
16. På vilket sätt sker en slutlig utvärdering av den inköpta tjänsten?  
 Hur mäter ni prestationen? 
 Hur görs en uppskattning av prestationen?  
 
17. Finns det någonting utöver det som tidigare sagts som du vill tillägga? 

 
Aktörer:  
 
18. Vilka aktörer medverkar vid köp av tillfällig personal? 
 
19. Finns det en bestämd grupp som enbart jobbar med inköp av tillfällig personal inom 

organisationen? 
 
Frågor ställda om Buying center: 
 
20. Vilka personer är det som inleder köpförslaget? 

Vilka personer är det som använder den inköpta personalen? 
På vilket sätt kan de påverka inköpsbeslutet? 
Hur ser användarens möjlighet till att kunna påverka ut, allt efter köpprocessen gång? 
Vilka personer är det som märker behovet av personal? 
Vem bestämmer tjänstens karaktärsdrag? 
Vem sätter upp de slutliga specifikationerna? 
Vem introducerar den tillfälligt anställda personen? 

 
21. Vilka personer påverkar inköpet på ett direkt sätt för att få fram alternativa köpbeteenden? 

Vilka personer påverkar inköpet på ett indirekt sätt för att få fram alternativa 
köpbeteenden? 
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22. Vilka personer är det som på något sätt har kontroll över flödet av information mellan de 
personer som medverkar i inköpet? 
På vilket sätt kan dessa personer påverka köpet? 

 
23. Vilka personer har det formella ansvaret och befogenheten att göra avtal med 

leverantörer? 
 Vilka personer har befogenhet att kontakta leverantörer? 

Vilka personer har befogenhet att ingå förhandlingar om köpavtalet? 
Vilken person är det som sköter pappersarbetet? 
Vilka personer utför själva ordern? 

 
24. Vilka personer väljer ut ett av de alternativa köpbeteendena? 
 
Frågor ställda om Buying team: 
 
25. Vilka personer är ansvariga för alla aktiviteter för aktörerna av inhyrd personal? 

Vilka aktiviteter innebär detta? 
Vilka personer samarbetar de ansvariga med? 

 
26. Vilka är de personer som har kontakten med leverantörerna av personal? 
 Vilka är de personer som är ansvariga för anskaffning av inhyrd personal? 
 Vilka personer väljer ut leverantör? 

Vilka personer sköter förhandlingar som gäller inköp av personal? 
Var får dessa personer sin information från? 

 
27. Finns en grupp som besitter teknisk kunskap som behövs för att lösa specifika problem? 
 Vilka är ansvariga för denna utvecklade grupp? 
 Vilka jobbar för att få in den expertis som krävs för inköpet? 
 Vilka personer samarbetar dessa personer med? 
 
28. Vilka personer har ansvaret att samla in information från externa källor? 
 Vad är dessa personers huvuduppgift? 
 Varför krävs extern information? 
 
29. Är det någonting utöver det som sagts som du vill tillägga? 


