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Sammanfattning 
Den kommunala verksamheten står ständigt inför ökande effektiviseringskrav och under de 

senaste åren har inköpsprocessen allt mer hamnat i fokus eftersom kommuner sett möjligheter 

till kostnadsbesparingar i processen. Arbetet med inköp är styrt av en mängd lagar och regler 

vilket ställer krav på att inköpen sker på rätt sätt. Syftet med denna studie är att med hjälp av 

institutionella mekanismer öka förståelsen för kommuners arbete med inköpsprocesser. För att 

nå en ökad förståelse har processen i en kommun beskrivits och sedan har kritiska delar 

identifierats. Studien har antagit ett aktörssynsätt där en fallstudie har genomförts och 

materialetn samlades in genom en kvalitativ enkät, kvalitativa intervjuer samt observationer. 

De kritiska delar som identifierades analyserades först genom en empirinära analys med hjälp 

av komponenterna för upprättande av intern kontroll. Sedan fördjupades analysen med hjälp 

av de institutionella mekanismerna. Legitimitet och effektivitet är begrepp som är starkt 

knutna till inköpsprocessen varför en diskussion om dess betydelse har genomförts. 

Avslutningsvis har en konceptuell analysmodell tagits fram för att beskriva faktorer i 

processen som är viktiga att beakta vid en analys inför förbättringsarbete. Mot bakgrund av 

analysen kan det konstateras att den interna kontrollens komponenter påverkar den 

kommunala inköpsprocessens resultat samt att de institutionella mekanismernas påverkan på 

beteenden är av betydelse för i vilken grad legitimitet och effektivitet uppnås i processen.  

  



 

Abstract 
Municipal enterprises are constantly confronted with increasing demand for cost-

effectiveness. During the past few years municipalities have seen opportunities for cost 

savings in the purchasing process. Public procurement is controlled by numerous laws and 

regulations which requires purchases to be executed correctly. The purpose of this study is to 

increase the understanding of municipalities work with the purchasing processes with the help 

of institutional mechanisms. To achieve a greater understanding a purchasing process has 

been described and critical elements have been identified. The study has adopted an actor 

approach in which a case study has been completed and the empirical data was gathered 

through a qualitative survey, qualitative interviews and observations. The critical elements 

identified were first analyzed by a close empirical analysis using the components for 

establishing internal control. Then the analysis immersed with the help of the institutional 

mechanisms. Legitimacy and effectiveness are concepts that are strongly associated with the 

municipal buying process and therefore a discussion regarding this finally took place. At last a 

conceptual research model has been developed to describe factors in the process that are 

important to consider in an analysis before improvement work. Based on the analysis 

performed in this study it is clear that the components for internal control affect the result of 

the municipal purchasing process. The study also shows that the institutional mechanisms 

influence on behavior is relevant to the degree of legitimacy and effectiveness achieved in the 

process. 
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1. Den kommunala inköpsprocessen 

I det inledande kapitlet presenteras först bakgrunden till det valda problemet; kommunala 

inköpsprocesser, samt hur vi kommit i kontakt med detta problem. Bakgrunden följs sedan av 

en problemdiskussion som mynnar ut i studiens syfte. Problemdiskussionen innehåller en 

introduktion till de teorier som senare återfinns och vidareutvecklas i referensramen. 

1.1 Ett aktuellt ämne  

Alltmer uppmärksamhet ägnas idag åt den kommunala inköpsprocessen. Det ökade intresset 

avspeglar sig även i media vilket kan exemplifieras med hjälp av en undersökning av svenska 

kommuners betalningsförmåga som Sveriges radio genomförde under 2010. I studien 

jämfördes de tio största kommunerna sett till befolkning och de tio största företagen sett till 

omsättning. Kommunerna visade en betydligt sämre betalningsförmåga med femtio gånger 

fler betalningsanmärkningar än de privata företagen (Sveriges radio, 2010). 

 

Som svar på ständigt ökande effektiviseringskrav ser kommuner potentiella 

kostnadsbesparingar i inköpsprocessen. Inköp i offentlig sektor styrs dels av ökade 

effektiviseringskrav men även av en mängd lagar och direktiv. Regleringarna ökar betydelsen 

av en väl fungerande process. Dessvärre är det inte väl fungerande processer som 

uppmärksammas i form av artiklar om felaktiga upphandlingar och dålig hushållning av 

offentliga medel. Missöden som dessa kan både leda till kostsamma straffavgifter och skada 

organisationers anseende. Schapper, Malta och Gilbert (2006) menar att offentliga inköp ur ett 

politiskt perspektiv är en känslig aktivitet då det rör sig om skattebetalarnas pengar.  

 

Vi har själva fått insyn i en kommunal inköpsfunktion då vi under vårt sista år på 

civilekonomprogrammet genomförde en verksamhetsförlagd utbildning på barn- och 

utbildningsförvaltningens ekonomiavdelning i en närliggande kommun. Under denna tid fick 

vi förståelse för hur inköpsprocessen fungerar i gymnasieskolan och för det projekt som 

drivits för att förbättra inköpen inom samtliga förvaltningar. Vår verksamhetsförlagda 

utbildning ökade vårt intresse för att undersöka processen vidare och tillägna oss en djupare 

förståelse för de utmaningar som offentlig sektor möter i samband med inköp.  

 

1.2 Arbetet med kommunala inköp – en komplex fråga 
Offentlig och privat sektor skiljer sig åt med avseende på flera viktiga aspekter (Christensen, 

Lægreid, & Røvik, 2005, s. 4). Först och främst har den offentliga sektorn ett större spann 

normer och värderingar att ta hänsyn till så som den sociala välfärden och demokratin 

(Christensen, Lægreid, & Røvik, 2005, s. 4). För det andra svarar offentliga ledare gentemot 

befolkningen och det finns också en större vikt vid transparens, öppenhet, rättvisa och 

opartiskhet (Christensen, Lægreid, & Røvik, 2005, s. 4). Största delen av intäkterna i 

kommunal verksamhet kommer från skatteintäkter vilket gör det viktigt att resurserna används 

på ett effektivt sätt (Konkurrensverket, 2011a). Enligt kommunallagen ska ekonomin i en 

kommun vara i balans och kostnaderna får därmed inte överstiga intäkterna, av den 

anledningen är kraven på god ekonomisk hushållning hårda (Sveriges kommuner och 

Landsting, 2009). Kommuner ska enligt kommunallagen tillämpa intern kontroll för att se till 

att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt så att målen uppnås i enlighet med 

medborgarnas intressen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). Intresseorganisationen 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, menar att den interna kontrollen är viktig inom den 

offentliga sektorn eftersom det inte finns något vinstintresse (Sveriges Kommuner och 
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Landsting, 2010). Alla medborgare tar del av kommunens tjänster och till följd av 

skattefinansieringen finns ett allmänintresse i att pengar används på rätt sätt, till rätt saker 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2010).  

 

Konkurrensverket presenterade under 2011 en rapport som visade att de offentliga inköpen 

omsätter ca 500 miljarder kronor per år (Konkurrensverket, 2011a). Enligt de Boer och 

Telgen (1998) visar de kommunala inköpens betydande omfattning vikten av att 

professionalisera inköpsfunktionen för att göra kostnadsbesparingar. Särskilt eftersom det kan 

vara betydligt svårare att dra ner på andra kommunala utgifter såsom exempelvis löner (de 

Boer & Telgen 1998). Offentliga inköp är inte endast styrt av ökade effektiviseringskrav utan 

även av EU-direktiv och Lagen om offentlig upphandling, LOU (Konkurrensverket, 2011a). 

När regelverken inte följs och otillåtna upphandlingar genomförs kan det leda till att 

konkurrensverket utfärdar en marknadsskadeavgift vilket i december 2011 var fallet för Falu 

kommun som fick böta tio miljoner kronor (Konkurrensverket, 2011b).  

 

En förutsättning för att organisationer ska nå sina mål är att risker identifieras och analyseras 

kontinuerligt (Haglund, Sturesson, & Svensson, 2005, s. 37). Att inte uppnå verksamhetens 

mål samt att verksamheten inte bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt är en verksamhetsrisk 

(Haglund, Sturesson, & Svensson, 2005, s. 37). En annan typ av risk är efterlevnadsrisk som 

innebär att organisationer inte efterlever de lagar och regler som finns, (Haglund, Sturesson, 

& Svensson, 2005, s. 38) konkurrensverkets marknadsskadeavgift är ett exempel på detta. De 

två nämnda typerna av risk är direkt knutna till den kommunala verksamheten, även specifikt 

till inköpsverksamheten, då ekonomisk hushållning av resurser och efterlevnad av lagar utgör 

en förutsättning för deras funktion. Enligt Spira och Page (2003) är risk i en ekonomisk 

betydelse knutet till bedrägeri och inkompetens och en sådan typ av risk kan hanteras och 

förhindras med hjälp av ett system för intern kontroll. När styrning av organisationer 

diskuteras är förbättrade och styrkta intern kontrollsystem ofta viktiga lösningar på upplevda 

problem (Spira & Page, 2003). Kontroll är centralt i principal - agent teorin och används för 

att försöka åtgärda den informationsasymmetri som anses vara ett dominerande problem 

mellan uppdragsgivare och uppdragstagare (Jensen & Meckling, 1976). Interkontrollsystem 

kan vara ett sätt att hantera principal – agent problematiken (Tosi, Brownlee, Silva, & Katz, 

2003).  

 

Intresset för intern kontroll har ökat alltmer och det har fått en betydande roll som ett system 

för riskhantering (Power, 2004). Intern kontroll får också ett allt större utrymme i den 

offentliga debatten (Maijoor, 2000). Flertalet reformer och rekommendationer om 

bolagsstyrning innefattar regler för intern kontroll och således har intern kontroll också blivit 

en del av regelverken (Maijoor, 2000). Under en lång tid var intern kontroll företagets privata 

angelägenhet och endast av intresse för att säkerställa kvalitet, något som idag inte alls är 

fallet (Arwinge, 2010, s. 100). Beroendet av intern kontroll är inte längre endast kopplat till 

frågor rörande rättvisande redovisning utan snarare än mer till ökade krav från media, 

granskningsnämnder, finansiärer och medborgare (Arwinge, 2010, s. 104). System för intern 

kontroll blir därmed ett sätt för organisationer att uppnå legitimitet.  

 

Skandaler nämns som en drivande faktor till utvecklingen av intern kontroll samtidigt som 

efterfrågan på större transparens och bättre bolagsstyrning också drivit utvecklingen 

(Arwinge, 2010, s. 104). Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission utvecklade 1992 den så kallade COSO-rapporten vilken har bidragit med en 

globalt använd och accepterad definition av intern kontroll (COSO, 1994). Intern kontroll ses 
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som en process som syftar till att säkerställa att verksamheten är effektiv och ändamålsenlig 

samt följer tillämpliga lagar och regler (COSO, 1994).  

 

Scott (2001 s.48) definierar institutioner som sociala sammansättningar med en förmåga att 

etsa sig fast i organisationer. Han beskriver vidare institutioner som kulturella, normativa och 

kognitiva element som tillsammans ger stabilitet och mening till socialt liv (Scott, 2001 s.48). 

Sett ur ett institutionellt perspektiv innebär en gynnsam institution att effektiviteten påverkas 

positivt och resurserna används kostnadseffektivt och fördelas ändamålsenligt (Brorström & 

Siverbo, 2001, s. 31). De organisationer som kan hantera osäkerhet är de som klarar av att 

lösa problem och därmed blir långsiktigt framgångsrika (Brorström, 2002). Institutioner är de 

spelregler som präglar samhället eller mer formellt de restriktioner som formar all interaktion 

människor emellan (North, 1990, s. 3). De institutioner som finns i organisationer har ett stort 

inflytande över det mänskliga beteendet, beslutsfattandet men även effektiviteten och är det 

inte en gynnsam institution påverkas effektiviteten negativt (Brorström & Siverbo, 2001, s. 

31). Enligt institutionell teori används kontrollaktiviteter som exempelvis riskbedömning, 

policys och självutvärdering för att legitimitet ska uppnås (Arwinge, 2010, s. 54). 

 

Varje organisation har metoder och modeller till sitt förfogande och avsikten med att tillämpa 

dessa är att försöka reducera den osäkerhet de olika organisationerna ställs inför (Brorström, 

2002). Osäkerhet betyder att det är okänt under vilka omständigheter som en vald lösning ska 

användas, vilket betyder att den lösning som appliceras kanske inte alls passar för 

organisationens problem (Brorström, 2002). Faktorer som ett bra ledarskap, en välanpassad 

organisation och tillförlitlig information som grund till beslutsfattande minskar risken för 

organisationer (Brorström B. , 2002). Vad som dock är omtvistat är på vilket sätt en 

organisation främst hanterar den osäkerhet de utsätts för (Brorström, 2002). 

 

Offentliga organisationer har under senare år varit utsatta för betydande förändringar då 

näringslivets metoder applicerats på offentlig sektor, något som visat sig medföra positiva 

såväl som negativa konsekvenser (Almqvist, 2004). Offentlig verksamhet är till sin natur olik 

privat sektor och införandet av metoder utvecklade för näringslivet kan vara riskfyllt då 

offentlig sektor har mål som går bortom rent finansiella (Worral, Collinge, & Bill, 1998; 

Christensen, Lægreid, & Røvik, 2005, s.4). Vad gäller inköp har tidigare forskning framförallt 

fokuserat på metoder utvecklade för privat sektor och att undersöka om dessa är användbara 

för offentlig sektor (Murray, 2001). Vad forskningen dock inte belyst är om dessa metoder är 

lämpliga att överföra på offentlig sektor (Murray, 2001). Murray (2001) menar vidare att den 

fortsatta teoretiska utvecklingen av de kommunala inköpen bör grunda sig i en insikt om att 

vad som är lämpligt för privat sektor kanske inte är passande för kommunal verksamhet. 

Malta och Gilbert (2006) anger att det inte finns någon optimal modell med praktisk 

tillämpning för arbetet med offentliga inköp. Inköp som en strategisk funktion har erhållit 

mycket uppmärksamhet på senaste år, men den mesta litteraturen har berört 

tillverkningsindustrin eller privat sektor (Murray, 2001). Jämförelsevis lite uppmärksamhet 

har ägnats åt kommunala inköp vilket skapat ett hål som forskare som bland annat de Boer 

och Telgen (1998) ämnat fylla (Murray, 2001).  

 

I offentliga inköp existerar en inneboende motsättning mellan att uppnå effektivitet och att 

följa lagar och regler, dessutom finns det element av riskhantering och politik inblandande 

vilket ökar graden av komplexitet ytterligare (Schapper, Malta, & Gilbert, 2006). Schapper, 

Malta och Gilbert (2006) anger att offentliga inköp är ett av de mest utsatta områdena i 

offentlig administration och även ett av de områden det finns minst förståelse för. de Boer och 

Telgen (1998) visar i en studie av inköp i Holländska kommuner att professionalitet i de 
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kommunala inköpsfunktionerna saknades vilket kunde identifieras i form av otillåtna 

upphandlingar, bristfällig leverantörsutvärdering samt svaga rutiner för resultatuppföljning. 

Den operativa effektiviteten i en inköpsprocess är knuten både till offentliga regleringar samt 

resultat vilket kan medföra praktiska svårigheter (Schapper, Malta, & Gilbert, 2006).  

 

Det är omtvistat på vilket sätt en organisation effektivt kan hantera den osäkerhet de utsätts 

för vilket beskrivs ovan. Vid inköp utsätts kommuner för risk som behöver hanteras. 

Dessutom leder en ständig strävan att hushålla med resurser till att press sätts på 

inköpsprocessens effektivitet. Kommunala inköp styrs av lagar och effektivitetskrav vilket 

kan leda till motsättningar. Ovan presenteras exempel på kommuners praktiska problem med 

inköpsprocesser. De kommunala inköpen verkar i ett komplext sammanhang vilket medför ett 

behov av en modell för analys av inköpsprocessen som helhet. För att utveckla en konceptuell 

modell behövs ytterligare förståelse för hur kommuner arbetar med inköp.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att med hjälp av institutionella mekanismer öka förståelsen för 

kommuners arbete med inköpsprocesser. Ökad förståelse ska uppnås genom att (1) Beskriva 

en kommunal inköpsprocess för att identifiera kritiska delar i processen. (2) Analysera 

kommuners arbete med de kritiska delarna av processen. (3) Utveckla en konceptuell 

analysmodell. 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd enligt figur 1.1 nedan. 

 

 
Figur 1.1 Disposition av uppsatsen 

 

I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till det valda problemet och följs av 

problemdiskussionen vilken har lett fram till studiens syfte att öka förståelsen för kommuners 

arbete med inköpsprocesser. Problemdiskussionen introducerar de teorier och modeller som 

sedan återfinns i referensramen och visar även på det gap som studien ämnar fylla. I det andra 

kapitlet presenteras referensramen vilken är uppbyggd av för studien centrala teorier, det vill 

säga intern kontroll, institutionell teori samt principal- agentteorin, och modeller som används 

för att förklara empirin. Referensramen sammanfattas sist i kapitlet och leder fram till en 

analysmodell. I det tredje kapitlet presenteras tillvägagångssättet för studiens datainsamling 

vilken präglas av studiens syfte. Kapitlet innehåller även en beskrivning av fallet samt en 

beskrivning av tillvägagångssätt för analys. Nästkommande kapitel utgör empirikapitlet där 

beskrivning av inköpsprocessen i gymnasieskolan återfinns. I kapitlet återfinns statistik som 

visar på problemområden i processen. Sist av allt presenteras de kritiska delar som 

identifierats och som även utgör grunden i analyskapitlet där analysmodellen bildar 

strukturen. I det avslutande kapitlet presenteras slutsatser samt den konceptuella analysmodell 

som tagits fram. 
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2. Referensram – en grund till ökad förståelse för kommunala inköp 

I detta kapitel presenteras den referensram som syftar till att öka förståelsen för kommuners 

arbete med inköpsprocesser. Nedan presenteras intern kontroll, den institutionella teorin, 

legitimitet samt principal- agentteorin och slutligen sammanfattas dessa i en analysmodell.   

2.1 Intern kontroll  
Intern kontroll har på senare år fått en betydande roll som ett system för riskhantering (Power, 

2004). I problemdiskussionen framgår att offentliga inköp är kopplat till olika typer av risk, 

bland annat efterlevnadsrisk. Intern kontroll syftar även till att hjälpa organisationer att uppnå 

en effektiv verksamhet (COSO, 1994). Mot bakgrund av detta kommer litteratur kopplat till 

intern kontroll i denna studie att användas för att skapa förståelse för kommuners arbete med 

de kritiska delarna av inköpsprocessen. 

 

2.1.1 Definition av intern kontroll 

Intern kontroll är inte lätt att definiera (Maijoor, 2000; Arwinge, 2010, s. 107) och har 

traditionellt sett främst förknippats med finansiella rapporter och redovisningssystem 

(Arwinge, 2010, s. 108) men en förändring skedde när effektivitet införlivades i begreppet 

intern kontroll i och med COSO- rapportens vidare definition (Spira & Page, 2003). Till följd 

av denna vidare definition av intern kontroll är det är svårt att tyda klara gränser för vad 

internkontrollsystem faktiskt är (Maijoor, 2000). Många aspekter av organisationen omfattas 

av begreppet och det kan till och med hävdas att allt i en organisation bidrar till systemen för 

intern kontroll (Maijoor, 2000). Trots rapporter som den COSO tagit fram är gränsdragningen 

kring intern kontroll fortfarande oklar (Spira & Page, 2003), COSO- rapporten är dock ett 

globalt accepterat ramverk och därmed en allmänt accepterad definition (Arwinge, 2010, s. 

22).  

 

2.2 COSO- modellen 
COSO- modellen utvecklades 1992 för att ge en vidare betydelse av intern kontroll samt en 

modell för organisationer att utgå ifrån vid utvecklandet av system för intern kontroll 

(Arwinge, 2010, s. 58). Intern kontroll beskrivs av Ionescu (2010) inte som en aktivitet utan 

en rad åtgärder som genomsyrar hela organisationen vilket är i enlighet med COSO- 

rapportens definition (COSO, 1994).  

 

COSO- rapporten (1994) definierar intern kontroll som en process framställd i samarbete 

mellan en organisations styrelse, ledning och övrig personal. Processen är utformad för att 

med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Målen för intern kontroll kan därmed sägas vara i enlighet med vad man vill uppnå med den 

offentliga verksamheten och mer specifikt de offentliga inköpen. 
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2.2.1 Komponenter för genomförande av intern kontroll  

COSO- modellen omfattar fem komponenter som ligger till grund för en lyckad intern 

kontroll (Arwinge, 2010, s. 62). Komponenterna är kontrollmiljö, riskanalys, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt tillsyn och komponenterna är enligt 

modellen inbördes relaterade till varandra (COSO, 1994). 

 

2.2.2 Kontrollmiljö 

Grunden i COSO- modellen utgörs av kontrollmiljön vilken är den komponent de övriga fyra 

är beroende av (Klamm & Watson, 2009; Rezaee, 1995). Kontrollmiljön påverkas i sin tur av 

organisationens historia och kultur (COSO, 1994). Enligt COSO- rapporten (1994) består 

kontrollmiljön av: 

 

 Integritet och etiska värderingar 

 Personalens kompetens 

 Den vägledning och uppmärksamhet som styrelsen och revisorerna bidrar med 

 Ledningens filosofi och styrning 

 Organisationsstruktur 

 Tilldelning av befogenhet och ansvar 

 Personalpolitik och praxis 

 

Samtliga faktorer i kontrollmiljön är av vikt men det tenderar att variera i vilken utsträckning 

delarna utmärker sig i olika organisationer eller enheter (COSO, 1994). Eftersom varje 

organisation är olik en annan ser även kontrollmiljön olika ut beroende på organisationens 

uppbyggnad. Viktigt är att kontrollmiljön är effektivt strukturerad för att undvika följder som 

kan uppstå pågrund av en dåligt utformad kontrollmiljö såsom ekonomiska förluster, ett 

skamfilat rykte eller i värsta fall konkurs (COSO, 1994). Kontrollmiljön utgör basen för 

utvärdering av den interna kontrollens effektivitet (Rezaee, 1995). 

 

2.2.3 Riskanalys 

Risk och riskhantering har under senare år fått en allt större betydelse för bolagsstyrning 

vilket syns i den närmast explosionsartade ökningen av litteratur inom ämnet. 

Riskhanteringens ökade betydelse kan förklaras som en defensiv strategi som organisationer 

använder sig av för att hantera en alltmer krävande omgivning (Power, 2004). En alltmer 

krävande omgivning är en verklighet som offentliga organisationer möter idag. Hantering av 

risker möjliggör för organisationer att uppnå kontroll (Rezaee, 1995). Alla organisationer och 

enheter möter ständigt risker och dessa kan aldrig helt elimineras (Spira & Page, 2003). 

Riskerna påverkar bland annat organisationers möjligheter att överleva, gå med vinst, bevara 

ett gott rykte samt möjligheten att kunna konkurrera inom sin bransch (COSO, 1994). Spira 

och Page (2003) menar att det inte finns ett enhetligt sätt att se på risk och inte heller ett sätt 

som är mest lämpligt att hantera risk på eftersom det är beroende av organisation, kontext och 

struktur. Ett system för intern kontroll kan ses som ett hjälpmedel för att hantera risk som 

annars hotar skada organisationer (Spira & Page, 2003).  

 

Risk kan vara både intern och extern till sin karaktär (COSO, 1994; Rezaee, 1995). De 

externa riskerna består av tekniska, omvärlds-, legala samt ekonomiska risker medan de 

interna består av verksamhets-, redovisnings, efterlevnads- och tekniska risker (COSO, 1994). 

Omvärldsrisker innefattar bland annat ändrade kundbehov, nya konkurrenter eller 
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naturkatastrofer medan verksamhetsrisker kan innefatta kvaliteten på personalens kompetens, 

utbildning, motivation eller störningar i informationssystemet. Att identifiera de interna och 

externa riskerna kan vara av vikt för att uppnå en effektiv riskanalys (COSO, 1994). I den 

offentliga sektorn är riskhantering ett sätt för organisationer att utmana sig själva då 

verksamheten inte präglas av vinstintresse (Power, 2004). 

 

Risk kan särskiljas som operationell eller ryktesrelaterad risk (Power, 2004). Operationell risk 

är den risk som organisationer utsätts för i utövandet av sin verksamhet och risken är knuten 

till de processer, personer och system som organisationen verkar genom (Power, 2004). 

Ryktesrelaterad risk rör den risk som kan skada organisationens anseende (Power, 2004). 

Relativt små händelser kan orsaka ansenlig skada för en organisations rykte om händelsen 

förstärks av sociala processer som media och rättsliga följder (Power, 2004). Vad som 

dessutom avsevärt försvårar för organisationer är att dessa processer inte står under deras 

kontroll (Power, 2004). Power (2004) menar att risker knutna till anseende och rykte är 

viktiga att hantera för företag med starka varumärken. Rykteshantering är viktigt i offentlig 

sektor på grund av att det är ett sätt för organisationen att erhålla legitimitet i ett föränderligt 

samhälle (Luoma-aho, 2008). Att underhålla ett gott rykte är något som tar tid och kräver 

långsiktig planering (Luoma-aho, 2008). ”Public sector organisations should not aim at 

improving merely reputation, but those grass-root level daily practices that eventually shape 

reputation.” (Luoma-aho, 2008, s. 458). De dagliga rutinerna i en kommunal inköpsprocess 

är därmed viktiga för det rykte som organisationen skapar sig.  

 

För att kunna identifiera risker och vidta nödvändiga åtgärder är det av betydelse att det finns 

fastställda mål för organisationen (COSO, 1994). Riskanalys handlar om att systematiskt 

identifiera och bedöma de risker som en organisation utsätts för i arbetet med att uppnå sina 

mål (Arwinge, 2010, ss. 64-65). Arbetet med riskanalys innefattar således att fastställa 

betydelsen av en viss risk, sannolikheten för att risken kan inträffa och hur organisationen kan 

lindra konsekvenserna som risken kan ge upphov till (Rezaee, 1995). För att uppnå 

effektivitet i den interna kontrollen är den återkommande processen med att identifiera och 

analysera risker en kritisk punkt (COSO, 1994). Enligt Rezaee (1995) kan riskanalysen hjälpa 

organisationen att behålla kontrollen över organisationen genom att hantera riskerna. Ett visst 

risktagande får dock alltid accepteras eftersom det inte är möjligt att eliminera alla fel (COSO, 

1994). 

 

2.2.4 Kontrollaktiviteter  

Kontrollaktiviteter består av de åtgärder i form av rutiner, policys och regler som vidtas för att 

säkerställa att riskerna hanteras effektivt och att den interna kontrollen fungerar (Rezaee, 

1995). Aktiviteterna kan även avse att säkerställa beredskap inför oförutsedda situationer 

(COSO, 1994). Denna komponent bygger på kontrollmiljön och den riskanalys som 

genomförts (Rezaee, 1995). Kontrollaktiviteterna delas in i tre grupper; löpande 

kontrollaktiviteter, finansiella kontrollaktiviteter samt kontrollaktiviteter som rör efterlevnad 

av lagar och regler (COSO, 1994).  

 

2.2.5 Information och kommunikation 

Information och kommunikation mellan olika nivåer i organisationen är av betydelse för att 

uppnå en fungerande intern kontroll (COSO, 1994). Den fjärde komponenten i COSOs modell 

innefattar just att ständigt sprida och fånga upp relevant information i alla led i organisationen 

(Klamm & Watson, 2009). Det är viktigt att fånga upp relevant information både av finansiell 
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och icke-finansiell karaktär för att kunna styra och följa upp verksamheten (COSO, 1994). 

Det är av vikt att informationen är tillförlitlig så att ledningen kan fatta korrekta beslut 

baserade på den (Arwinge, 2010, s. 69). Intern kontroll blir därmed en viktig komponent för 

att säkerställa att informationen som når ledningen är korrekt (Arwinge, 2010, s. 69). Enligt 

COSO- modellen är kommunikation och information även viktigt för att de övriga 

komponenterna i modellen ska fungera (COSO, 1994). För att lyckas skapa ett bra system för 

information och kommunikation är det av vikt att alla parter deltar, ledare, anställda, 

leverantörer och kunder (Klamm & Watson, 2009). Fungerade information och 

kommunikation är av stor vikt i den kommunala inköpsprocessen där information om nya 

avtal ska nå verksamheten medan behov från verksamheten ska kommuniceras till de som 

sluter nya avtal. 

 

2.2.6 Tillsyn 

COSO- modellens sista komponent är tillsyn vilken ska säkerställa att den interna kontrollen 

fortlöper effektivt och att överraskningar undviks genom kontinuerlig omvärldsbevakning 

(COSO, 1994). Komponenten kan omfatta aktiviteter som sker dagligen eller aktiviteter som 

sker helt fristående (Arwinge, 2010, s. 71). Tillsynen avser kontinuerlig översyn av de fyra 

övriga komponenterna för att de ska fungera tillfredställande (Klamm & Watson, 2009). 

Övervakning hjälper ledningen att se till att intern kontrollen är tillräcklig och effektiv hela 

tiden (Arwinge, 2010, s. 75). Genom att ständigt ha tillsyn över processer och system kan 

organisationen anpassa arbetet utifrån förändringar i omvärlden (COSO, 1994). Eftersom 

nämnderna enligt kommunallagen ansvarar för att intern kontrollen är tillräcklig och 

ändamålsenlig är det nämnden som har ansvar över tillsynen.  

 

2.2.7 Kontrollkomponenternas interaktion 

Klamm & Watson (2009) visar i en studie av den inbördes relationen mellan svaga COSO- 

komponenter att en svag kontrollmiljö har ett samband med andra svaga komponenter och att 

detsamma gäller för en svag riskanalys. Studien bidrar till att öka förståelsen för relationen 

mellan COSO- komponenter vilket är en viktig kunskap att ta del av för de som hanterar den 

interna kontrollen i en organisation (Klamm & Watson, 2009). Internkontrollsystemets 

utformande kan påverka räkenskapernas tillförlitlighet såväl som organisationens effektivitet 

(Klamm & Watson, 2009). Resultaten visar att komponenterna i COSO- modellen är 

beroende av varandra och att svagheter i en komponent kan påverka de andra komponenterna 

negativt på bekostnad av hela internkontrollsystemets och därmed organisationens framgång 

(Klamm & Watson, 2009). Det är av betydelse att samtliga komponenter är väl fungerande för 

att systemet för intern kontroll ska fortlöpa effektivt (Rezaee, 1995). I figur 2.1 nedan 

återfinns de fem kontrollkomponenterna kopplat till de tre mål som COSO- modellen ämnar 

uppfylla.  
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Figur 2. 1 COSO-modellen (European Network and information Security Agency, 2012) 

 

2.3 Institutionella mekanismer 
För att uppnå syftet med studien används även den institutionella teorin. Med hjälp av 

institutionella mekanismer skall förståelse för arbetet med den kommunala inköpsprocessen 

skapas. Institutionell teori ser organisationer som mer än producenter av varor och tjänster; de 

ses även som kulturella och sociala system (Judge, Douglas, & Kut, 2008). Institutionella 

argument behöver inte enligt Scott (1987) ses som motsats till rationella effektivitetsteorier 

utan istället som ett komplement som tillför ytterligare en dimension. Teorin visar på en 

alternativ förklaring, i motsats till den agentteorin baseras på, till varför nya styr- och 

kontrollsystem uppstår i organisationer (Arwinge, 2010, s. 50). Organisationer utvecklar inte 

system, strukturer och processer främst med basis av rationella trade-off analyser utan på 

grund av att de till viss grad är tvingade att införa nya sätt att agera (Arwinge, 2010, s. 50). 

North (1990 s.81) pekar på att institutioners flexibilitet har betydelse för att kunna möta de 

krav som omgivningen har, genom att gradvis utmana rådande system utvecklas nya 

institutioner. Upprepade handlingsmönster skapar institutioner och organisationer förklaras 

med hjälp av formella och informella regler (Arwinge, 2010, s. 51). De informella 

institutionerna formar de formella institutionerna och är svåra att förändra (Brorström, 2002). 

Det kan vara svårt för organisationer att bli framgångsrika på lång sikt om de informella 

institutionerna skapar felaktiga beteenden för de individer som följer dem (Brorström, 2002).  

 

Scott (2003) beskriver teoriutvecklingen inom det breda området för institutionell teori och 

visar på de olika skolbildningar som vuxit fram, var och en relaterade men samtidigt åtskilda. 

Scott (2003) ser det som att det finns tre mekanismer som bidrar till att ge stabilitet i det 

sociala livet, dessa mekanismer symboliseras av pelare. I praktiken varierar det vilka typer av 

mekanismer som dominerar i en institution, detta kan också variera över tid i en institutions 

utveckling (Scott 2003). 

 

“Institutions are composed of cultural-cognitive, normative and regulative elements that, 

together with associated activities and recourses, bring stability and meaning to social life.” 

(Scott, 2008, s. 48) 
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2.3.1 Reglerande pelaren 

Institutioner både reglerar, begränsar och förstärker sociala beteenden (Scott, 2008, s. 52). I 

stort sett alla teoretiker inom ämnet lägger vikt vid reglerande aspekter (Scott, 2008, s. 52). 

Den reglerande pelaren karaktäriseras av regler, lagar samt belöningar och sanktioner för att 

främja och förhindra beteenden (Scott, 2008, s. 52). Både formella och informella lagar och 

regler påverkar institutioner (Scott, 2008, s. 53).  

 

Den regulativa och normativa pelaren kan förstärka varandra exempelvis genom användandet 

av auktoritet där tvång legitimeras genom normer (Scott W. R., 2008, s. s. 53). Regleringar 

medför dock alltid kostnader vilket betonas av agentteorin (Scott, 2008, s. 53). Teorin tar upp 

just de svårigheter och kostnader som uppkommer i samband med att korrekt övervaka 

prestationer och ta fram lämpliga sanktioner (Scott, 2008, s. 53). Den offentliga sektorn i 

allmänhet, och de offentliga inköpen i synnerhet, är i stor utsträckning styrda av lagar, regler 

och direktiv och är därmed i hög grad påverkad av den reglerande pelaren. I en kommunal 

inköpsprocess formas således aktörernas beteenden av lagar och regler. 

 

2.3.2 Normativa pelaren 

Den normativa pelaren innebär skapandet av normativa regler som en dimension i det sociala 

livet och består av både normer och värderingar (Scott, 2008, s. 54). Normer specificerar hur 

saker ska göras medan värderingar är uppfattningar om hur saker bör vara (Scott, 2008, s. 54). 

Genom den normativa pelaren specificeras mål samt hur dessa uppnås på lämpligt sätt (Scott, 

2008, s. 54). Scott (2008 s.55) menar att värderingar och normer kan vara tillämpliga för hela 

grupper eller endast för vissa personer. Normer och värderingar skapas av aktörerna i 

institutionen, beteenden styrs av vad som anses lämpligt och vad som anses vara skyldigheter 

gentemot omgivningen (Scott 2003). Genom att agera i enlighet med gällande normer och 

värderingar kan känslor av stolthet uppstå medan känslor av skam kan prägla beteenden som 

strider mot normerna (Scott, 2008, s. 56). För offentliga institutioner blir efterlevnad av 

normer mycket viktiga på grund av den politiska aspekten och därmed strävan att uppnå 

legitimitet. Rutiner specificerar hur saker skall göras och därmed kan rutinerna i en kommunal 

inköpsprocess förklaras med hjälp av den normativa pelaren.  

 

2.3.3 Kulturella- kognitiva pelaren 

Den kulturella- kognitiva pelaren innefattar de delade uppfattningar som karaktäriserar den 

sociala verkligheten (Scott, 2008, s. 57). Dessa uppfattningar och värderingar tas för givna 

och formar det sociala beteendet och ger därmed upphov till stabilitet (Scott, 2008, s. 57). När 

regler och rutiner är inarbetade i kulturen tas de för givna och följs eftersom inget annat anses 

tänkbart (Scott, 2008, s. 58). Rutiner efterlevs eftersom de tas förgivna som det sätt man 

handlar på (Scott, 2008, s. 58). Effekten av den kulturella- kognitiva pelaren är att de som 

handlar i enlighet med de kulturella uppfattningarna kan känna sig kompetenta och tillfreds. 

De som handlar i strid mot det som är taget förgivet kan istället känna osäkerhet och 

utanförskap (Scott, 2008, s. 59). 

 

Parker och Bradley (2000) betonar vikten av en större förståelse för kulturen i en offentlig 

sektor. De menar att förståelse för kulturen ger en grund för utvärdering av lämpliga strategier 

som kan leda till förbättrade resultat (Parker & Bradley, 2000). Förståelsen hjälper 

organisationen att bedöma hur lämplig en förändringsprocess är i relation till den rådande 

kulturen och därmed också vilka resultat som kan nås med förändringen (Parker & Bradley, 

2000). I en kommunal inköpsprocess är det av stor vikt att kulturen främjar processens 



 

11 

 

effektivitet genom att ange rätt beteenden för aktörerna. Rätt beteende är här starkt knutet till 

efterlevnad av lagar och hushållning av resurser och därmed är det av vikt att kulturen gynnar 

detta för att organisationen ska bli framgångsrik. Institutioners framgång är på lång sikt 

beroende av att de informella institutionerna skapar rätt beteenden för de individer som följer 

dem (Brorström, 2002).  

 

2.4 Legitimitet  
Som tidigare nämnts har den offentliga sektorn ett större spann normer och värderingar att ta 

hänsyn till jämfört med den privata sektorn varför det är av stor vikt att legitimitet uppnås 

(Christensen, Lægreid, & Røvik, 2005, s. 4). Legitimitet blir således även viktigt i 

inköpsprocessen där efterlevnad av lagar och regler är betydelsefullt för att behålla ett gott 

rykte gentemot intressenter. Genom att ha de rätta strukturerna kan organisationer undvika 

utredningar och också uppnå legitimitet (Arwinge, 2010, s. 51). Mycket av organisationers 

handlande kan ses som en strävan att uppnå legitimitet, vilket också innefattar införande av 

system för intern kontroll som kan ses som svar på de krav som ställs på institutionen och 

därmed ger upphov till nya strukturer och processer (Arwinge, 2010, s. 51). De tre 

institutionella pelarna är knutna till tre typer av legitimitet (Scott, 2008, s. 61). Ur ett 

regulativt perspektiv erhålls legitimitet när institutionen handlar i enlighet med gällande lagar 

och regler (Scott, 2008, s. 61) och eftersom kommunal verksamhet i stor utsträckning regleras 

av lagar är det viktigt att uppnå legitimitet här. Den normativa legitimiteten är beroende av att 

normer och värderingar efterföljs medan den kulturella- kognitiva pelaren hör samman med 

legitimitet på en djupare nivå där det handlar om att anpassa sig till vad som är taget för givet 

(Scott, 2008, s. 61).  

 

2.5 Principal- agentteorin  
Principal- agentteorin kommer i denna studie att bidra till ökad förståelse för den kommunala 

inköpsprocessen genom att belysa förhållandet mellan förtroende och kontroll samt hur detta 

påverkar informationsgapet mellan beslutsfattare och den operativa verksamheten. Principal- 

agentteorin är en av de äldsta teorierna som behandlar det sociala samspelet mellan en 

principal (ägare) och en agent (anställd) där agenten arbetar på uppdrag av principalen (Ross, 

1973). I en kommun kan principalen utgöras av kommunmedborgarna och agenten av de 

kommunanställda som via det politiska systemet fått i uppdrag att förvalta skattemedel. 

Grundarna Jensen och Meckling (1976) definierar teorin enligt följande: 

 

“a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person 

(the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some 

decision making authority to the agent. “ 

 

Teorin antar att båda parter är nyttomaximerande vilket leder till att agenten inte alltid 

kommer att handla i principalens intresse (Jensen & Meckling, 1976; Tosi m.fl. 2003). 

Agentproblematiken uppstår när en agent väljer att gå en annan väg än den som maximerar 

principalens välfärd (Jensen & Meckling, 1976). I en kommunal verksamhet utgörs 

principalens välfärd av medborgarnas välfärd. Detta problem kan uppstå undermedvetet hos 

agenten genom att dennes tolkningar och egna intressen alltid färgar valen de ställs inför 

(Jensen & Meckling, 1976) vilket exempelvis kan komma till uttryck i det sätt en 

kommunanställd genomför inköpen.  
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För att åtgärda de problem som uppstår till följd av avståndet mellan agent och principal kan 

principalen införa olika kontrollmoment som exempelvis övervakning eller incitament för att 

motivera agenten till att arbeta och uppfylla målen (Jensen & Meckling, 197 6; Tosi m.fl. 

2003). System för intern kontroll är en typ av kontrollsystem för att hantera principal- agent 

problematiken. Intern kontroll ur ett agentteoriperspektiv har mestadels berört kontroll på 

högsta nivån som styrelse, revisorskommittéer samt arvodering av ledning (Maijoor, 2000). 

Effekter av intern kontroll på medel och låg nivå har knappt alls uppmärksammade av 

agentteorin (Maijoor, 2000). I den offentliga sektorn kan principal- agentproblematiken 

uppstå eftersom organisationen består av flera olika nivåer från beslutsfattare till den 

operativa verksamheten, därmed har beslutsfattarna inte kontakt med de som utför arbetet. 

Det kan leda till att de som arbetar ute i verksamheten inte arbetar i enlighet med beslut som 

fattas utan istället enligt egna intressen.  

  

Kontroll är centralt inom agentteorin och enligt Knights m.fl. (2001) är både kontroll och 

förtroende faktorer som används för att kontrollera risk och osäkerhet. De menar vidare att det 

kan vara missvisande att se kontroll och förtroende som helt motsatta eftersom de i 

verkligheten är beroende av varandra (Knights m.fl. 2001). För att kunna känna förtroende för 

andra krävs en tilltro till att de delar samma engagemang och inte genomför handlingar som 

skadar organisationen utan istället arbetar för att skydda dess position (Skinner & Spira, 

2003). La Porta m.fl.(1996) menar att förtroende underlättar samarbete och betonar vikten av 

förtroende i stora organisationer där offentlig sektor nämns som ett exempel. I stora 

organisationer sker samarbete mellan personer som inte dagligen arbetar med varandra och 

förtroende blir då viktigt för att kunna göra ett bra arbete (La Porta m.fl. 1996). Förtroende 

innebär även ett risktagande då det gäller att lita på andra människor (Das & Teng, 1998). 

Förtroendet kan leda till att de anställda känner sig motiverade att uppnå ett bättre resultat 

(Das & Teng, 1998).  

 

2.6 Sammanfattning av referensramen 
Det empiriska material som presenteras längre fram i studien talar för att en kommunal 

inköpsprocess kan analyseras med hjälp av den referensram som presenteras ovan. Offentliga 

inköp är en komplex funktion eftersom effektiviteten beror både av resultat samt efterlevnad 

av lagar och regler, dessutom präglas de offentliga inköpen av riskhantering såväl som 

politiska faktorer (Schapper, Malta, & Gilbert, 2006). Intern kontroll är ett system för 

riskhantering och får således betydelse för den kommunala inköpsprocessen. COSO-rapporten 

bidrar med en allmänt accepterad definition där intern kontroll ses som en process som 

omfattar flera aspekter av organisationen. Intern kontroll ska enligt COSO-rapporten 

säkerställa att nedanstående mål uppfylls: 

 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket således 

även gäller de kommunala inköpen. En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning 

är att ovanstående mål uppfylls. För att uppnå syftet med att öka förståelsen för kommunala 

inköpsprocesser används även institutionell teori. Gynnsamma institutioner är de institutioner 

som lyckas hushålla med sina resurser och allokera dessa på ett lämpligt sätt samt uppnår 

effektivitet (Brorström & Siverbo, 2001). Scott (2008, ss. 48-59) ser institutioner som 

beroende av tre pelare som tillsammans förklarar organisationers handlingar och strukturer. 
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Hur dessa tre mekanismer interagerar med varandra är avgörande för institutionens 

måluppfyllelse och framgång varför dessa inkluderas i analysmodellen.  

 

Analysen kommer att genomföras med hjälp av analsymodellen som presenteras i figur 2.2. 

Den empirinära analysen genomförs med hjälp av kontrollkomponenterna i COSO- modellen 

och i nästa steg kopplas även tidigare studier mot empirin. De fem kontrollkomponenterna 

används som det första verktyget för att skapa förståelse för kommuners arbete med 

inköpsprocesser. På nästa nivå lyfts resultaten från föregående analys och belyses ur ett 

institutionellt perspektiv. Pelarna bidrar till en djupare analys genom att se organisationen 

som ett socialt system. Respektive pelare används för att analysera aktörernas handlingar, 

vilka skapar inköpsprocessen. Eftersom offentlig verksamhet på grund av sin politiska och 

demokratiska prägel är starkt knuten till legitimitet förs detta slutligen in i analysen kopplat 

till de institutionella pelarna. Med hjälp av agentteorin lyfts sedan blicken för att se på 

förhållandet mellan kontroll och förtroende. 

  

 
 

Figur 2. 2 Analysmodell 
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver det tillvägagångssätt och den datainsamlingsmetod som använts för 

att uppnå studiens syfte. Metodkapitlet innehåller även en beskrivning av fallet, 

tillvägagångssätt för analys av empiri samt en diskussion om studiens validitet och 

reliabilitet. 

3.1 Aktörssynsättet 
Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur kommuner arbetar med inköpsprocesser. En 

del av studien går ut på att beskriva processen utifrån aktörernas handlingar och subjektiva 

erfarenheter. Aktörernas uppfattningar ligger till grund för förståelsen vilket gör att studien 

präglas av aktörssynsättet. Enligt synsättet ses verkligheten som en social konstruktion vilket 

innebär att den är beroende av aktörernas upplevelser (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 86; Norén, 

1995, s. 49). Verkligheten kommer därmed bestå av flera olika verklighetsbilder som delas av 

större eller mindre grupper av aktörer (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 86). Aktörssynsättet 

försöker bidra till en allmän förståelse genom att se till olika aktörers subjektiva upplevelser, 

tolkningar och handlingar men det betyder inte att resultatet bör betraktas som 

individberoende (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 91).  

 

3.2 Kvalitativ studie 
Studien syftar till att skapa djupare förståelse för kommuners arbete med inköpsprocesser 

genom att beskriva processen för att sedan identifiera kritiska delar varför en kvalitativ 

undersökningsstrategi valts. För en studie som syftar till att beskriva en process, föreslås en 

kvalitativ forskning (Denscombe, 2009, s. 52). Enligt Holme och Solvang (1997 s.78) kan en 

studie som avser att sätta beskrivning och förståelse i centrum präglas av en kvalitativ metod. 

Vid en kvalitativ studie försöker forskaren att sätta sig in i den undersöktes situation och anta 

dennes perspektiv och på så sätt studera ett fenomen inifrån för att uppnå ökad 

förståelse (Holme & Solvang, 1997, s. 92), vilket denna studie syftar till att göra. 

Angreppssättet fordrar en noggrann studie av varje undersökningsenhet vilket blir 

resurskrävande och ger mycket information att analysera (Holme & Solvang, 1997, s. 79). 

Detta upplägg leder därför till att några få enheter väljs ut och studeras ingående (Holme & 

Solvang, 1997, s. 79). Enligt Holme och Solvang (1997 s.79-80) är det representativa urvalet i 

detta fall inte viktigt utan det är av större vikt att få tag på information som beskriver 

undantagen. 

 

Delar av det insamlade materialet är av kvantitativ karaktär och visar utfallet av gjorda inköp 

med avseende på köptrohet samt försenade betalningar, dessa data uttrycks i siffror och bidrar 

till jämförbarhet inom kommuner. Analysen av kvantitativ data sker dock med en kvalitativ 

utgångspunkt där vi söker erhålla förståelse. Enligt Holme & Solvang (1997 s.80) är fördelen 

med kvantitativ data att det går att göra statistiska generaliseringar utifrån det insamlade 

materialet men den ger dock inte information om sociala processer. Holme och Solvang (1997 

s.86-87) menar att det många gånger är en fördel att kombinera kvalitativa och kvantitativa 

metoder och att man kan mycket väl tänka sig en metod där den kvantitativa delen får 

underordnad betydelse som i denna studie. 
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3.3 Induktiv ansats 
Denna studie har en induktiv ansats, då avsikten är att utifrån insamlad data bidra med 

kunskap och förståelse för arbetet med en kommunal inköpsprocess. Med den induktiva 

studien är utgångspunkten den empiriska undersökningen för att sedan försöka skapa ny teori 

eller utveckla befintlig (Patel & Davidsson, 2011, s. 23). I denna studie handlar det om att 

utveckla intern kontroll med hjälp av teoretiska perspektiv. En kvalitativ studie som denna, är 

till sin natur induktiv eftersom den syftar till att utveckla teorier (Merriam, 1994, s.33) Då 

studien undersöker ett relativt outforskat ämne passar en induktiv studie i detta fall. Studien 

syftar till att beskriva en kommunal inköpsprocess samt att utveckla en konceptuell 

analysmodell varför studien får en induktiv karaktär. Med utgångspunkt i empirin används 

sedan den framtagna referensramen för att utforska och analysera inköpsprocessen. Med 

grund i referensram och empiri utvecklas sedan en modell för analys av kommunala 

inköpsprocesser. 

 

3.4 Fallstudie 
Studien syftar till att erhålla ökad förståelse och en helhetsbild av arbetet med 

inköpsprocessen i kommunal verksamhet och därför har fallstudiemetoden valts. Yin (2009, s. 

47) menar att fallstudien hjälper forskaren att bevara helheten och det som är av vikt i de 

verkliga händelserna som studeras. En fallstudie är en studie av en specifik företeelse som 

exempelvis en institution eller ett skeende (Merriam, 1994, s. 24). I fallstudien utgår man från 

ett helhetsperspektiv och försöker få en så täckande bild som möjligt och denna metod 

kommer ofta till användning när processer studeras (Patel & Davidsson, 2011, s. 56). Vår 

studie avser att öka förståelsen för kommuners arbete med en inköpsprocess varför valet faller 

på fallstudien som tillvägagångssätt.  

 

3.4.1 Val av fall 
Analysenheten som väljs vid en fallstudie kan enligt Merriam (1994 s.58) vara en individ, 

grupp, händelse eller en institution. I denna studie är inköpsprocessen i en gymnasieskola det 

valda fallet och utgör också analysenheten, vilket innebär att det blir en enfallsstudie. Vid 

flerfallsstudier studeras exempelvis två organisationer. Yin (2009 s.48) menar att ett motiv för 

att använda sig av en enfallsstudie är att det är ett representativt, typiskt fall där resultatet kan 

ge nytta till andra institutioner. Problemdiskussionen visar på ett teoretiskt gap vad gäller 

kommunala inköp varför fallet som valts för denna studie är en kommunal inköpsprocess. 

Barn- och utbildningsförvaltningen i denna kommun har identifierat pratiska problem i 

inköpsprocessen varför vi anser att valet är relevant för studien och kan bidra med nytta även 

för andra kommuner med liknande problem. Valet av fall i denna studie baserar sig således på 

både ett praktiskt och teoretiskt problem. 

 

3.4.2 Beskrivning av fallet 
Det fall som undersökts i denna studie är gymnasieskolans inköpsprocess i en svensk 

kommun. Inköpsprocessen innefattar upphandling, anskaffning, leverans, fakturahantering 

och uppföljning. Studien omfattar inköpsprocessen i gymnasieskolan enligt ovanstående 

definition. Med offentlig upphandling menas åtgärder som vidtas av en upphandlande 

myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal för varor, tjänster eller 

byggentreprenader. 
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Kommunstyrelsen i den studerade kommunen har beslutat att samtliga förvaltningar ska 

arbeta med att effektivisera inköpsprocessen. Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 

dess genomfört förbättringsarbeten samt centraliseringar av inköpsfunktionen i alla 

skolformer, förutom gymnasieskolan som nu står på tur. Kommunen har kännedom om att 

inköpsprocessen i gymnasieskolan präglas av en del problem. Ledningen vill mot bakgrund av 

arbetet med tidigare förvaltningar ha en grundlig beskrivning av nuläget samt en analys för att 

ha en bra grund för det kommande förbättringsarbetet. Gymnasieskolan består av nio 

rektorsområden och gymnasiechefen är överordnad dessa. Rektorerna är fördelade på fyra 

områden som alla befinner sig i närliggande byggnader. Rektorernas områden varierar i 

storlek både vad gäller budget och antal anställda. Under varje rektor finns ett antal attestanter 

till vilka rektorerna delegerat budgetansvar och därmed också ansvar för inköpen. 

 

Denna fallstudie kommer till viss del kopplas till de mål som processen syftar till att uppnå 

varför dessa presenteras nedan. Ytterst styrande för inköpsprocessen är de politiska beslut 

som tidigare tagits angående arbetet med inköpen i kommunen. Till följd av dessa 

genomfördes ett förvaltningsövergripande projekt med mål att öka köptroheten till 

kommunens ramavtal, öka e-handeln, minska antalet beställare och minska antalet hämtköp. 

Det är dessa mål som kommer att vara styrande för den kommande förändringen av 

inköpsfunktionen i gymnasieskolan.  

 

3.5 Studiens utformning 
Vid genomförandet av en kvalitativ studie finns det enligt Descombe (2009 s.368) fyra olika 

sätt att samla in data på och det är genom enkät, intervju, observationer samt skriftliga källor. 

Denna studie har använt en kombination av en kvalitativ enkätstudie och intervjuer. 

Enkätundersökningen bedrevs som en förstudie för att finna områden i behov av djupare 

utredning. Intervjuer genomfördes sedan för att skapa en tydligare och bredare bild av 

processen. Studien använder sig också av skriftliga källor i form av policys och dokument 

som granskats. En del av materialet utgörs även av kvantitativ data från kommunens 

ekonomisystem som analyserats tillsammans med den kvalitativa informationen. Patel och 

Davidsson (2011 s.57) samt Saunders, Lewis & Thornhill (2007 s.146) menar att när det 

gäller fallstudier är det vanligt att olika metoder av datainsamling kombineras för att ge en så 

bred bild som möjligt. Fenomenet benämns triangulering och genom att kombinera flera olika 

kvalitativa datainsamlingsmetoder får forskaren fram data med större trovärdighet än om 

endast en metod använts (Trost 2010 s.34). 

 

3.6 Tillvägagångssätt 

3.6.1 Litteraturstudie 

Enligt Ejvegård (2009 s.47) genomförs en litteratursökning i samband med en litteraturstudie. 

Vad som avser litteratur i forskningssammanhang är bland annat böcker, artiklar, rapporter, 

uppsatser och essäer (Ejvegård, 2009, s. 47). Den litteratur som använts i studien består av 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker som sökts via Luleå tekniska universitets 

bibliotek. Artiklarna söktes fram via databaser som Google Scholar, Emerald, Business 

Source Elite och Web of science medan böckerna söktes via bibliotekskatalogen LUCIA. 

Utifrån materialet som tagits fram hittades ytterligare relevanta artiklar och litteratur via 

kedjesökningar. De sökord som använts är intern kontroll, offentlig sektor, offentliga inköp, 

risk, förtroende, legitimitet, kommuner, institutionell teori, principal- agentteorin, COSO 
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samt offentliga organisationer. Sökorden användes på engelska i kombination med varandra 

och var för sig. 

 

3.6.2 Urval inom fallet 

Ett målinriktat urval utfördes eftersom studien syftar till att beskriva och öka förståelsen för 

arbetet med inköpsprocessen. Merriam (1994 s.61) hävdar att det är under dessa betingelser 

som det kan vara lämpligt att använda ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär att de 

fall som är mest intressanta för studien väljs ut (Merriam, 1994, s. 61). Ett icke 

sannolikhetsurval genomfördes därmed och enligt Merriam (1994 s.61) är statistisk 

generalisering inte ett mål för kvalitativ forskning utan istället teoretisk generalisering. De 

analysenheter som valdes ut var de som uppvisade kritiska egenskaper för vår studie, det vill 

säga aktörer valdes med utgångspunkt i hur många försenade betalningar de hade, hur 

köptroheten var samt om inköpen var standardiserade eller ej. 
 

3.6.3 Datainsamling 

Data har samlats in både genom kvalitativa intervjuer, enkätundersökning, observationer, 

skriftliga källor samt ekonomisk statistik. Att kombinera kvalitativa intervjuer med andra 

datasamlingsmetoder är fullt möjligt och kan ofta vara en fördel för studien (Trost, 2010, s. 

47). Både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder har använts. Genom 

triangulering har problemet kristalliserats och studien har erhållit en större trovärdighet 

genom att använda flera olika metoder för datainsamling.  

 

En enkätundersökning inledde studien, frågorna i enkäten var av kvalitativ karaktär. Med 

hjälp av barn och utbildningsförvaltningens IT-avdelning upprättades enkäten. En tillfällig 

webbadress skapades där aktörerna gick in för att besvara enkäten. Aktörerna som inbjöds att 

delta i studien via enkätundersökningen bestod av samtliga 67 attestanter i gymnasieskolan 

och de kontaktades via e-post där en länk till enkäten fanns med. Aktörerna fick en svarstid på 

en vecka och två påminnelser via e-post skickades ut. Enkätundersökningen uppnådde en 

svarsfrekvens på cirka 60 procent. Efter en analys av materialet identifierades områden där 

det fanns behov av ytterligare information. Med utgångspunkt i de luckor som 

uppmärksammats genomfördes sedan intervjuer. 

 

De aktörer som deltog i intervjuerna kontaktades via e-post och telefonsamtal där tid och plats 

bestämdes. Samtliga intervjuer ägde rum på aktörernas arbetsplatser. Totalt genomfördes 14 

intervjuer med aktörer ute i verksamheten. Vid intervjutillfället informerades aktörerna om 

syftet med undersökningen samt att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Tidsåtgången 

för intervjuerna var i genomsnitt fyrtiofem minuter och intervjuerna dokumenterades skriftligt 

under tiden och en sammanfattande bearbetning skedde direkt efter. Dokumentation med 

hjälp av ljudinspelning valdes ej med avsikten att aktörerna inte skulle påverkas negativt. 

Trost (2010 s.75) anger att många kan känna sig besvärade och bli hämmade vid inspelning 

under intervju. På grund av syftet med undersökningen var det viktigt att skapa ett bra 

samspel med aktörerna för att få fram deras åsikter och deras bild av processen. 

Intervjufrågorna berörde känsliga ämnen på det sätt att exempelvis felaktiga inköp utanför 

ramavtal innebär lagbrott och risk fanns därmed att aktörerna kunde bli hämmade i sina svar. 

 

Ekonomisk statistik hämtades från kommunens program för analys och uppföljning, all data 

kom i sin tur från ekonomisystemet och var således från gymnasieskolans bokföring. För att 

kunna ta fram andel köp från ramavtal togs de totala inköpen av böcker för 2011 fram och 

jämfördes mot de inköp av böcker som skett från kommunens avtalsleverantör. 
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Produktkategorin böcker valdes ut eftersom det utgör en relativt stor del av inköpen i 

gymnasieskolan samt att kommunen endast har en avtalsleverantör vilket möjliggjorde en 

jämförelse. 

 

Statistik för försenade betalningar togs fram genom att granska betalningar som infallit efter 

förfallodag på samtliga fakturor gällande inköp under 2011. Materialet delades även upp 

månadsvis för att ge möjlighet till analys. Utöver de nämnda insamlingsmetoderna har också 

skriftliga källor granskats, dessa har utgjorts av kommunens policy för inköp samt 

attestreglementen. 

 

3.6.4 Utformning av enkät 
Enkätundersökningen (se bilaga 3) som användes i studien togs i huvudsak fram för att 

användas som en förstudie till intervjuerna. Utifrån svaren på enkäten kunde områden som 

behövde studeras djupare identifieras. Enkäten bestod av öppna frågor och flervalsfrågor för 

att få så mycket information som möjligt av aktörerna. Enligt Trost (2007 s.74-76) bör öppna 

frågor undvikas av två orsaker, att det är tidskrävande samt att vissa kan undvika att svara. 

Eftersom studien antar ett aktörssynsätt passade öppna frågor väl där aktörerna gavs möjlighet 

att uttrycka sin subjektiva uppfattning. I detta sammanhang var det dessutom inte möjligt att 

formulera flervalsfrågor som innefattade alla tänkbara alternativ. Majoriteten av 

enkätfrågorna hade fasta svarsalternativ men 30 procent av frågorna var av öppen karaktär. 

De öppna frågorna krävde relativt korta svar och var därmed lämpliga att ställa i en enkät. 

Trost (2010 s.78) påpekar även att problem med fasta svarsalternativ kan vara att den som 

svarar, inte alltid hittar ett alternativ som passar in på dennes upplevelse, vilket ofta leder till 

ett alternativ kallat övrigt eller annat. För att säkerställa att enkäten fyllde sitt syfte skickades 

den ut till en testgrupp där vi sedan kunde få synpunkter på frågorna men även analysera om 

det var någon fråga som inte tolkades på rätt sätt. Justeringar kunde sedan göras innan enkäten 

skickades ut på nytt. 

 

3.6.5 Utformning av intervjuguider och frågeformulär 
Vid kvalitativa intervjuer behöver inte några färdiga frågeformulär formuleras utan helst bör 

den intervjuade styra ordningsföljden, istället kan en lista med frågeområden och stora 

delområden tas fram (Trost, 2010, s.71). Då inköpen på gymnasieskolan skiljer sig åt mycket 

på de olika programmen togs en intervjuguide (se bilaga 2) med frågeområden fram istället 

för i förväg formulerade frågor. Då kunde frågorna som ställdes anpassas till den intervjuade 

personen. Vid framtagandet av intervjuguiderna var syftet att erhålla svar från aktörerna som 

gjorde det möjligt att beskriva inköpsprocessen i gymnasieskolan. 

 

För att få relevanta förkunskaper talade vi med barn- och utbildningsförvaltningens 

inköpssamordnare som tidigare arbetat inom gymnasieskolan och därmed hade kunskap om 

hur processen är tänkt att se ut. Målen som kommunen tagit fram om att öka 

ramavtalstroheten, inköp via e-handelsportalen samt minska antalet hämtköp och 

försenade betalningar låg även de till grund för intervjuguiden Även enkätundersökningens 

svar låg till grund eftersom den genomfördes som en pilotstudie för att få fram områden som 

behövde undersökas djupare. Enligt Trost (2010 s.72) är varje intervju och hela serien av 

intervjuer en process som behöver förändras eftersom för att uppnå önskad effekt. För att 

säkerställa att områdena i intervjuguiden gav de svar som behövdes omarbetades den under 

arbetets gång. Eftersom alla aktörer arbetade på olika program med olika uppgifter var ingen 

intervju exakt likadan och formades utifrån den intervjuades svar. 
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3.6.6 Observationer 
Under insamlingen av material skedde observationer av hur enskilda personer, och även vissa 

grupper, arbetade med olika delar av processen. För att få en uppfattning om hur exempelvis 

fakturor cirkulerar runt mellan olika instanser skedde observation av hur personer på olika 

nivåer arbetade med fakturorna. Fördelen med observationer är att det bygger på vad som 

faktiskt sker inte på vad människor säger eller tänker (Denscombe, 2009, s. 271). En annan 

fördel med observationer är att det som observeras hade skett oavsett om studien hade 

genomförts eller inte, observationer syftar just till att fånga det som normalt inträffar 

(Denscombe, 2009, s. 272). När det är fråga om en kvalitativ studie, som i detta fall, föreslås 

en lämplig typ av observation vara deltagande observationer (Denscombe, 2009, s. 271). 

Något som kan beaktas är att observatörerna uppfattar saker olika, kommer ihåg olika saker 

samt har olika engagemang (Denscombe, 2009, s. 272). Enligt Denscombe (2009 s.273) 

förkastas viss information och framhävs annan information och det är beroende av vad vi är 

vana att se samt våra erfarenheter. Nackdelen med deltagande observation är bland annat att 

det är svårt att upprepa studien eftersom det är beroende av observatören (Denscombe, 2009, 

s. 293). 

 

Eftersom observationerna ägde rum fördelade över en längre tidsperiod diskuterades 

observationerna mellan de två observatörerna och anteckningar fördes. Observationerna är i 

hög grad beroende av den som observerar varför en viktig aspekt var att föra samtal för att se 

hur det som observerats uppfattats se bilaga 4. Data som byggde på observationerna ställdes 

mot data från intervju och enkät för att se att resultaten pekade i samma riktning. I de fall där 

det var möjligt skedde även återkoppling till aktörerna för att se om observationerna stämde 

överens med deras uppfattning om verkligheten. 
 

3.7 Studiens trovärdighet 
När det gäller aktörssynsättet har validitet flera olika betydelser och det kan röra sig om allt 

från att kunskaparens tolkning är riktig till att hela rapportens kan anses vara trovärdig. 

Eftersom aktörssynsättet bygger på att verkligheten ses som socialt konstruerad är det svårt att 

finna konkreta kriterier för validitet och möjligheter till validering blir därmed små enligt det 

traditionella analytiska perspektivet (Arbnor & Bjerke, 1994, ss. 251-252). Validering kan 

enligt uppfattning uppnås beroende på vilken grad aktörerna accepterar resultat och 

tolkningar (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 252). Detta är dock inte en helt sann bild då ett tecken 

på en riktig tolkning ofta är att aktören försöker förneka tolkningen på ett känslomässigt 

sätt (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 252). Utöver detta kan sägas att den praktiska nyttan kan 

avgöra validiteten i resultat som tagits fram genom ett aktörssynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994, 

s. 252). Studien har lett till vissa förändringar av den undersökta kommunens inköpsprocess 

och därmed har studien fått praktisk nytta vilket kan sägas ge en viss grad av validitet. 

 

Studien har även försökt erhålla validering då den skapat en dialektisk spänning. Det innebär 

att slutresultatet skapar en dialog mellan aktörer och forskare för att initiera nyskapande 

handlingar (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 252). Till exempel medförde resultatet av 

kartläggningen ett flertal åtgärder inom förvaltningen och diskussioner startade om fortsatt 

utvecklingsarbete. En praktisk resultatvalidering uppnår studien när den har en praktisk nytta 

samtidigt som den bidrar till utveckling (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 252).  Studien kan därmed 

sägas ha försökt uppnå praktisk resultatvalidering genom att bidra med praktiska nytta och 

fortsatt utveckling. Praktisk processvalidering sker när aktörerna har ett bibehållet eller 
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ökande intresse under undersökningens gång (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 252). Aktörerna i 

denna studie har under arbetets gång visat ett stegrande intresse och debatt skapades bland de 

aktörer som var centrala för studien. Aktörerna visade även intresse för resultatet av studien 

och efterfrågade möjligheten att få ta del av den slutliga rapporten vilket ytterligare tyder på 

praktisk resultatvalidering. Teoretisk resultatvalidering handlar om hur resultatet från studien 

kan bidra till utveckling av vetenskapsområdet (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 252). Denna studie 

behandlar ett ämne där den teoretiska forskningen inte är alltför omfattande än och visar 

därför på att författarna försöker uppnå en teoretisk resultatvalidering.  

 

Med reliabilitet menas att en mätning ska ge samma resultat vid två olika tidpunkter (Trost, 

2010, s. 131). En förutsättning för att lyckas med detta är att noggrann dokumentation av 

utförandet sker så att en likartad studie kan genomföras (Yin, 2009, s. 45). Det är inte lätt att 

mäta reliabiliteten, speciellt inte när det handlar om kvalitativa intervjuer då tillförlitligheten 

är relaterad till intervjuarens förmåga (Patel & Davidsson, 2011, s. 104). Trost (2010 s.132) 

menar även att människor inte är statiska och får nya erfarenheter hela tiden vilket gör att 

bakgrunden till ett svar förändras. Denna studie har inriktat sig på att fånga individers 

upplevelser och svaren har erhållits via enkät, intervjuer, observationer samt statistisk data, 

genom triangulering har således reliabiliteten i studien ökat eftersom de olika 

datainsamlingsmetoderna uppnått samma resultat. För att kontrollera reliabiliteten vid 

intervjuer kan en person utöver den som intervjuar delta och dokumentera svaren (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 104) vilket är en metod som använts i denna studie. För att säkerställa 

reliabiliteten vid intervjuerna så deltog två personer som dokumenterade och tolkade svaren. 

 

Enligt Patel & Davidsson (2011 s.105) är det svårt att kontrollera tillförlitligheten på svaren i 

en enkät i förväg. För att göra det så tillförlitligt som möjligt är det av vikt att instruktionerna 

till de enskilda frågorna och enkäten som helhet är genomtänkta och väl formulerade (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 105). Med fördel kan enkäten även testas av en mindre grupp innan den 

går ut till den grupp som undersökningen riktar sig till (Patel & Davidsson, 2011, s. 105). I 

denna studie skickades enkäten ut till en testgrupp först för att försäkra att enkäten fyllde sitt 

syfte. Då fanns möjligheter att göra justeringar på det som inte blev tillfredställande innan den 

slutligen skickades ut till undersökningsgruppen.  

  

3.8 Analysmetod  
Vid en kvalitativ studie är det ofta ord eller bilder som är fokus i analysen (Denscombe, 2009, 

s. 320) och för denna studie är fokus aktörernas ord som uttryckts genom enkätundersökning 

samt intervjuer. Arbetet med vår kvalitativa studie kan beskrivas som en dynamisk process 

som utvecklas efterhand och analys av det empiriska materialet påbörjas därmed redan när 

insamlingen av materialet är igång (Merriam, 1994, s. 148). Efter datainsamlingen går dock 

analysen in i ett mer intensivt skede, detta arbetssätt stödjer det resonemang Merriam (1994 

s.148) för. Analysen av det insamlade materialet har i enlighet med Merriams resonemang 

ovan genomförts löpande under studiens gång. ”Utan en sådan ständig analys riskerar man 

att i slutfasen ha information som är oklar, som bara utgör en upprepning av vad man redan 

visste eller som är alltför omfattande för att man ska hinna analysera den.” (Merriam, 1994, 

s. 137). Eftersom det inte skedde någon inspelning av intervjuerna krävdes mer utförliga 

anteckningar och för att inte ha oklarheter i anteckningarna skedde en genomgång av 

materialet direkt efter intervjuerna. En första analys av informationen skedde även vilket 

underlättade i det fortsatta arbetet. Analys som sker löpande är både upplysande och 

mångsidig (Merriam, 1994, s. 137). 
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För att underlätta analysen har vi etablerat en analysstrategi vilket Yin (2009, s. 127) föreslår. 

Denna studie har en induktiv ansats och ett explorativt syfte vilket gör att 

undersökningsstrategin överensstämmer med vad Yin (2009, s. 131) benämner som 

fallbeskrivning. Innebörden av denna metod för analys är att fallstudien organiseras utifrån ett 

ramverk som utvecklas efter datainsamlingen, denna metod kan vara användbar om 

datainsamlingen skett utan att föregås av hypotesformulering (Yin, 2009, s. 131) vilket är 

fallet vid en induktiv studie. Ett deskriptivt mål med studien kan hjälpa forskaren att hitta 

områden för analys och ett beskrivande ramverk blir grunden för fortsatt analys (Yin, 2009, s. 

131). Ett delsyfte med studien är att beskriva inköpsprocessen och den första insamlingen av 

data skedde genom enkätstudien. Med hjälp av enkätstudien kunde processen beskrivas på ett 

övergripande plan. Sedan genomfördes intervjuer för att täcka upp de områden som var i 

behov av ytterligare undersökning. Ett ramverk kunde sedan utvecklas och blev därmed 

grunden för fortsatt analys i studien.  

 

Data från enkätstudien sammanställdes i diagram när det var möjligt, svaren på öppna frågor 

sammanställdes i text. Materialet analyserades för att identifiera delar som var i behov av 

ytterligare undersökningar. Enkätstudien baserade sig på de områden kommunen angett som 

kritiska att undersöka samt visade även på nya kritiska områden. Intervjuerna analyserades 

genom att materialet kodades och likaså data från observationerna. Sekundärdata användes 

avslutande i studien för att uttrycka de kritiska delarna i siffror, diagram och tabeller samt 

mäta omfattningen på de problem som identifierats. När all datainsamling avslutats 

organiserades materialet. All data från intervjuer, enkäter och observationer analyserades för 

att kategoriseras efter vilken del av processen det tillhörde. Arbetet med att kategorisera data 

utgör en typ av innehållsanalys eftersom innehållet i informationen är vad som avgör 

kategoriseringen (Merriam, 1994, s. 148).  

 

Kodning av materialet var en viktig del av analysen. Vid kodningen av insamlad data deltog 

vi båda och allt det sammanställda materialet som fanns i skrift samt diagram från 

enkätstudien bearbetades. I förväg gjordes en strategi upp som innebar att vi var för sig gick 

igenom materialet. Kodning skedde genom att vi under bearbetningen kopplade materialet till 

de områden vi före samt under studien förstått var kritiska för processen. Aktörernas svar från 

enkät och intervjuer kopplades till kritiska delar av processen. Arbetet med kodningen kan 

sägas vara något som fortlöpt under studiens gång och som i hög grad varit beroende av 

forskarnas kontinuerliga kunskapsutveckling. När en aktör exempelvis uppgav att de bara 

handlar på stan kodades detta till felaktiga upphandlingar. När allt material kodats kunde 

sedan kritiska delarna i processen utkristalliseras. De kritiska delarna var de delar av 

processen som i den empiriska undersökningen visade sig ha stor betydelse för processens 

resultat. 

 

En väsentlighetsanalys av de kritiska delarna genomfördes för att välja ut de delar som kunde 

medföra betydande negativa konsekvenser för kommunen. Analysen byggdes upp utifrån de 

delsyften som formulerats och i och med att processbeskrivningen genomförts hade delsyfte 

ett uppnåtts. För att angripa det andra och tredje delsyftet togs utgångspunkt i de teorier som 

presenteras i referensramen vilka kopplades till empirin. ”Analys av informationen är den 

process som går ut på att skapa mening av den.”(Merriam, 1994, s. 142). Analysen av det 

empiriska materialet tillsammans med referensramen låg till sist till grund för utvecklingen av 

den konceptuella analysmodellen som studien syftar till att utveckla. Under analysens gång 

introducerades teorin som behandlar begränsad rationalitet för nyansera analysen ytterligare. 

Teorin om begränsad rationalitet presenteras före sammanfattningen av analysen och den 
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konceptuella modellen. I figur 3.1 nedan återfinns en beskrivning av den analysmetod som 

använts vid studien.  
 

 
Figur 3. 1 Beskrivning av analysmetod  
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4. Empiri 

I empirikapitlet presenteras det material som samlats in via enkät, intervjuer, observationer. 

Även lagar och policys som styr inköpsprocessen presenteras. Materialet presenteras utifrån 

de olika stegen i gymnasieskolans inköpsprocess. 

4.1 Regleringar inom offentliga inköp 
Inköp inom offentlig sektor styrs av ett antal regler och policys. Den övergripande lagen är 

Lagen om offentlig upphandling, LOU
1
, som syftar till att de offentliga medlen som 

finansierar offentliga inköp används på ett effektivt sätt genom att dra nytta av konkurrensen 

på marknaden. Kommuner har även egna policys och riktlinjer kopplat till inköpen som skall 

följas. Lagen tar upp fem principer som gäller för all upphandling det vill säga alla inköp av 

varor och tjänster. Principerna är: 

 

 Principen om icke-diskriminering som syftar till att det är förbjudet att diskriminera 

leverantörer på grund av nationalitet eller geografiskt läge.  

 

 Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges 

lika förutsättningar.  

 

 Principen om transparens innebär att upphandlingen ska ske med öppenhet och 

förfrågningsunderlaget ska vara tydligt med samtliga krav specificerade.  

 

 Proportionalitetsprincipen innebär att kraven ska stå i rimlig proposition till det som 

upphandlas.  

 

 Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat ska gälla i alla 

EU/EES-länder.  

 

Efter att ha granskat den studerade kommunens inköpspolicy, inköpsriktlinjer samt den 

information som tillhandahålls på intranätet angående inköp beskrivs nedan hur 

upphandlingar och inköp ska gå till i kommunen. Inköp inom offentlig sektor ska ske enligt 

LOU och för att underlätta upphandlingsförfarandet för de anställda upprättar 

inköpsavdelningen i kommunen ramavtal som sedan enligt avtalslagen skall följas. Om de 

efterfrågade varorna inte omfattas av ett ramavtal ska en ny upphandling ske oavsett vilket 

värde det handlar om. Vilken form upphandlingen ska ha avgörs av behovets totala värde 

under ett kalenderår och beräknas på kommunens totala behov (Konkurrensverket, 2011a).  

 

Om värdet på upphandlingarna understiger 50 000kr ska en direktupphandling ske där 

förfrågan skickas till minst tre leverantörer, denna typ av förfrågan kan skickas via 

exempelvis mail eller telefon. Överstiger värdet 50 000 kr ska en skriftlig anbudsförfrågan till 

minst tre leverantörer göras. Enligt lagen finns ett fastställt direktupphandlingsvärde, som 

ändras från år till år och i dagsläget är 284 000 kr, överstiger upphandlingen detta värde ska 

förfrågan annonseras i en allmänt tillgänglig databas (Konkurrensverket, 2011a). Lagen anger 

även ett tröskelvärde, i dagsläget 1 919 771kr, upphandlingar som överstiger detta värde ska 

annonseras i en allmänt tillgänglig databas samt i en europeisk databas (Konkurrensverket, 

2011a). Det är endast den enklaste formen av direktupphandlingar som personalen i 

verksamheten har befogenhet att utföra. När personal åker till en fysisk butik och genomför 

inköp kan det ske hos en avtalsleverantör. Detta är dock ändå inte i enlighet med kommunens 
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inköpspolicy eftersom den förespråkar e-handel. Om personalen åker ut och genomför ett så 

kallat hämtköp i butik där avtal inte finns är det frågan om en direktupphandling. Enligt LOU 

ska alla inköp ske enligt ramavtal eller via en ny upphandling. Ett vanligt förekommande 

inköpsförfarande är dock hämtköp vilket innebär att personal under arbetstid går ut i butiker 

och handlar de varor som de är i behov av. Detta är något som kommunen arbetar för att 

motverka eftersom det tar tid från övriga arbetsuppgifter men även kan innebära att det inte 

sker någon direktupphandling varpå LOU frångås.  

 

För personal ute i verksamheten handlar det även oftast om direktupphandlingar under 

50 000kr om det inte finns ramavtal. Enligt LOU definieras direktupphandling som en 

upphandling utan krav på anbud i viss form, det finns alltså inga krav på att ta in skriftliga 

anbud, annonsera eller upprätta förfrågningsunderlag. Den studerade kommunen har uppsatta 

regler för direktupphandlingar som innebär att prisförfrågan alltid ska göras hos minst tre 

leverantörer och att det helst ska dokumenteras på vilka grunder leverantören valdes
2
. 

Förfrågan kan ske via telefon eller e-post och ska helst dokumenteras men det är inte något 

krav. Direktupphandling över 50 000 kr innebär enligt kommunens policy att en formell 

upphandling ska ske med skriftligt underlag vilket oftast genomförs av inköpsavdelningen.  

 

4.2 Kontrollmoment i inköpsprocessen 
I inköpsprocessen i gymnasieskolan är flera aktörer inblandade och attestreglementet 

beskriver kontrollmoment som ska ske för att alla steg ska gå rätt till. Nedan beskrivs de olika 

kontrollmoment som representeras av olika aktörer. Kontrollmomenten är framtagna utifrån 

observationer samt intervjuer.  

 

Beslutsattestant/Beställare är den som genomför beställningen och godkänner därmed att 

inköpet får belasta gymnasieprogrammets budget. Beställare kan i princip vara vem som helst 

av gymnasieskolans anställda som upplever behov av en vara, även icke behöriga beställare 

kan således genomföra beställningar. Dennes uppgift är att följa de lagar och regler som 

präglar inköpsprocessen och således hushålla med kommunens resurser på ett effektivt sätt.  

 

Fakturakontrollanten är den som får fakturan i efter att beställning genomförts. 

Fakturakontrollant kan vara en lärare, skolvaktmästare, skolassistent eller rektor. Samtliga 

fakturakontrollanter har en egen portal i ekonomisystemet vilket är en inkorg dit dennes 

fakturor kommer. Fakturakontrollanten ska kontrollera fakturan mot följesedel och 

beställningsunderlag för att se att det stämmer och sedan göra konteringen.  

 

Bekräftelseattestantens uppgift är att kontrollera konteringen, se till att det är rätt moms samt 

skicka fakturan för betalning. I gymnasieskolan sker detta centralt på områdeskontoret. 

 

I gymnasieskolan är beslutsattestant och fakturakontrollant ofta densamma, det är vanligt att 

samma person även genomför leveranskontrollen.  

 

4.3 Beskrivning av processen 
Nedan följer en beskrivning av inköpsprocessen som bygger på svaren från 

enkätundersökningen, intervjuerna samt observationerna som genomförts. En processkarta har 

även tagits fram för att belysa de olika stegen i processen, se bilaga 1. I beskrivningen av 
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processen benämns de som har budgetansvar och därmed även är fakturakontrollanter för 

attestanter. Varje utsedd attestant i kommunen har ett eget ansvarsnummer som är knutet till 

just den personen. Ansvarsnumret är viktigt för att fakturan ska komma till rätt attestant när 

den scannas in men även för att inköpen ska belasta rätt budget.  

 

Behov uppstår 

Intervjuerna visar att när behov av en vara eller tjänst uppstår finns två olika rutiner som 

tillämpas. Den första rutinen innebär att en lärare, som inte behöver vara utsedd attestant och 

därmed har ett eget ansvarsnummer, gör en beställning och använder sig av den utsedda 

attestantens ansvarsnummer för att belasta arbetslagets budget. Den andra rutinen innebär att 

den utsedda attestanten gör beställningar till hela sitt arbetslag med hjälp av en 

beställningsblankett. Kommunen har upprättat en beställningsblankett som dock inte används 

utan egna listor upprättas av attestanterna. Den förstnämnda rutinen är den som tillämpas i 

störst utsträckning vilket innebär att det finns ett mycket stort antal faktiska beställare i 

gymnasieskolan utöver de som är utsedda attestanter och har ett ansvarsnummer. 

 

Val av leverantör 

Nästa steg i processen innefattar valet av leverantör för inköpet där det finns flera olika 

tillvägagångssätt. Merparten av attestanterna anger i enkäten att de oftast tittar i kommunens 

avtalskatalog före inköp. Katalogen innehåller en förteckning över alla leverantörer som 

kommunen tecknat avtal med. En av de tillfrågade anger att ”eftersom man arbetat så många 

år nu så har man koll på vilka kommunen har avtal med” vilket även många andra uppger 

som en orsak till varför avtalskatalogen inte behöver användas. Undersökningen visar även, 

både via enkät samt intervjuer, att det finns ett utbrett missnöje med kommunens avtal vilket 

gör att andra leverantörer än avtalsleverantörerna väljs. Attestanterna uppger att de väljer den 

leverantör som de vet är bra eller där de vet att varorna finns.  

 

Vid intervjuerna har det framgått att det i relativt stor utsträckning sker inköp utanför avtal. 

Anledningen till detta anges bland annat vara att det är svårt att hitta i avtalskatalogen vilket 

gör att det tar alltför mycket tid och inte blir effektivt, att varorna är mycket dyrare än om man 

som privatperson köper de hos annan leverantör eller att man behöver få varorna snabbt. ”Jag 

använder inte kommunens avtal eftersom de är dyrare än mina egna leverantörer” anger en 

av de tillfrågade och tillägger att ”om jag handlar från kommunens avtal spricker budgeten 

direkt”. Aktören menar att hushållning av resurser inte uppnås genom kommunens avtal. 

 

Direktupphandling sker i stor omfattning och det sker också oftast på ett otillåtet sätt. Det har 

vid intervjuerna framkommit att det är ovanligt att tre leverantörer kontaktas enligt 

regelverket och även om så är fallet sker ingen dokumentation av underlaget till valet av den 

slutliga leverantören. Att kontakta tre leverantörer anges av aktörerna ta för mycket tid, vilket 

går ut över kärnverksamheten.  

 

Om leverantörer som kommunen inte har avtal med väljs, ökar risken att fakturorna betalas 

försent eftersom det då inte är avtalat vilka fakturarutiner som kommunen måste anpassa sig 

till. Det finns inga garantier att leverantören tillhandahåller 30 dagars betalningsvillkor, det 

kan lika gärna vara 10 dagar vilket då kan leda till förseningar om fakturan inte hamnar hos 

rätt person direkt. I de ramavtal kommunen tecknar är det bestämt att det ska vara 30 dagars 

betalningsvillkor och att fakturorna ska skickas direkt till scanningsföretaget. När inköp sker 

utanför avtal är det upp till varje beställare att se till att rätt fakturaadress anges vilket inte 

alltid sker. Då skickas fakturan till ekonomikontoret som då antingen scannar in fakturan eller 
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skickar den till scanningsföretaget. Detta kan i sin tur leda till fördröjningar som gör att 

fakturan betalas försent.  

 

Anskaffning 

Enkätundersökningen visar att ca 64 procent av attestanterna genomför beställningar flera 

gånger i månaden. Resterande 36 procent gör beställningar mer sällan än så och hela 15 

procent av dessa uppger att de endast gör beställningar enstaka gånger per år. Det vanligaste 

sättet att beställa varor och tjänster på enligt både enkät och intervjuer är via extern webbshop 

och efter det används hämtköp mest frekvent. Samtliga tillfrågade använder sig av hämtköp 

och de anledningar som framkommit vid intervjuer och enkät är framförallt att det är 

brådskande att få varan, att varan hittas billigare på andra ställen och att de vill se varan innan 

inköp.  

 

Beställningar av kontorsmaterial sker till största del via avtalsleverantören Staples webbshop 

men flera av de intervjuade attestanterna har uppgett att de endast beställer från Staples via 

telefon. Flera attestanter har även uttryckt att det är svårt att veta vilka varor som har lägst pris 

eftersom det finns sådana oerhörda mängder av samma typ av vara som exempelvis pennor.  

 

Vid intervjuerna har det framkommit att när andra personer än den utsedda attestanten 

beställer upplevs problem med att den som beställer glömmer bort att ange alla nödvändiga 

uppgifter. För att fakturan ska komma rätt behöver ansvarsnummer anges. Om inget namn 

eller ansvarsnummer är angivet vet inte attestanten vem som beställt varorna. Fakturan kan 

även komma fel på grund av att uppgifter saknas. Ovanstående problem kan leda till att 

fakturan kommer försent till betalning. 

 

Leverans 

Intervjuerna visar att när beställda varor anländer till de olika skolorna tas de i de allra flesta 

fall emot av vaktmästare som fördelar ut dem till de som beställt. På de praktiska programmen 

kommer varorna dock oftast direkt till programmets lokaler och lärare tar emot varorna, dock 

inte nödvändigtvis den utsedda attestanten. Det har även framkommit att det är vanligt att 

paketen inte är märkta med namn, endast kvarter, vilket leder till att paket får ligga hos 

vaktmästaren tills någon efterlyser dem. När flera lärare beställer hos samma leverantör sker 

ibland sampackning vilket leder till att gods hamnar fel. Felaktigt angivna uppgifter som 

ansvarsnummer, adress, namn eller program är vanliga orsaker till att det inte fungerar som 

det ska med leveranserna.  

 

Kontroll 

Det är oftast den person som beställt varorna, antingen en lärare eller en attestant, som utför 

en kontroll av godset mot följesedeln men det tillämpas inte någon tydlig rutin. Vid 

intervjuerna framkommer att aktörerna upplever det oklart hur det ska gå till eller vem som 

ska göra vad. Vissa attestanter känner till att följesedel ska sparas och förvarar dessa i pärmar 

på obestämd tid medan andra sparar den till fakturan är betald. En attestant menar att ”arbetet 

med följesedlarna måste förbättras” så att alla vet att de ska skrivas på och noteras om något 

saknas. Majoriteten, 44 procent, anger i enkäten att de oftast får in följesedeln från den som 

gjort kontrollen av godset medan 18 procent av aktörerna anger att de aldrig får in följesedeln.  

 

Många anger i intervjuerna att godsmottagningen fungerar tillfredställande men de problem 

som framkommit är att paket kan bli stående utan att någon märker att de kommit och 

fakturan hinner därför förfalla till betalning. Det händer att paket levereras till fel kvarter och 

många upplever generellt att det inte finns fungerande rutiner för mottagningen av gods.  
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Fakturacentral 
Genom observation har rutinerna för fakturacentralerna kartlagts. Fakturan kommer i bästa 

fall direkt från scanningen till den utsedda attestantens inkorg i ekonomisystemet. Relativt 

ofta saknar fakturan ansvarsnummer eller andra viktiga uppgifter vilket gör att den skickas till 

ekonomikontorets fakturacentral istället, sedan skickas den vidare till gymnasieskolans 

fakturacentral innan den slutligen når attestanten. Ibland medför det detektivarbete att leta upp 

vem fakturan tillhör och detta upplevs som mycket tidskrävande av alla parter.  

 

Fakturakontroll 

Majoriteten av aktörerna i enkäten, 92 procent, ägnar 5 timmar eller mindre per vecka åt 

arbetet med beställning och fakturahantering och resterande lägger ner fem till tio timmar i 

veckan. Vid intervjuerna framkommer det att de attestanter som beställer ofta, upplever 

arbetet som tidskrävande. Rutinen som de flesta tillämpar är att se över fakturor en gång i 

veckan men oftare inför bokslut. En av de tillfrågade menar att ”den rutinen kan leda till 

förseningar om alla har samma rutin och kontrollerar fakturorna en gång i veckan”. 

 

När fakturan når attestanten kontrolleras den mot följesedel. I intervjuerna har det uttryckts att 

det finns svårigheter med att få in följesedeln av de som packar upp varorna. När följesedel 

saknas sker kontroll via samtal eller e-post med leveransmottagaren, detta dokumenteras inte. 

 

Samlingsfakturor nämns vid intervjuerna som ett fördröjningssteg men dessa upplevs ha 

minskat jämfört med tidigare. Attestanterna påpekar att det ibland endast är ett fåtal dagar 

kvar innan förfallodag när de får fakturan till sin portal. När fakturaadress inte uppgetts 

kommer fakturan i pappersformat och måste då scannas in manuellt vilket fördröjer arbetet. 

 

Det har framkommit vid både enkät och intervjuer att de rutiner som finns för hur fakturor ska 

hanteras vid ledighet inte tillämpas. Huvuddelen av de tillfrågade säger att de åker in någon 

gång under semestern och betalar sina fakturor. Ett fåtal anger att de vidarebefordrar till sin 

rektor och ett fåtal uppgav att de inte visste vad som hände med fakturorna under ledighet. 

Inköpen planeras i möjligaste mån för att fakturor inte ska ankomma under ledigheten.  

 

Kontering 

När fakturakontrollen genomförts ska fakturan konteras vilket anses innebära en del 

svårigheter. Attestanterna anger i enkät och intervju att det är svårt att hitta rätt konto. Vid 

intervjuerna uppger några attestanter att de konterar allt på kontot övrigt för att de tycker att 

det är alltför tidskrävande att leta bland alla konton. En av attestanterna uttrycker att ”det 

hamnar mycket på övrigt undervisningsmaterial” vid kontering. Andra uppger att det 

fungerar bra eftersom de fått utbildning. Många berättar att de tidigare vänt sig till 

gymnasieskolans ekonomistöd för hjälp och uppger att de saknar de resurserna idag. Tidigare 

fanns det två ekonomiassistenter som arbetade som stöd till attestanterna och hjälpte till vid 

svårigheter och då bland annat att hitta rätt konto.  
 

Bekräftelseattest 

Genom deltagande observation samt kompletterande intervjufrågor har bekräftelseattestantens 

rutiner och arbetssätt dokumenterats. När kontroll och kontering av fakturan har genomförts 

cirkulerar de utsedda attestanterna vidare fakturan till den som ska bekräftelseattestera. 

Bekräftelseattestanten kontrollerar att det är rätt moms, att hela fakturabeloppet är konterat 

samt att postgiro/bankgiro stämmer. Bekräftelseattestanten ska även kontrollera kontering 

men berättar att det inte alltid framgår av fakturan vad den avser vilket försvårar arbetet. 
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Kontrollen av konteringen är viktig för att förhindra att inköp genomförs för privat bruk. 

Bekräftelseattestanten har möjlighet att göra uppföljningar av försenade betalningar men 

hinner inte kontrollera detta. Att påminna om försenade betalningar upplevs inte ingå i dennes 

arbetsuppgifter. Om det är någon attestant som har väldigt många försenade betalningar kan 

information föras vidare för åtgärder. 

 

Uppföljning 

Alla attestanter får månadsvis eller kvartalsvis en rapport från ekonomiassistenten som visar 

hur de ligger till mot budgeten. Vid intervjuer har det uttryckts att ”rapporterna är svåra och 

otydliga” och därför för många en egen redovisning för uppföljning. Ett fåtal anser dock att 

rapporten är bra när de lärt sig hur den ska tolkas. För att kunna följa upp arbetet har flera 

uttryckt önskemål om att kunna se tidigare betalda fakturor och utfall gentemot budget i 

systemet för att slippa det extra arbetet med att föra en egen redovisning. Det framkom även 

att rektorerna följer upp sina attestanter endast om det finns indikationer på att budget inte 

kommer att hållas. Vid intervjuer har det visat sig att det inte finns något system för 

uppföljning vad gäller inköp och fakturahantering och att den uppföljning som sker är 

individberoende. Vissa av rektorerna följer upp sina attestanter genom att på en övergripande 

nivå se om inköpen sker från i huvudsak avtalsleverantörer. Vad gäller försenade betalningar 

har rektorerna inte möjlighet att se om deras attestanter har försenade betalningar, de är 

beroende av att få den informationen uppifrån. Ett flertal påpekar att de inte har kännedom om 

att problem med försenade betalningar finns hos deras attestanter och skulle problem finnas 

förväntar de sig att få den informationen. 

 

4.4 Köptrohet vid inköp av böcker 
Kommunen hade under 2011 avtal på böcker med företaget Läromedia vilket betyder att 

inköp ska ske från dem. Statistiken som hämtats från kommunens analysverktyg visar att 

köptroheten på böcker är 73 procent vilket betyder att 27 procent av bokinköpen sker från 

andra leverantörer än avtalsleverantören Läromedia enligt figur 4.1 nedan. Inköpen som sker 

utanför avtal uppgår därmed till en summa av cirka 550 000kr och har skett från 63 olika 

leverantörer. Vid intervjuerna framgick det att attestanter lockas av förlag och företag genom 

annonser och mässor vilket kan leda till att inköp sker utanför avtal. En viss del av inköpen 

får ske från andra leverantörer då ramavtalsleverantören inte kan tillhandahålla de rätta 

varorna. När det gäller inköp av böcker har det har dock framkommit att kommunens 

avtalsleverantör Läromedia köper in de böcker som efterfrågas och kan således tillhandahålla 

i stort sett alla behov vilket borde medföra en högre köptrohet.  
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Figur 4. 1 Diagram över köptrohet vid inköp av böcker 

 

4.5 Försenade betalningar 

I gymnasieskolan betalades 68 procent av totala antalet fakturorna i tid under 2011. Av de 

försent betalda fakturorna utgjordes tio procent av fakturor som var en eller två dagar sena till 

betalning. Betalningsavvikelser med en eller två dagar kan till viss del bero på att förfallodag 

infallit på en helgdag, av denna anledning har vi gjort uppdelningen enligt tabell 4.1 nedan. 

Under 2011 var 22 procent av fakturorna försenade med tre dagar eller mer och med säkerhet 

kan det fastställas att 1281 fakturor, motsvarande nästan 21 miljoner kronor, därmed har 

skickats till betalning försent.
3
 

 

Tabell 4. 1 Beskrivning av andelen försenade betalningar under 2011 

 

Fakturor betalade i tid 
 

68 % 

1-2 dagar försenade 
 

10 % 

3-10 dagar försenade 
 

10 % 

11-n dagar försenade 
 

12 % 

 

Fördelningen över antalet försent betalda fakturor månadsvis visar att inköpen varierar 

kraftigt över året, se figur 4.2 nedan. Diagrammet synliggör problemen med rutiner för 

fakturahanteringen, under sommarmånaderna ökar antalet försenade fakturor kraftigt vilket 

ses som en följd av detta.  

 

                                                 
3
 Statistik hämtat från kommunens program för analys och uppföljning 

73% 

27% Böcker inköpta
enligt avtal

Böcker inköpta
utanför avtal
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Figur 4. 2 Stapeldiagram över antalet försenade fakturor månadsvis under 2011

4
 

 

När fördelningen av försenade fakturor istället åskådliggörs i procent, se tabell 4.2, visar det 

att hela 55 procent av fakturorna under augusti månad betalades försent. Den lägsta andelen 

försenade fakturor, 17 procent, var i december vilket till viss del kan bero på att attestanterna 

ser till att betala fakturorna i tid för att kostnaderna ska hamna på rätt budgetår. Under 

november och december skedde en uppföljning av försenade betalningar i gymnasieskolan där 

påminnelser om att betala och information om status gick ut till samtliga attestanter. 

December månads minskning av försenade betalningar kan knytas till dessa åtgärder och 

därmed visas den lägsta andelen försenade betalningar 2011. Att betala fakturor i tid är av vikt 

för att ha ett bra rykte samt fortsatt förtroende hos leverantörer. Ett dåligt rykte i detta fall kan 

leda till att leverantörer inte vill ingå avtal med kommunen eftersom de inte betalar fakturorna 

i tid.  

 
Tabell 4. 2 Fördelning av andelen försenade betalningar månadsvis

5
 

Jan Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

34 % 28 % 42 % 38 % 31 % 45 % 55 % 26 % 20 % 32 % 17 % 

 

4.6 Kritiska delar av processen 
Intervjuer, enkätundersökning samt ekonomisk statistik pekar på ett antal områden i processen 

som de mest kritiska för processens resultat. Dessa delar anses vara kritiska för processens 

resultat bland annat på grund av de konsekvenser, exempelvis i form av ökad risk, de kan ge 

upphov till. En väsentlighetsanalys genomfördes av de kritiska delarna för att välja ut de delar 

som kunde medföra betydande negativa konsekvenser för inköpsprocessens effektivitet och 

kommunens legitimitet. De kritiska delarna av processen är därmed de delar som genom den 

empiriska undersökningen visat sig vara av stor betydelse för processens resultat. 

 

 

                                                 
4
 Statistik hämtat från ProDiver 

5
 Statistik hämtat från kommunens verktyg för uppföljning och analys 
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Kritiska delar av processen Förklaring 
Attestrutiner  Styrs av ett attestreglemente som reglerar 

kontrollmomenten i processen.  

  

Upphandling  Inköp som kan genomföras genom exempelvis 

direktupphandling. En upphandling är antingen 

korrekt och därmed i enlighet med LoU eller 

inkorrekt.  

 

Anskaffning  Med anskaffning menas det sätt inköpet genomförs 

på; exempelvis hämtköp, telefonbeställning eller e-

beställning. 

 

Fakturahanteringen  Innefattar fakturakontroll, kontering samt betalning 

av faktura. 

 

Uppföljning  Den kritiska delen av processen som rör 

uppföljning handlar om uppföljning av avtalstrohet, 

försenade betalningar samt genomförda inköp mot 

budget. 

 

Kommunikation  Kommunikationen är en kritisk del av processen 

som avser all kommunikation mellan aktörer i 

processen. 
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5. Analys 

Syftet med studien är att med hjälp av institutionella mekanismer öka förståelsen för 

kommuners arbete med inköpsprocesser. Det ska uppnås genom att: (1) Beskriva en 

kommunal inköpsprocess för att identifiera kritiska delar i processen. (2) Analysera hur 

kommuner arbetar med de kritiska delarna i processen. (3) Utveckla en konceptuell 

analysmodell. Analyskapitlet är uppbyggt utifrån analysmodellen som återfinns i figur 2.2 och 

kopplar samman empirin med referensram och problemdiskussion.  

 

Den empirinära analysen genomförs med hjälp av COSO-modellen där de kritiska delarna av 

processen kopplas mot kontrollkomponenterna för intern kontroll, enligt tabell 5.1 nedan. På 

denna nivå genomförs även kopplingar mot tidigare studier och resultaten sammanfattas sedan 

i tabell 5.2. De institutionella mekanismerna berikar sedan analysen genom att se till olika 

typer av regler som formar det sociala samspelet och ökar förståelsen för kommunens arbete 

med de kritiska delarna av processen enligt tabell 5.3 nedan. Till sist lyfts blicken och det 

insamlade materialet kopplas mot agentteorin på en övergripande nivå. Analysen nyanseras 

även ytterligare med hjälp av teorin om begränsad rationalitet. 

 

5.1 Intern kontroll i den kommunala inköpsprocessen 
Intern kontroll är ett system för att hantera risk och uppnå en effektiv verksamhet enligt 

COSO-rapporten (1994). Eftersom största delen av intäkterna i kommunal verksamhet 

kommer från skatter är det viktigt att resurserna används på ett effektivt sätt 

(Konkurrensverket, 2011a). Intern kontroll ska enligt kommunallagen användas för att 

verksamheten ska fortlöpa på ett ändamålsenligt sätt. Av denna anledning får intern kontroll 

en viktig del i studiens analys. Komponenterna för intern kontroll enligt COSO-modellen 

används för att analysera kommuners arbete med de kritiska delarna av inköpsprocessen. 

Studiens resultat pekar på att de problem som återfinns i inköpsprocessen kan förklaras av 

svagheter i kontrollkomponenterna varför dessa nyttjas i analysen.  

 

Tabell 5. 1 Kritiska delar kopplat till kontrollkomponenterna 

COSO komponenter Kritiska delar i processen 

Kontrollmiljö 
 Anskaffning 

 Upphandling 

Riskanalys 
 Upphandling 

 Fakturahantering 

Kontrollaktiviteter 

 Attestrutin 

 Upphandling 

 Fakturahantering 

Information & kommunikation  Kommunikation 

Tillsyn  Uppföljning 

 

5.1.1 Kontrollmiljö 
Vid upphandling och anskaffning av varor i inköpsprocessen är aktörernas kompetens 

avgörande. Studiens resultat visar detta genom de negativa konsekvenser bristande kompetens 
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har visat sig leda till i processen. Den kompetens som råder i organisationen är en del av 

kontrollmiljön som därför kan sägas innehålla brister och därmed kan det leda till att 

processen inte fortlöper ändamålsenligt. Även kulturen i en organisation är en del av 

kontrollmiljön. Aktörerna påpekar vid ett flertal tillfällen att de är medvetna om att de 

genomför felaktiga upphandlingar. Detta kan tyda på att kulturen främjar ett felaktigt 

beteende eftersom dessa brister inte leder till lärande. Det kan dock även vara felaktiga 

strukturer som inte stödjer verksamheten och därmed ger upphov till beteenden som inte 

överensstämmer med tänkta rutiner. Exempelvis avtal som inte tillfredställer verksamhetens 

behov gör att aktörerna handlar utanför avtal. de Boer och Telgen (1998) visar i sin studie att 

kommuner frångår direktiven för upphandling. Detta gjordes bland annat genom att inköp 

delades upp för att understiga tröskelvärdet samt att lokala leverantörer gynnades. Att följa 

EU direktiven för upphandling ansågs tidsödande och förhandlingsmöjligheterna för prisnivå 

ansågs vara små. Dessa resultat är i enlighet med resultaten från denna studie och kan delvis 

förklara de felaktiga upphandlingarna. Anskaffningen av varor sker i relativt stor utsträckning 

via telefon och hämtköp. Detta är ett sätt att anskaffa varor som inte kan anses vara förenligt 

med de mål som finns för inköpsprocessen och inte heller de policys som är styrande. Det 

faktum att liknande problem upprepas tyder på att rutiner som inte fungerar ej åtgärdas, vilket 

hänger ihop med en svag kontrollmiljö. Kontrollmiljön är grunden i COSO-modellen och 

svagheter i kontrollmiljön kan ofta kopplas samman med svagheter i övriga komponenter 

(Klamm & Watson, 2009).  

 

5.1.2 Riskanalys  
Inköpsprocessens kritiska delar är förenade med ett visst mått av risk. Två delar av processen 

som enligt resultat från denna studie är särskilt utsatta för risk är upphandling och 

fakturahantering. Vid felaktiga upphandlingar samt vid fakturor som inte betalas i tid kan 

kommunen utsättas för efterlevnadsrisk. Efterlevnadsrisken kan medföra allvarliga 

konsekvenser som exempelvis att organisationens anseende skadas. Detta kan knytas till det 

Power (2004) benämner som ryktesrisk. För offentliga organisationer är det viktigt att hantera 

ryktesrisk eftersom förtroende gentemot medborgarna är av stor vikt. Luoma-aho (2008) visar 

i sin studie att organisationens rykte inte är något som bör hanteras separat utan istället 

betrakta de dagliga rutinerna som det som kommer att bygga upp det framtida ryktet. 

Resultaten i denna studie visar på brister i den dagliga hanteringen av inköp och fakturor. I 

enlighet med Luoma-aho (2008) visar studien att de dagliga rutinerna formar ryktet och i 

inköpsprocessen finns problem med de dagliga rutinerna vilket därmed ger upphov till 

ryktesrisk för kommunen. 

 

En annan typ av risk som kan tänkas uppkomma i samband med det operativa arbetet i 

inköpsprocessen är verksamhetsrisk. Inköpspolicy och styrdokument får inte avsedd effekt 

och ett exempel på detta är att andra aktörer än de som är behöriga beställare genomför inköp 

vilket strider mot inköpspolicyn. Inköpen sker som ovan nämnt på sätt som inte är 

kostnadseffektivt vilket kan ge upphov till verksamhetsrisk. Det är av stor vikt att kommunen 

bedrivs kostnadseffektivt då de finansieras av skattemedel. Vad gäller fakturahanteringen 

tyder resultat från denna studie på att det finns starka indikationer att konteringen, som 

genomförs av bland annat pedagoger, medför en redovisningsrisk. En av aktörerna talar om 

konteringen och uppger att ”Det hamnar mycket på övrigt undervisningsmaterial”. 

Konsekvensen kan bli att beslut fattas på felaktiga grunder som följd av att redovisningen inte 

är tillförlitlig. Det faktum att kommunen utsätter sig för risk genom felaktiga upphandlingar 

och försenade betalningar tyder på att riskanalysen inte är tillräcklig.  
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5.1.3 Kontrollaktiviteter  
Studiens resultat visar att kommunen har ett kontinuerligt problem med försenade betalningar 

vilket kan kopplas till brist på tillräckliga kontrollaktiviteter. Genom de kontrollaktiviteter 

som genomfördes i slutet av året uppnåddes en minskning av försenade betalningar, dock sker 

dessa aktiviteter inte kontinuerligt och systematiskt. Kontrollaktiviteterna sätts in när problem 

redan uppmärksammats istället för att sättas in för att förhindra problemen, detta är ett arbete 

med kortsiktiga effekter. Brorström (2002) menar att för att bli långsiktigt framgångsrik 

behöver organisationer hantera osäkerheter och problem på ett effektivt sätt vilket i detta fall 

kan vara kontinuerliga och systematiska kontrollaktiviteter. COSO-rapporten (1994) anger att 

kontrollaktiviteterna hjälper organisationen att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera risker 

och nå uppsatta mål. Resultaten från studien visar att antalet faktiska beställare är många 

vilket kan vara en anledning till att felaktiga upphandlingar genomförs. Det kan tolkas som att 

kontrollaktiviteterna inte är tillräckliga då inköp kan genomföras av andra än de utsedda 

attestanterna. Klamm och Watson (2009) menar att svagheter i riskanalysen har ett samband 

med svagheter i kontrollaktiviteterna, det kan därmed tolkas som att detta stärks av resultaten 

från denna studie. 

 

5.1.4 Information och kommunikation 

I inköpsprocessen finns klara brister i kommunikations- och informationsflödet. Studiens 

resultat talar tydligt för detta påstående genom att majoriteten av attestanterna uppger att 

information om nya avtal inte når dem. En av attestanterna beskriver att ”tidigare fanns avtal 

med Servera men vi fick inte någon information om att avtalet upphört utan säljaren vi hade 

kontakt med sa att det inte längre fanns något avtal.” Ett problem är därmed 

kommunikationen någonstans på vägen mellan kommunens inköpsavdelning och 

verksamheten. Gymnasieskolan var den enda skolformen som vid tidpunkten för studien inte 

hade en inköpssamordnare på förvaltningen vilket kan vara en faktor som påverkat 

informationsflödet. Rezaee (1995) framhåller vikten av kommunikation för att sprida relevant 

information ut i verksamhetens alla delar. Informationsflödet påverkar i sin tur andra delar i 

processen såsom anskaffning och upphandling eftersom det kan leda till att inköp sker utanför 

avtal vilket studien påvisat. Kommunikationsvägar som transporterar information, synpunkter 

eller behov från verksamheten till inköpsavdelningen är otillräckliga vilket i sin tur påverkar 

kärnverksamheten. Information och kommunikation mellan olika nivåer i en organisation är 

en förutsättning för att intern kontroll ska fungera, och därmed även för att de övriga 

komponenterna ska fungerar (COSO, 1994). Inköpsprocessen spänner över flera nivåer i 

organisationen varför kommunikationen är av stor vikt.  

 

5.1.5 Tillsyn 

Studiens resultat som presenterats i föregående kapitel och analysen av de övriga 

kontrollkomponenterna tyder på att tillsynen över inköpsprocessen inte är tillfredsställande. 

Försenade betalningar är ett känt problem vilket kan knytas till brist på systematiska 

kontrollaktiviteter. Resultaten visar på liknande brister vad gäller information och 

kommunikation där information inte alltid når ut till attestanterna. Tillsyn avser att 

kontinuerlig se över de fyra övriga komponenterna för att kunna åtgärda brister liknande de 

ovan nämnda (Klamm & Watson, 2009). de Boer och Telgen (1998) visar i sin studie av 

inköp i Holländska kommuner att mer än 50 procent av kommunerna som deltog i studien inte 

kontinuerligt mäter och utvärderar resultat knutna till inköp. Tillsyn av de övriga 

kontrollkomponenterna är knutet till utvärdering som har visat på brister i inköpsprocessen. de 
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Boer och Telgens (1998) studie påvisar att när det kommer till inköp är detta ett praktiskt 

problem för kommuner vilket vår studie styrker. 

 

5.1.6 Kontrollkomponenternas betydelse för inköpsprocessen 

Studiens resultat visar att inköpsprocessen i den studerade kommunens gymnasieskola präglas 

av vissa problem. Upprepade problem med avtalstrohet och försenade betalningar uppvisas. 

Resultaten visar även att det förekommer brister i effektiviteten och hushållningen med 

resurser. Varuanskaffningen sker inte alltid på ett sätt som är önskvärt ur 

effektivitetssynpunkt, och inte heller hanteringen av fakturor. Vidare visar resultaten att 

kommunen utsätts för risk, bland annat risk att skada kommunens anseende och därmed 

medborgarnas förtroende. Intern kontroll är lagstadgat i kommunal verksamhet och intern 

kontroll ska tillämpas för att se till att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt så att 

målen uppnås i enlighet med medborgarnas intressen (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2010). I analysen framkommer brister i den interna kontrollens komponenter. Det kan därför 

tolkas som att brister i inköpsprocessen är kopplade till svagheter i komponenterna för intern 

kontroll. Svagheter i systemet för intern kontroll kan förklara att brister i inköpsprocessen inte 

upptäcks och åtgärdas.  
 

Samtliga kontrollkomponenter uppvisar svagheter vilket troligen kan härröras till att 

komponenterna är inbördes beroende vilket COSO-modellen påvisar. Detta kan också stödjas 

av en tidigare studie gjord av Klamm och Watson (2009), vilken styrker det inbördes 

beroendet mellan komponenterna i COSO-modellen. Resultaten i vår studie pekar på att det 

finns problem med tillförlitligheten i redovisningen vilket kan kopplas till svagheter i 

kontrollkomponenterna. De resultat som Klamm och Watson (2009) presenterar visar att 

svagheter i kontrollkomponenterna påverkar redovisningens tillförlitlighet vilket därmed 

stärks av denna studie. 

 

Studien visar även att intern kontroll, som det definieras enligt COSO-rapporten, inte 

överensstämmer med det sätt intern kontroll tillämpas i verksamheten. Enligt COSO-

rapportens definition ska intern kontroll vara en process som genomsyrar hela verksamheten 

för att säkerställa måluppfyllelse. Som nämnts tidigare uppvisar studien svagheter i samtliga 

kontrollkomponenter. Det kan därmed tolkas som att kommunen tillämpar ett annat arbetssätt 

för bedrivandet av intern kontroll än vad som är normgivande enligt det globalt accepterade 

ramverket COSO. I en tidigare studie av Spira och Page (2003) beskrivs det att ett gap tycks 

existera mellan vad som anses vara normer för intern kontroll och det arbetssätt som tillämpas 

i organisationer. Vidare menar de att om så är faktum kan detta medföra betydande 

omställningskostnader för organisationer som tvingas implementera internkontrollsystem i 

enlighet med normgivarna. Detta kan få följder för den studerade kommunen eftersom det är 

uttalat att de ska arbeta med intern kontroll enligt COSO-modellen.  
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Tabell 5. 2 COSO´s komponenter kopplat till processen och dess resultat 

Kontrollmiljö 
Anskaffning 

Upphandling 

Kompetens är avgörande 

Organisationskultur 

motverkar 

Fel leder inte till lärande 

Riskanalys 
Upphandling 

Fakturahantering 

Otillräcklig riskanalys leder 

till 

- Ryktesrisk 

- Verksamhetsrisk 

- Redovisningsrisk 

Kontrollaktiviteter 

Attestrutin 

Upphandling 

Fakturahantering 

Avsaknad av kontinuerliga 

systematiska 

kontrollaktiviteter 

Information och 

kommunikation 
Kommunikation 

Avsaknad av fungerande 

kommunikationsvägar 

Tillsyn Uppföljning 
Bristfällig uppföljning av 

övriga komponenter 

 

5.2 Inköpsprocessen ur ett institutionellt perspektiv 
Som nämnt ovan har studien visat på brister i den kommunala inköpsprocessen. Bristerna har 

förklarats med hjälp av komponenterna för intern kontroll. För att fördjupa analysen används 

den institutionella teorin och närmare bestämt de tre institutionella pelarna. Avsikten är att 

förklara kommuners arbete med inköpsprocessen med hjälp av de institutionella 

mekanismerna. I slutet av analysen kopplas de tre pelarna till legitimitet eftersom 

organisationers handlande i stor utsträckning kan ses som en strävan att uppnå legitimitet 

(Arwinge, 2010, s. 51). 

 

5.2.1 Regler, lagar och policys 

Studien som genomförts visar att det finns problem i processen som kan knytas till 

efterlevnad av lagar, regler och policys. Problem som identifierats är exempelvis att regler för 

upphandling och anskaffning inte följs. Scott (2008 s.52) menar att den reglerande pelaren 

kan främja och förhindra beteende genom lagar, regler, belöningar och sanktioner samt att 

både informella och formella regler påverkar beteende. Sanktioner för felaktigt beteende finns 

i dagsläget endast på organisationsnivå genom exempelvis marknadsskadeavgift. 

Sanktionerna verkar inte påverka aktörernas beteende på önskvärt sätt, eftersom upprepade 

regelbrott inträffat. En möjlig förklaring är att de inte är kopplade till aktörerna personligen 

utan det är kommunen som organisation som kan få kännbara effekter. Enligt agentteorin kan 

sanktioner användas för att överbrygga det gap som finns mellan agent och principal (Jensen 

& Meckling, 1976). Resultaten visar att med hjälp av sanktioner som ger effekt på 

organisationsnivå uppnås inte avsedd verkan på aktörers beteenden eftersom det inte är säkert 

att den enskilde aktören känner av sanktioner som kommunen drabbas av.  
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Resultaten visar att en förutsättning för efterlevnad av lagar och regler är att information om 

regelverken når aktörerna vilket således förutsätter kontinuerlig kommunikation. Studien visar 

dock vissa brister i kommunikationen och aktörerna uttrycker avsaknad av tillräcklig kunskap 

om lagar och regler. Resultaten pekar även på tidsbrist som en anledning till att regler och 

lagar inte följs. Istället för att följa de regler som finns skapar aktörerna informella regler för 

att underlätta arbetet. Ett exempel på detta är de upphandlingar som sker på ett felaktigt sätt. 

Resultaten visar att det är alltför tidskrävande att leta rätt på avtalsleverantören eller 

genomföra en direktupphandling, istället används exempelvis den leverantör som aktören 

alltid vänt sig till. Brorström (2002) menar att konflikter som rör handlingar utanför 

organisationens ramar kan hanteras genom att rätt riktning för handlande anges, annars tillåts 

handlandet och blir en del av de informella spelreglerna. För att kunna förändra delar av det 

institutionella arrangemanget behöver aktörerna uppmärksamma brister, då kan rådande 

arrangemang utmanas och utvecklas (Brorström, 2002). Vår tolkning är att på grund av att ej 

önskvärda beteenden tillåtits har dessa blivit informella regler för handlande. En förklaring till 

att dessa ej önskvärda beteenden har tillåtits kan vara att kontrollkomponenterna för intern 

kontroll är svaga vilket gjort att dessa beteenden inte har uppmärksammats.  

 

5.2.2 Normer och värderingar 

Inköpsprocessen styrs av en mängd normer och värderingar men den reglerande pelaren har 

starkt inflytande i den kommunala verksamheten. Problem med felaktiga upphandlingar och 

fakturor som inte betalas i tid visar på att lagar och regler trots detta inte följs. Scott (2008, s. 

54) menar att den regulativa och normativa pelaren kan förstärka varandra. I den kommunala 

inköpsprocessen tyder resultaten på att reglerna inte förstärks av normerna. Detta kan tolkas 

som att den normativa pelaren istället försvagar den regulativa pelarens inflytande på 

processen. Normer specificerar hur saker ska göras, (Scott, 2008, s. 54) studiens resultat tyder 

på att kommunen har svaga rutiner i inköpsprocessen vilket kan förklaras av att normer som 

förstärker reglerna är otillräckliga. Varför efterlevnad inte uppnås kan diskuteras, det kan 

tolkas som att normerna ej är anpassade utifrån verksamhetens intressen eller så kan normerna 

behöva ses över för att få bättre efterlevnad. 

 

Statistiken över försenade betalningar talar klarspråk. Vid intervjuer framhöll aktörerna trots 

detta att de inte upplevde att försenade fakturor var ett problem samt att de själva inte var en 

bidragande faktor. Scott (2003) menar att aktörer i en institution genom att agera i enlighet 

med gällande normer och värderingar kan känna stolthet, medan känslor av skam uppstår vid 

beteenden som strider mot normerna (Scott, 2008, s. 56). Att strida mot kommunens gällande 

normer och rutiner för fakturahantering kan tolkas som att ge upphov till känslor av skam 

vilket således kan vara en möjlig förklaring till varför aktörerna valde att inte delge sin del i 

problemet med försenade fakturor.  

 

Att försenade betalningar och felaktiga upphandlingar existerar i den utsträckning som det 

faktiskt gör kan enligt resultat från denna studie förklaras av det faktum att det finns ett glapp 

mellan ena sidan normer och värderingar och andra sidan lagar och regler. Den regulativa 

pelaren är i detta avseende tydlig med lagen om offentlig upphandling samt avtalslagen. Trots 

detta uppstår beteenden i inköpsprocessen som strider mot regelverken. Vår tolkning är att 

normer och värderingar kan försvaga reglerna. Det kan också tolkas som att aktörerna strävar 

efter att hålla budget och således efterleva normerna men att upphandlingsrutinerna inte är 

förenliga med detta varför aktörerna strider mot rutinerna. Efterlevnad av regelverk kan 

säkerställas genom ökad kontroll men det leder till att transaktionskostnaderna blir höga. La 

Porta m.fl.(1996) framhåller att förtroende underlättar samarbetet i stora organisationer där 
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offentlig sektor nämns som ett exempel. Det kan vara möjligt att koppla förtroende till normer 

och värderingar. Normer och värderingar styr det sociala handlandet och skapas av aktörerna. 

Normerna som reglerar beteenden på ett ändamålsenligt sätt anger ramar som förtroendet 

tillåts växa inom och därmed uppstår inte de höga transaktionskostnaderna som är 

förknippade med övervakning. 

 

Kondra & Hinings (1998) menar att rutiner till en början uppstår till följd av ekonomiskt 

försvarbara anledningar, men när rutinerna sedan blivit institutionaliserade antar de eget liv. 

Detta kan förklara varför det existerar rutiner som inte går att direkt att härleda till de 

ursprungliga rutinerna och som i den form de tillämpas inte är effektiva. De institutionella 

rutinerna kan dock vara effektiva ur en annan synvinkel vilket aktörerna ute i verksamheten 

kan ha uppmärksammat. 

 

5.2.3 Kultur 

En institution formas enligt Scott (2008 s. 57) av de uppfattningar som delas av institutionen 

vilka i sin tur formar den sociala verkligheten, dessa uppfattningar tas för givet och skapar 

därför även det sociala beteendet. Kommunens arbete med inköpsprocessen kan även 

förklaras med hjälp av organisationens kultur. Den kommunala verksamheten präglas av 

demokrati, vilket skolväsendet också gör. Enligt observationerna råder en kultur där aktörerna 

upplever sig ha en stor frihet i beslutsfattandet. Exempelvis yttrar sig detta genom att regler 

frångås till förmån för det som är aktörens subjektiva uppfattning om vad som är lämpligt för 

verksamheten. Resultaten visar att inköp inte sker från avtal eftersom budgeten inte skulle 

räcka till och att billigare produkter finns att tillgå hos annan än avtalsleverantören. En 

tolkning som kan göras är att den upplevda friheten i beslutsfattandet påverkas av den kultur 

som finns i kommunen. Eftersom det rör sig om kultur är det något som tas förgivet och 

därmed är inte aktörerna själva medvetna om det. När regler och rutiner är inarbetade i 

kulturen tas de för givet och följs eftersom inget annat anses tänkbart (Scott, 2008). De 

informella institutionerna är svåra att förändra och påverkar de formella institutionerna 

(Brorström, 2002).  

 

Det är av stor vikt att ha förståelse för kulturen i offentlig sektor eftersom det är grunden för 

vilka strategier som kan väljas och det påverkar institutionens resultat (Parker & Bradley, 

2000). Den kultur som råder i kommunen har effekt på inköpsprocessen. Av resultatet från 

denna studie indikeras att kulturen inte främjar processens resultat varför det kan sägas att en 

större förståelse för kulturen kan behöva uppnås eftersom de skulle kunna ge kommunen 

möjlighet att förändra de informella institutionerna. Vår uppfattning är att de normer, 

värderingar och den kultur som finns skapar beteenden som inte är helt i enlighet med de 

lagar och regler som styr processen. Det tolkas även som att de informella reglerna inte 

gynnar processens effektivitet. Skolan präglas av ständig strävan att effektivisera 

verksamheten vilket kan tolkas som en anledning till att aktörerna slits mellan olika rätta 

beteenden. För kommunen som arbetsgivare anses det rätta beteendet vara att handla enligt 

avtal oavsett ett högre pris. Aktörerna ser också kommunen som främst till för invånarna, i 

detta fall eleverna, varför rätt beteende då istället är att få ut det mesta av budgeten.  

 

Institutioners framgång är på lång sikt beroende av att de informella institutionerna skapar rätt 

beteenden för de individer som följer dem (Brorström, 2002). Tvetydigheten i kulturen kan 

tänkas ge upphov till att aktörerna slits mellan att känna sig kompetenta och tillfreds när de 

handlar i enlighet med rådande uppfattningar och att känna osäkerhet och utanförskap när de 

handlar i strid mot de taget förgivna värderingarna (se Scott, 2008, s. 59). I en tidigare studie 
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genomförd på offentliga organisationer visar Siverbo (2002) att offentliga organisationer har 

starka informella organisationer och är svaga hierarikier (Siverbo 2002). Innebörden av detta 

är att långt ifrån allt som sker i organisationen styrs uppifrån. Resultaten av vår studie tycks 

stärka detta eftersom det visat sig att aktörer skapar egna rutiner vilka inte överenstämmer 

med den styrning som utövas uppifrån. Denna studie visar också på att kommunen har en 

stark informell organisation som försvagar de reglerande mekanismernas effekt.  

 
Tabell 5. 3 De tre pelarnas koppling till inköpsprocessen 

 

 

5.2.4 Vikten av legitimitet 

Den offentliga sektorn har ett större spann normer och värderingar att ta hänsyn till än privata 

organisationer så som den sociala välfärden och demokratin (Christensen, Lægreid, & Røvik, 

2005, s. 4) varför det är mycket viktigt att legitimitet uppnås, inte minst med tanke på den 

politiska aspekten. För att kommunen ska få bra ramavtal är det av stor vikt att flera 

leverantörer vill konkurrera vid upphandling. Försenade betalningar kan ge konsekvenser i 

form av att legitimitet inte uppnås vilket kan leda till att företag inte vill sluta avtal med 

kommunen. Den kan sägas vara troligt att legitimiteten äventyras genom de problem som 

uppmärksammats i studien vilket kan bero på att de tre pelarna inte är samstämmiga i det sätt 

de reglerar beteende. Kulturen och normerna skapar beteenden som gör att regler och lagar 

inte alltid efterlevs vilket utsätter kommunen för ryktesrisk och legitimiteten äventyras 

således. Detta styrks av Trevino, Thomas, & Cullen (2007) som i sin studie visar att alla tre 

pelarna har betydelse för att uppnå legitimitet.  

 

Lager, regler och policys Normativa och värderingar Kultur 

 Sanktioner på 

organisationsnivå 

ökar inte efterlevnad 

av lagar  

 Problem med 

efterlevnad av lagar 

och regler är kopplad 

till svagheter i 

kontrollkomponenten 

information och 

kommunikation 

 Ej önskvärda 

beteenden 

uppmärksammas inte 

pga. svag intern 

kontroll 

 Till följd skapas 

informella regler som 

motverkar önskvärt 

beteende  

 

 Normativa pelaren 

försvagar regulativa 

pelarens inflytande på 

inköpsprocessen 

 Svaga rutiner pga. 

avsaknad av 

förstärkande normer 

 Brott mot gällande 

rutiner/normer kan 

leda till känslor av 

skam 

 Att ej önskvärda 

beteenden uppstår 

visar på glapp mellan 

normer/rutiner och 

lagar/regler 

 

 Demokrati och frihet 

i beslutsfattande tas 

förgivet och präglar 

kulturen 

 Ökar vikten av 

förståelse för kulturen 

 Kulturen skapar 

beteenden som inte är 

samstämmiga med 

regler och lagar samt 

normer 

 Det är taget förgivet 

att arbeta för 

organisationens och 

elevernas bästa. Det 

rätta beteendena kan 

strida mot varandra 

och skapar osäkerhet 
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5.3 Principal- agentförhållandet 
Kontroll är centralt i agentteorin och tillämpas för att utjämna den informationsasymmetri 

som råder mellan agent och principal (Jensen & Meckling, 1976), därav är intern kontroll 

starkt knutet till agentteorin. Principal– agentförhållandet i en kommun kan utgöras av 

kommunmedborgarna och de kommunanställda. Principalens intresse kan då betraktas vara att 

skattemedlen används ändamålsenligt och effektivt. Studien visar att inköpsprocessen har 

möjlighet att bli mer effektiv och därmed kan resurserna användas bättre. 

Kommunmedborgaren har svårt att kontrollera hur resurserna används av de 

kommunanställda men genom intern kontroll uppstår en möjlighet för principalen att 

kontrollera verksamheten. Analysen visar på brister i systemet för intern kontroll vilket ur ett 

principal- agentperspektiv kan tolkas som att svagheter i kontrollsystemet kan förklara brister 

i inköpsprocessen. Den kommunanställdas val kan medvetet eller undermedvetet färgas av 

egna intressen och kontrollmoment kan skapa motivation att arbeta gentemot målen (se 

Jensen & Meckling, 1976). Det kan tolkas som att ett förbättrat kontrollsystem där det ses 

över vad ska kontrolleras, kan gynna inköpsprocessens resultat. 

 

I kommunal verksamhet kan principal– agentförhållandet också utgöras av överordnad och 

underordnad. Principal- agentproblematiken kan uppkomma eftersom kommunen består av 

många nivåer från beslutsfattare till den operativa verksamheten, där beslutsfattarna inte har 

kontakt med de som utför det operativa arbetet. Det kan leda till att de som arbetar ute i 

verksamheten har svårt att arbeta i enlighet med beslut som fattats utan istället färgas valen 

medvetet eller undermedvetet av egna intressen. Detta kan ses som en möjlig förklaring till 

det faktum att styrdokument inte efterlevs på den operativa nivån. Agentteorin föreslår 

kontrollmoment och incitament som lösning på denna typ av problem (Jensen & Meckling, 

1976). Enligt Knights m.fl. (2001) är dock förtroende även ett sätt att hantera risk och 

osäkerhet. Aktörerna har fått ett stort mått förtroende att genomföra inköp med budgetansvar. 

Ett flertal problem har uppvisats vilka skulle kunna knytas till detta. Vår tolkning på denna 

nivå är att förtroende och kontroll är beroende av varandra och att ett visst mått av kontroll 

därmed bör gå hand i hand med ökat förtroende.  

 

5.4 Begränsad rationalitet i beslutsfattandet 
För att berika analysen ytterligare och tillföra ännu en dimension kommer teorin om 

begränsad rationalitet till sist att föras in. Teorin om begränsad rationalitet står i kontrast mot 

fullständig rationalitet där man menar att människan fattar beslut genom att processa all 

tillgänglig information (Todd, 2005). Ingen hänsyn tas till människans beräkningsförmåga 

eller tillgänglig tid (Todd, 2005). Teorier som istället beaktar de begränsningar som finns 

gällande en aktörs kapacitet att bearbeta information kallas teorier om begränsad rationalitet 

(Simon, 1972, s 162). Genom att slutligen föra in begränsad rationalitet avser studien visa på 

alternativa förklaringar till arbetet med inköpsprocessen och nyansera analysen.  

 

Traditionell ekonomisk teori vilar på grundprincipen om den ekonomiska människan som kan 

fatta perfekt rationella beslut (Simon, 1955). Rationella beslut antas kunna fattas till följd av 

att den ekonomiska människan har tillgång till all relevant information samt har en klar bild 

av sina preferenser (Simon, 1955). Därmed antas det att det går att beräkna vilken av de 

möjliga beslutsvägarna som ger bäst avkastning med hänsyn till preferenserna (Simon, 1955). 

Människor fattar enligt teorin om begränsad rationalitet istället rimliga beslut inom de 

begränsningar som de har, så som begränsad tid, begränsad information eller begränsad 

beräkningsförmåga (Todd, 2005). Simon (1955) menar att begränsad rationalitet syftar till att 

ersätta synen på den fullständigt rationella människan med en slags rationalitet som är rimlig 
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med hänsyn till den information som finns tillgänglig och den beräkningsförmåga som besitts 

av en individ eller organisation. Beslutsfattaren kommer pågrund av mängden faktorer som 

kan beaktas vid ett beslut automatiskt att bli begränsad (Simon, 1955). Eftersom alla faktorer 

inte kommer att kunna beaktas av individen eller organisationen fattas beslutet på basis av 

begränsad rationalitet (Simon, 1955). Detta menar Simon (1955) uppstår till följd av 

exempelvis tidsbrist, begränsat minne eller problem med förståelse.  

 

COSO- modellen utgör en betydande del av den empirinära analysen i denna studie. Modellen 

ger vägledning för upprättandet av intern kontroll i praktiken. Det kan tolkas som att 

organisationen enligt modellen förväntas agera rationellt för att modellen ska kunna följas. I 

verkligheten är troligtvis organisationen begränsat rationell i beslutsfattandet vilket kan utgöra 

en förklaring till att resultaten från denna studie inte går helt i linje med hur det är tänkt att 

intern kontroll ska tillämpas enligt COSO- modellen. Kopplat till kontrollkomponenterna får 

den begränsade rationaliteten implikationer exempelvis på tillsynskomponenten. Att tillsynen 

ej är tillfredställande kan bero på att faktorer som tidbrist eller otillräcklig information 

begränsat aktörens rationalitet. Beslut fattas således på basis av organisationens verklighet 

vilket inte behöver vara den verklighet som beskrivs enligt ramverket.   

 

Som beskrivet ovan påverkas beslut av flera olika faktorer så som exempelvis tillgänglig 

information, tid och förmåga. Därav kan tänkas att de kritiska delar som denna studie har 

identifierat också kan förklaras med hjälp andra faktorer än de som tidigare presenterats i 

analysen. De problem som denna studie har uppmärksammat avseende exempelvis försenade 

betalningar och köptrohet kan förklaras med hjälp av begränsad rationalitet. I 

beslutssituationen kan det ha funnits faktorer utöver sådana som aktören haft rimlig möjlighet 

att påverka, vilka kan ha lett fram till handlandet. Exempelvis kan aktörernas begränsade 

kunskap om upphandlingsförfarandet eller avtalsleverantörerna gjort att felaktiga 

upphandlingar utförs. Denna studie visar att felaktiga upphandlingar ofta skett till följd av 

tidsbrist. Därmed kan tidsbrist ses som en faktor som har lett aktörerna att fatta beslut som 

under de förutsättningar som rådde upplevdes vara det mest rationella. När aktörerna ställts 

inför regulativa, normativa och kulturella tryck kan de beslut som tagits förklaras av att 

rimliga beslut har fattats utifrån de begränsningar som funnits i beslutssituationen. 

 

5.5 Sammanfattning och konceptuell analysmodell 
Denna studie har kopplat samman institutionell teori med intern kontroll och baserat på 

analysen finner vi spännande resultat som pekar på att informella institutioner har stor 

betydelse för den kommunala inköpsprocessen. Dessa resultat kan sammanfattas i två 

propositions: 

 

 Svaga kontrollkomponenter ökar risken för informella institutioner som inte är 

anpassade till inköpsprocessens mål. 

 Hög grad av informella institutioner ökar risken för ryktesrisk. 

 

Den konceptuella analysmodellen nedan i figur 5.1 är en vidareutveckling av analysmodellen 

i figur 2.2. Studiens resultat och analys har kompletterat den ursprungliga modellen och 

kopplats ihop med referensramen. Modellen belyser de områden som studien visat är viktiga 

att analysera i en kommunal inköpsprocess och kan tänkas användas för att skapa förståelse 

inför förbättringsarbete. Utgångspunkten är kontrollkomponenterna för intern kontroll vilka 

genom analysen visat sig ha stor betydelse för inköpsprocessens output. Inköpsprocessen är 

uppbyggd av många delar där vissa är mer kritiska än andra för resultatet. Vid analys av 
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inköpsprocessen är det lämpligt att se över vilka de kritiska delarna är. Resultaten pekar på 

faktorer, exempelvis organisationskultur, som är kopplade till kontrollkomponenterna och har 

betydelse för de kritiska delarna av processen. Studien har identifierat faktorerna som är av 

stor vikt att se över vid en genomgång av inköpsprocessen. Kontrollkomponenterna belyser de 

praktiska problem som uppstår i processen och för att erhålla förståelse för bakomliggande 

orsaker till dessa krävs ytterligare en analysnivå varpå institutionella mekanismer införts i 

modellen.  

 

De sociala regler som karaktäriserar inköpsprocessen analyseras utifrån om de är formella 

eller informella, det vill säga lagar, normer samt kultur. På denna nivå granskas pelarnas 

påverkan på processen, de institutionella mekanismerna bör uppmärksammas för att 

synliggöra hur beteenden regleras. Utifrån de institutionella mekanismerna har sedan områden 

som är essentiella för analysen identifierats, exempelvis samstämmighet mellan normer och 

regler. Sammanfattningsvis är det samspelet mellan delarna i den konceptuella 

analysmodellen som påverkar inköpsprocessen effektivitet och legitimitet. Att dessa två 

begrepp valts beror på att legitimitet och effektivitet anses vara starkt kopplade till 

inköpsprocessen. Legitimitet är knutet till hur väl organisationen anpassar sig till de spelregler 

som är gällande. Effektivitet och andra sidan är knutet till en fungerande intern kontroll men 

även en väl fungerande institution. Hushållning av resurser och efterlevnad av lagar och regler 

är styrande för den kommunala verksamheten vilket kan knytas till det resonemang som förs 

ovan. Balansen mellan förtroende och kontroll är något som visat sig behöva uppmärksammas 

vid analys av inköpsprocessen. Slutligen kan sägas att vad som bör beaktas vid användandet 

av den konceptuella analysmodellen är att modellens alla delar ska styra processen i samma 

riktning. Om det uppmärksammas att så inte är fallet har modellen fullgjort sitt syfte genom 

att visa vilka områden i processen som bör bearbetas så att effektivitet och legitimitet uppnås. 
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Figur 5. 1 Konceptuell analysmodell

Regler,  lagar 

& policys

Normer & 

värderingar
Kultur

Legitimitet

Effektivitet

Kontrollmiljö

Anskaffning
Upphandling

Kompetens
Organisationskultur

Riskanalys

Upphandling
Fakturahantering

Ryktesrisk
Verksamhetsrisk

Redovisningsrisk

Kontrollaktiviteter

Attestrutin
Upphandling

Fakturahantering

Kontinuerliga och 
systematiska 

aktiviteter

Information & 
kommunikation

Kommunikation

Kommunikations
vägar

Tillsyn

Uppföljning

Kontinuerlig 
översyn av övriga 

komponenter

F
ö

rt
ro

e
n

d
e K

o
n

tro
ll

Informella regler

Kommunikation 

om avtal

Sanktioner

Samstämmighet 

mellan normer 

och rutiner

Synliggöra det 

osynliga i 

organisationen

Samstämmighet i pelarnas påverkan på beteende



 

44 

 

6. Slutsatser och avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser som svarar mot uppsatsens syfte; att 

med hjälp av institutionella mekanismer öka förståelsen för kommuners arbete med 

inköpsprocesser. Vidare presenteras det teoretiska och praktiska bidrag som studien gett 

upphov till. Slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsatser 
Ökad förståelse för kommuners arbete med inköpsprocesser uppnås genom tre delsyften. 

Nedan redogörs för dessa samt de viktigaste slutsatserna kopplade till respektive syfte.  

 

Delsyfte (1) innebar att beskriva en kommunal inköpsprocess för att identifiera kritiska delar i 

processen. Genom att beskriva inköpsprocessen bekräftades det att de kritiska delar som finns 

i en kommunal inköpsprocess är knutna till regleringar eller effektivitet, ibland båda, vilket är 

i enlighet med Schapper, Malta, & Gilberts (2006) resonemang. Studien styrker att det 

däremellan kan uppstå en motsättning eftersom upphandlingsproceduren exempelvis kan 

betraktas som tidskrävande och därmed bidra till ineffektivitet. 

 

Delsyfte (2) innebar att analysera kommuners arbete med de kritiska delarna av processen. 

Studiens resultat pekar mot att en kommunal inköpsprocess påverkas av komponenterna för 

intern kontroll. En bristfällig intern kontroll gör att problem i processen inte upptäcks och 

åtgärdas och därmed har brister i inköpsprocessen visat sig kunna knytas till svagheter i 

kontrollkomponenterna. Den kommunala inköpsprocessen styrs i stor utsträckning av lagar 

och regler varför det visat sig att säkerställande av efterlevnad blir en av den interna 

kontrollens viktigaste funktioner för processen. Vidare styrker studien att 

kontrollkomponenterna är inbördes beroende av varandra och därmed kan svagheter i en 

komponent påverka de övriga exempelvis kan brister i kommunikationen leda till 

efterlevnadsrisker om verksamheten inte får information om nya avtal som tecknats. 

 

Med utgångspunkt i de institutionella mekanismerna pekar studien även på att normer och 

värderingar kan försvaga den påverkan lagar och regler utövar på institutionen. 

Beteendeavvikelser från lagar och regler kan knytas till organisationskulturen som ligger till 

grund för vilket beteende som främjas. Studien visar således vikten av att se över kulturen i en 

organisation för att hantera de informella institutioner som skapas och som kan leda till dessa 

beteendeavvikelser. Vidare talar studien för att det bör råda en samstämmighet i det sätt de 

institutionella mekanismerna påverkar beteenden. Studiens resultat pekar även mot att intern 

kontroll har en betydelse för att skapa gynnsamma institutioner eftersom avvikande beteenden 

kan uppmärksammas innan de blir del av de informella reglerna. Den interna kontrollen kan 

även identifiera problemområden där förändringar behöver ske för att verksamheten ska 

fortlöpa effektivt, exempelvis om verksamheten saknar avtal hos en leverantör där mycket 

inköp sker. På grund av att inköpsprocessen är styrd av lagar och regler samt att inköp sker 

med skattemedel är det av stor vikt att processen uppnår legitimitet och effektivitet vilket 

studien visar på. Resultaten tyder på att legitimitet är kopplat till ryktesrisk vilket kommuner 

således behöver hantera genom att säkerställa de dagliga rutinernas funktion.  

 

Studien visar att kommunala inköp är en komplex företeelse, de institutionella mekanismerna 

kan arbetet med inköpsprocessen vilket framkommit genom analysen. Arbetet med processen 

kan också förklaras genom rationalitet i beslutsfattandet. Eftersom varje enskild 

beslutssituation har begränsningar kan bara begränsad rationalitet uppnås. I inköpsprocessen 



 

45 

 

kan det tolkas som att beslut fattas på basis av vad som med de givna förutsättningarna vad 

gäller tid, information, etc. upplevs som rationellt. Detta kan tolkas som att olika 

förutsättningar leder till olika begränsningar i rationaliteten. 

 

Delsyfte (3) innebar att utveckla en konceptuell analysmodell. Utifrån de resultat som studien 

erhållit har en konceptuell analysmodell utvecklats. Resultaten pekar mot att de faktorer som 

utgör modellens analysnivåer är sådant som kan vara viktigt för kommuner att beakta vid 

förbättringsarbete av inköpsprocessen för att kunna uppnå effektivitet och legitimitet. 

Analysmodellens olika nivåer utgörs av kontrollkomponenterna, de kritiska delarna, resultat 

kopplat till dessa, institutionella mekanismer samt resultat kopplade till de institutionella 

mekanismerna. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 
Det framkommer av denna studie att den kommunala inköpsprocessen kan förklaras med 

hjälp av COSO- modellens komponenter för intern kontroll. Den undersökta processen 

präglas av problem med effektivitet och efterlevnad av lagar och resultaten visar att dessa 

problem kan kopplas till svagheter i samtliga kontrollkomponenter. Eftersom svagheter 

identifierats i samtliga kontrollkomponenter visar studien att komponenterna är inbördes 

beroende av varandra vilket styrker det resonemang som Klamm & Watson (2009) för. 

Tidigare studier, bland annat Klamm & Watson (2009), har fokuserat på COSO- modellens 

praktiska implikationer medan denna studie ger ett teoretiskt bidrag. Scott (2008) diskuterar 

att den regulativa och normativa pelaren kan förstärka varandra. Denna studie visar att det 

omvända förhållandet också gäller, det vill säga att normer och regler kan försvaga varandra. 

Exempelvis kan detta ske genom att normer reglerar beteenden på ett sätt som inte förenligt 

med gällande regelverk och därmed försvagas de regulativa mekanismernas påverkan.  

 

6.3 Praktiskt bidrag 
Den kommunala inköpsprocessen har en inneboende motsättning mellan effektivitet och 

efterlevnad av lagar och regler vilket denna studie styrker. Detta får implikationer för 

ledningen genom att arbetet med inköpsprocessen måste främja effektivitet i största möjliga 

mån men utan att ske på bekostnad av regelverkens efterlevnad. Regelverken medför att 

inköpsprocessen får en mekanisk prägel. Omgivningen och verksamheten är i övrigt beroende 

av en flexibel styrning och detta är således något kommuner behöver ta hänsyn till. Studien 

visar även att förståelse för de institutionella mekanismerna är av betydelse för 

inköpsprocessens effektivitet och legitimitet eftersom studien visat att informella regler 

behöver styra beteenden i rätt riktning.  

 

de Boer & Telgen (1998) har uppfattningen att en mer strikt övervakning av kommunerna för 

att uppnå överensstämmelse med EU-direktiven inte är det mest effektiva sättet att uppnå 

målen. Istället anser de att det är en strukturell professionalisering av kommunala inköp som 

är nyckeln till förbättring. Författarna till denna uppsats anser i enlighet med de Boer och 

Telgens resonemang ovan att professionalisering av inköp kommer att göra det till en 

värdeskapande aktivitet och således anses inte en ökad övervakning av de kommunala 

inköpen vara lösningen. Detta får implikationer för utformning av policys och regelverk för 

offentliga inköp. Slutligen får detta arbete även implikationer för lärande om de kommunala 

inköpen. Eftersom ämnet är relativt outforskat kan uppsatsen användas för att bland annat 

studenter ska uppnå en ökad förståelse för kommunala inköp. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Avsnittet har som ambition att ge förslag till fortsatt forskning baserat på studiens 

metodproblem. Studien är en enfallsstudie vilket begränsar möjligheten till att se resultaten 

som allmänt giltiga. För att åtgärda detta anser vi att det vore lämpligt att genomföra en 

liknande studie på fler kommuner. En enkätstudie som vänder sig till samtliga svenska 

kommuner föreslås. Inköpsprocessen i den studerade kommunen hade inte genomgått något 

förbättringsarbete ännu, det vore därför intressant att upprepa studien när förbättringsarbetet 

skett för att följa upp resultatet.  

 

I denna studie har det uppmärksammats att det finns ett gap mellan hur intern kontroll bör 

bedrivas enligt normgivare, som i detta fall är COSO- rapporten, och hur det faktiskt bedrivs i 

organisationer. Spira och Page (2003) tycks kunna se detta gap i sin studie om riskhantering. 

Området är något som behöver undersökas vidare i fortsatt forskning varför vi föreslår en 

studie som jämför normgivarnas syn på, och arbete med, intern kontroll gentemot 

organisationers syn på, och arbete med, intern kontroll. 
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Bilaga 1 - Inköpsprocessen  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Kontrollmoment i inköpsprocessen 

 Roller  

 

Val av leverantör  

 Avtalskatalogen 

 Direktupphandling - dokumentation 

 Hämtköp  

 

Beställning 

 Frekvens 

 Typ av varor  

 Mönster 

 

Leverans 

 Mottagning/distribution 

 Följesedel 

 Problem 

 

Fakturahantering 

 Fakturakontroll 

 Fakturans innehåll – vad avser fakturan? 

 Kontering 

 Försenade betalningar  

 Samlingsfakturor 

 Specifika problem 
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Bilaga 3 – Enkät 
Enkätundersökning av inköpsprocessen i gymnasieskolan 

1 Arbetar du som? *  

Rektor  

Lärare  

Skolvaktmästare  

Skolassistent  

 

2 Hur länge har du varit budgetansvarig? * 

[Välj alternativ]
 

 

3. Har du som beställare fått någon utbildning vad gäller: 

a Inköp *  

Ja  

Nej  

b Fakturahantering? *  

Ja  

Nej  

 

4 Hur genomför du vanligtvis beställningar? Rangordna de svarsalternativen du använder dig av, låt 
1 representera det beställningssätt du använder mest frekvent. *  

Graderingsfråga  

  1 2 3 4 5 Aldrig 

Telefon/Fax 

            

Rekvisition/hämtköp 

            

Inköpsportalen i Raindance  

            

E-post 

            

Extern webbsida  

            

 

5 Hur ofta köper du in varor till den verksamhet du tillhör? *  

Minst 1 gång i veckan  

1-3 gånger i månaden  

Mindre än 1 gång per månad  



 

4 

 

Enstaka gånger per år  

 

6 Hur mycket tid per vecka uppskattar du att du ägnar åt arbetet med beställning och 
fakturahantering? *  

20 timmar eller mer  

10 – 20 timmar  

5 – 10 timmar  

5 timmar eller mindre  

 

7 Vad anser du fungerar bra respektive mindre bra vid beställningar av varor och tjänster? * 

 

 

8 Känner du till kommunens inköp/upphandlingspolicy? *  

Ja  

Nej  

 

9 Hur bestämmer du vilken leverantör du ska använda vid inköp till verksamheten? Rangordna de 
svarsalternativen du använder dig av, låt 1 representera det beställningssätt du använder mest 
frekvent. *  

  1 2 3 4 5 6 Aldrig 

Via inköpsportalen i Raindance 

              

Via information från 
kommunens 
(ekonomikontorets) 
avtalskatalog 

              

Kontaktar inköpsavdelningen 

              

Kontaktar närmaste chef eller 
någon ansvarig inom 
förvaltningen 

              

Genom direktupphandling, 
frågar tre leverantörer och 
väljer det billigaste alternativet  

              

Utser egen leverantör  
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10 Anser du att det finns tillfällen då det är lämpligt att vända sig till annan leverantör än de som 
kommunen har avtal med? *  

  Ja Nej 

Om varan är billigare hos en 
annan leverantör     

Om man sedan tidigare har en 
fungerande relation med 
leverantören 

    

Om det är brådska med att få 
varan     

Om det är möjligt att handla 
flera varor från samma ställe     

Om leverantören som 
kommunen har avtal med inte 
har den vara jag söker, 
exempelvis fel märke, fel färg. 

    

Om produkten eller liknande 
produkt inte alls går att finna i 
avtalskatalogen 

    

Om behovet är lägre än 
avtalets minimikvantiteter     

Om det är enklare att handla 
hos någon annan      

 

11 Hur går du tillväga om du ser ett behov av ett nytt ramavtal? *  

Kontaktar inköpsavdelningen  

Kontaktar närmsta chef  

Ingen åtgärd  

 

12 Saknar du avtal för varor som du köper in till verksamheten, om ja ange vilka? * 

 

 

13 Hur går du tillväga vid en direktupphandling till ett värde som överstiger 50 000kr? *  

Kontaktar inköpsavdelningen  

Kontaktar närmsta chef eller någon ansvarig inom förvaltningen  

Genomför direktupphandling, frågar tre leverantörer och väljer det billigaste alternativet  

Har aldrig gjort ett inköp som överstiger 50 000kr  
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14 Hur anser du att det fungerar att hitta den avtalsleverantör du ska använda dig av vid olika 
inköp? Motivera ditt svar * 

 

 

15 Händer det att beställda varor levereras till annan adress än leveransadressen? *  

Alltid  

Oftast  

Sällan  

Aldrig  

Vet ej  

 

16 Vem kontrollerar godset mot följesedel? * 

 

 

17 När kontrolleras godset mot följesedel? *  

Direkt det ankommer  

Samma dag  

När tid finns  

Vet ej  

18 Får du in kontrollerad följesedel från den som tar emot varorna? *  

Alltid  

Oftast  

Sällan  

Aldrig  

 

19 Vart förvaras följesedel och hur länge? * 

 

 

20 Vad anser du fungerar bra respektive mindre bra med rutinerna för godsmottagningen? * 
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21 Vilken eller vilka uppgifter anger du till leverantör vid beställning? *  

Flervalsfråga  

Ansvarsnummer  

Namn  

Leveransadress  

Fakturaadress  

 

22 Hur ofta hanterar du fakturor i fakturaportalen? *  

Varje dag  

2-3 gånger i veckan  

1-2 gånger i veckan  

Mer sällan  

 

23 Hur hanteras dina fakturor under längre ledighet? * 

 

 

24 Vad anser du fungerar bra respektive mindre bra med fakturahanteringen? * 

 

 

25 Förslag på förbättringsåtgärder i inköpsprocessen (dvs. från beställning till fakturahantering)? * 
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Bilaga 4 – Hur vi arbetat tillsammans 
Under hela examensarbetets gång har vi arbetat tillsammans. Vi har diskuterat 

examensarbetets samtliga delar innan de skrivits ner för att vara överens om innehållet och för 

att på ett effektivt sätt kunna skriva på olika delar av arbetet. All litteratur som letats fram har 

skett i samråd för att båda parter ska erhålla en förståelse för innehållet och således genomföra 

en bra analys av materialet. Vid insamlingen av materialet genomfördes intervjuer, 

framtagning av enkät och observationer av båda parter för att se till att ingen information som 

var betydelsefull för studiens resultat gick förlorad.  

 


