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Abstract  

In this essay a quantitative empirical study with qualitative elements is performed. The purpose 

of the paper is to investigate whether public procurement can be applied as a political instrument. 

The empirical data consists of a selection of government agencies and how well these 

government's governing documents have implemented the current government's National Public 

Procurement Strategy. In order to analyze the degree of implementation, three different 

implementation theories are applied. The theories applied are implementation from an upside 

down perspective, implementation from a bottom and up perspective and implementation based 

on ability, will and understanding. In order to delimit the essay to a reasonable extent, the study 

aims to focus on how socially responsible public procurement have been included in the 

governing documents. The question that is aimed to be answered is: to what extent has the 

objective of socially responsible in public procurement been implemented in the governing 

documents? The second question is: Is social responsibility more prominent in governing 

documents that were updated after launching the national public procurement strategy. the third 

question is: what possible implementation barriers can be identified when implementing the 

national procurement strategy. The method used in the essay is essentially a quantitative content 

analysis that is complemented by a qualitative interview survey. The results of the empirical 

study show shortcomings in the implementation of the selected authorities, which indicates that 

the national strategy have a weak effect as a political instrument. 

 

Key words: Public procurement, sustainable public procurement, socially responsible public 

procurement, implementation studies 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Svenska myndigheter upphandlar årligen varor och tjänster för ca 600 miljarder skattekronor. 

Upphandlingen syftar till att tillgodose svenska myndigheter med varor och tjänster utefter det 

behov som uppstår. Offentlig upphandling är en metod för hushållandet av offentliga resurser och 

har under 2000-talet blivit föremål för politisk styrning. Offentlig upphandling är inte bara ett 

nationellt politikområde, den lagstiftning som Sverige verkar under utgår från EU direktiv som 

formulerats av kommissionen. EU:s direktiv gällande offentlig upphandling syftar i huvudsak till 

att främja den fria inre marknaden inom unionen, men är även ett bra verktyg för politisk styrning 

då upphandlingslagstiftningen ger utrymme för myndigheterna att ställa krav på varan som köps 

in (Upphandlingsmyndigheten 2017).  Användandet av offentlig upphandling i syfte att uppnå 

socialpolitiska resultat är en metod som blir allt vanligare. Offentlig upphandling har kommit att 

bli ett komplement till traditionella politiska styrmedel som konkurrensreglering och lagstiftning 

om minimumkrav på varor och tjänster. I takt med att den offentliga upphandlingen blir alltmer 

utbredd ges staten en ny roll på marknaden, nu som en stor och köpstark kund. Det kan anses 

vara problematiskt att staten innehar två aktörsroller på marknaden, både som kund i 

myndigheterna och som lagstiftare genom politisk styrning. Denna typ av maktutövande har 

kommit att bli särskilt framträdande inom socialpolitiska och miljöpolitiska områden där offentlig 

upphandling används för att styra marknaden i en särskild riktning. Under början på 2000-talet 

växte debatten om ett hållbart samhälle, inom Europeiska unionen blev det allt vanligare att 

genom offentlig upphandling ställa krav på att produktionen av varor och tjänster tar hänsyn till 

social och miljömässig hållbarhet (MacCrudden 2004).  

 

Under 2016 utarbetar finansdepartementet en nationell upphandlingsstrategi för offentlig 

upphandling i Sverige som blir gällande i juni 2016. Strategin är en av de tre delar som 

regeringen arbetar med för att reformera upphandlingsområdet i svenska förvaltningar. Övriga 

två är införandet av den nya nationella lagstiftningen (blev gällande 1 januari 2017) samt 

upprättandet av en särskild myndighet för offentlig upphandling som verkställdes 2015 som 

Upphandlingsmyndigheten. Strategin syftar i huvudsak till att styra myndigheter och vägleda 

kommunala verksamheter att genom offentlig upphandling sträva efter en välfärdsservice som är 



 

 2 

lagenlig, högkvalitativ och effektiv. Den offentliga upphandlingen ska i större utsträckning än 

tidigare med hjälp av den nationella strategin aktivt bidra till att regeringens mål för 

förvaltningspolitik förverkligas. Strategin utgår från 7 inriktningsmål som innebär (1) 

upphandling som verktyg för goda affärer, (2) effektiva offentliga inköp, (3) en mångfald av 

leverantörer och ett konkurrensfrämjande agerande, (4) rättssäkerhet i upphandlingar, (5) 

främjandet av innovativa upphandlingar, (6) miljöhänsyn, (7) upphandlingar som bidrar till ett 

socialt hållbart samhälle. I strategin framförs att förändringen och arbetet mot måluppfyllelse är 

upp till upphandlande myndighet att förverkliga. Regering anger i strategin att en förutsättning 

för måluppfyllelse är att inriktningsmålen implementeras i myndighetens interna styrdokument 

(Finansdepartementet 2016). 

 

 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Det politiska fokuset på offentlig upphandling i statliga myndigheter är en effekt av att EU:s 

inflytande har tilltagit. Ett flertal EU-dokument har tillsammans bidragit till att den offentliga 

upphandlingen givits ökat utrymme. Europadomstolen gjorde år 2005 bedömningen att sociala 

och miljömässiga krav kan värderas högre än lägsta pris vid utvärdering av inkomna anbud.  

Detta domslut innebar en riktningsförändring då offentlig upphandling gick från att vara endast 

ett konkurrenspolitiskt styrmedel till att även gälla som socialt- och miljöpolitiskt styrmedel. Den 

sociala hänsynen kan tas genom att ställa krav på arbetsrättsliga förhållanden, 

sysselsättningsmöjligheter för människor som annars står långt från arbetsmarknaden, 

användarvänliga tjänster som passar personer med särskilda behov eller att välja produkter som är 

rättvisemärkta (Preuss 2009). Upphandlingsmyndigheten visar i en undersökning från 2017 att 

endast 34 % av upphandlingscheferna på statliga myndigheter har läst den nationella 

upphandlingsstrategin. Undersökningen visar vidare att det mål som upphandlande myndigheter 

arbetat minst med är det 7:e målet om hänsyn till social hållbarhet. Upphandlingsmyndigheten 

räknar dock med en förändring då den nya upphandlingslagstiftningen uppmuntrar till och ökar 

möjligheten att beakta social hänsyn (Upphandlingsmyndigheten 2017).  

 

Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur offentlig upphandling kan tillämpas som ett 

politiskt styrmedel. För att ett politiskt styrmedel ska vara verksamt krävs det att den berörda 
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myndigheten implementerar den politiska viljan i sin verksamhet. I denna uppsatts kommer 

finansdepartementets formulering av en nationell upphandlingsstrategi1 för statliga myndigheter 

att fungera som underlag vid jämförelse och analys av det empirirska materialet. För att 

undersöka om upphandling har verkningskraft som ett politiskt styrmedel ska det i uppsatsen 

studeras hur statliga myndigheter har implementerat den nationella upphandlingsstrategin i 

respektive styrdokument/policys för offentlig upphandling.  

 

Huvudfrågeställning 1: 

I vilken omfattning har målet om social hänsyn i offentlig upphandling implementerats i 

styrdokumenten?  

 

Underfråga: 

Är social hänsyn mer framträdande i styrdokument som uppdaterats efter att den nationella 

upphandlingsstrategin sjösattes?  

 

Huvudfrågeställning 2: 

Vilka tänkbara implementeringshinder kan identifieras vid implementeringen av den nationella 

upphandlingsstrategin? 

 

 

1.3 Disposition  

Efter att det i inledningen redogjorts för en bakgrund av vad offentlig upphandling fyller för 

funktion som politikområde, samt beskrivning av vad social hänsyn inom offentlig upphandling 

innebär skall resterande delar av uppsatsen bidra till en djupare genomgång av området. I kapitel 

2 presenteras hur offentlig upphandling har utvecklats som politikområde, vad som föranlett 

regeringens införande av upphandlingsreformen och vad den innebär för svensk förvaltning. 

Utifrån att forskningsunderlaget för offentlig upphandling är tunt har den tidigare forskningen 

kompletterats med en redogörelser av EU:s betydelse för förändringar i den svenska 

                                           
1 Upphandlingsstrategin framför 7st inriktningsmål, på grund av avgränsningskrav kommer målet 

om hänsyn till social hållbarhet (mål nummer 7) att ges huvudsakligt utrymme i denna uppsatts. 

För grundlig beskrivning av strategin se avsnitt 2.3. 
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upphandlingspolitiken samt presentation av Finansdepartementets nationella strategi för offentlig 

upphandling i Sverige.  I kapitel 3 presenteras den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund 

för uppsatsens teoretiska ramverk. I avsnitt 3.1 ges en övergripande presentation av 

implementering och dess betydelse i policyprocessen.  I avsnitt 3.2 samt 3.3 teoretiseras 

policyprocessen ur ett uppifrån- och ner perspektiv och policyprocessen ur ett nerifrån- och upp 

perspektiv. Därefter följer avsnitt 3.3 som presenterar Lennart Lundquists implementationsteori 

utifrån ett kunna, vilja och förstå perspektiv. Kapitel 4 redogör för valet av material, motivering 

av avgränsningar och val av metoddesign. I slutet av kapitel 4 ges en teoretisk beskrivning samt 

diskussion om studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I kapitel 5 presenteras och 

analyseras resultatet av den empiriska undersökningen utifrån de frågeställningar som studien 

önskar svar på. I kapitel 6 presenteras avslutande diskussion och slutsatser där uppsatsens 

frågeställning och syfte besvaras. I kapitel 7 ger kort redogörelse på förslag för vidare forskning. 

Kapitel 8 är det avslutande kapitlet där alla de källor som används i uppsatsen deklareras.  

2.  Utvecklingen av offentlig upphandling som 

politikområde 

 

2.1 Tidigare forskning om social hänsyn i offentlig upphandling 

Vetenskapligt arbete om offentlig upphandling visar att det redan i början på 1940-talet i 

England, Frankrike och USA visade sig vara användbart för stater att uppnå socioekonomiska 

mål med hjälp av kontrakt mellan staten och den privata aktören. Exempel på mål som kunde 

uppnås var sysselsättningsmål, arbetsförhållanden och motverkande av illegal arbetskraft. Trots 

att 1940-talets syn på sociala mål är långt ifrån det vi i dagens samhälle lever efter är detta ett 

startskott för statlig styrning med hjälp av utkontraktering och upphandling av tjänster. 

Ytterligare ett exempel på tidig användning av offentlig upphandling som politisk styrning är 

arbetet för anti-diskriminering i Kanada på 1970-talet. Kanadensiska staten identifierade att 

lagstiftningen mot diskriminering inte efterlevdes tillräckligt väl. Företagen ansåg sig inte ha 

tillräckligt starka incitament för att följa och implementera lagstiftningen. Som åtgärd valde den 

Kanadensiska regeringen att inkludera krav på att företagen införde policys för antidiskriminering 

samt anställningsskyldighet för diskriminerade grupper. Om  dessa kriterier inte uppfylldes hade 
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man som företag inte rätt att delta i upphandlingar. Kontrakten med staten innebar stora 

inkomster för företagen vilket gjorde att de ekonomiska incitamenten var tillräckligt stora för att 

marknaden skulle vilja anpassa sig (MacCrudden 2004). 

 

Även om det finns exempel på forskning om offentlig upphandling är offentlig upphandling ett 

område med svagt forskningsunderlag. Att forskningen på området under lång tid varit 

knapphändig är förvånande både utifrån politikområdets relativt långa historia och dess stora  

betydelse för statens ekonomiska hushållande. Under de senare åren har den akademiska och 

politiska sfären ändrat fokus och ser nu möjligheterna med användandet av offentlig upphandling 

både för att kontrollera resursutnyttjande samt för att uppnå andra politiska mål, som till  exempel 

socialpolitiska eller miljöpolitiska mål. (Brammer & Walker 2011). Orsaken till att offentlig 

upphandling har givits ökat utrymme i den politiska debatten är på grund av 

Europakommissionens aktiva arbete för att utarbeta direktiv och andra rådgivande dokument. 

Medlemsländerna i den europeiska unionen har under 2000-talet uppmanats att införa policys 

som ska främja och kontrollera den offentliga upphandlingen i riktning mot en ekonomisk-, 

social- och miljömässig hållbarhet. Ett exempel på policys som syftat till att styra den offentliga 

upphandlingen är ett projekt som forskare i samråd med kommunfullmäktige i den Nordirländska 

huvudstaden Belfast utvecklade under början på 2000-talet. Fullmäktige införde då en miljö- och 

hållbarhets policy som innebar: reglering av vilka krav en leverantör måste uppfylla för att 

myndigheten ska tillåtas köpa dess tjänster/varor, tillgängligt och utökat informationsmaterial för 

leverantörer och anställda som arbetar med upphandling, samt lanseringen av ett pris för ’’Årets 

hållbarhets leverantör’’. När forskarna studerade effekten av den politiska styrningen visade den 

sig vara måttfull. Det hinder som forskarna identifierade var att miljöaspekten förvisso 

inkluderades men vid val av leverantör var det ändå lägsta pris som blev avgörande för vilken 

leverantör som tilldelades kontraktet. Detta motiverades med att de miljövänliga aspekterna 

innebar en orimligt hög kostnad. De ekonomiska incitamenten var vid tid för beslutsfattande 

fortsatt högre prioriterade än hänsyn till miljöpolicyn. Forskarna som studerade 

policyförändringen i Belfast menade att projektet förvisso bidragit till ökad upplysning om 

miljöfrågor och attitydförändring men att effekten på utfallet av upphandlingarna är marginell 

(Preuss 2009).  
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2.2 EU:s betydelse för en förändrad upphandlingspolitik  

2011 publicerade Europakommissionen en grönbok2 där frågor och förslag på hur den offentliga 

upphandlingen inom unionen kan förbättras. Grönbokens innehåll utgår från den så kallade 2020-

strategin som är unionens mål för kommande decennium. Där betonas hur upphandling som 

politikområde är ett verktyg för att uppnå ekonomisk tillväxt i kombination med utvecklandet av 

ett socialt hållbart samhälle. För att uppnå detta krävs det att offentliga medel i större 

utsträckning än tidigare används effektivt i upphandlingsförfarandet (Europakommissionen 

2011). Grönboken var ett startskott för de nya upphandlingsdirektiv som EU fastställde under 

2014 (EU 2014:24). De nya upphandlingsdirektiven implementerades i svensk lag och trädde i 

kraft 1 januari 2017 LOU 2016:1145 (Upphandlingsmyndigheten 2017). 

 

Europakommissionens generaldirektorat för socialpolitik, sysselsättning och lika möjligheter har 

som komplement till grönboken år 2011 publicerat en handledning för socialt ansvarsfull 

upphandling. Handledningen riktar sig till lagstiftare och politiska beslutsfattare med syfte att 

främja den sociala aspekten i upphandlingen inom unionen. Europakommissionen benämner 

social hänsyn i offentlig upphandling som Socially responsible public procurement som förkortas 

SRPP. Kommissionen anser att offentliga myndigheter inom medlemsländerna med hjälp av 

SRPP ska verka för att skapa fler arbetstillfällen, skäligt arbete med en utformning som passar 

alla, social integration, etisk handel och en förbättrad social standard i samhället. De förväntade 

effekterna av ansvarsfull upphandling kan innebära att marknadsområden där den offentliga 

sektorn är den dominerande kunden påverkas och anpassar sin produkt efter SRPP:s standard. 

Kommissionen anser att medlemsländerna bör använda sin köpkraft för att aktivt uppmuntra till 

en socialt hållbar samhällsutveckling. Handledningen framhåller att medlemsstaterna, genom att 

upphandla utifrån SRPP, kan styra marknaden till att vilja producera tjänster och produkter efter 

sociala mål. Exempel på hur upphandling kan användas som styrning mot sociala mål är att man 

kan tillämpa interventioner i upphandlingen riktade mot ett specifikt område, så som integration. 

Denna form av gemensam upphandlingsstrategi går i linje med den Europeiska sociala modellen 

som innebär en vision om att samhällets ekonomiska tillväxt även innebär förbättrade sociala och 

                                           
2 En grönbok är ett samrådsdokument som formuleras av Europeiska kommissionen för att uppmuntra 

till debatt av en specifik politisk fråga. I grönboken uppmuntras ofta berörda aktörer att samtala kring 
de förslag och frågor som framkommer i grönboken. Grönboken blir ofta grunden till kommande 
lagförändringar.  http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=sv 

 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=sv
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arbetsrättsliga villkor. Kommissionens handledning förtydligar betydelsen av att de offentliga 

myndigheterna nationellt, regionalt och lokalt upprättar en individuell strategi för hur 

upphandlingen ska inkludera sociala mål som är anpassade efter den aktuella organisationen 

(Kommissionen 2011). 

 

2.3 Nationell strategi för offentlig upphandling 

Våren 2016 identifierar den nuvarande regeringen ett tydligt behov av att möta dagens 

utmaningar i form av miljö, urbanisering, datorisering, integration och framförallt ökade krav på 

service från medborgarna. Finansdepartementet ser upphandling som en nyckel till ett 

resurseffektivt användande av skattemedel och en samhällsservice med hög kvalitet. Utifrån detta 

behov formuleras en nationell upphandlingsstrategi för offentlig upphandling där regeringen 

anger hur statliga myndigheter ska gå till väga för att uppfylla regeringens mål om offentlig 

upphandling som ett strategiskt styrmedel för att uppnå sociala, miljömässiga och 

förvaltningspolitiska mål. Denna strategi är en del i regeringens upphandlingsreform, övriga delar 

består av den nya lagstiftningen som träder i kraft 2017, samt inrättandet av 

Upphandlingsmyndigheten en särskilt myndighet som syftar till att stödja både beställare och 

leverantörer. I den nationella upphandlingsstrategin anges följande: 

 

’’Målet för politikområdet Offentlig upphandling är att offentlig upphandling ska vara 

effektiv, rättssäker och ta tillvara på konkurrensen på marknaden. Den ska också främja 

innovativa lösningar och ha miljöhänsyn och social hänsyn i beaktande’’ 

 

Utifrån det kommunala självstyret har svenska kommuner och landsting ingen skyldighet att följa 

den nationella strategin, även om majoriteten av upphandlingarna genomförs av kommuner. Den 

främsta mottagaren av strategin är därför statliga myndigheter som lyder direkt under regeringen. 

Trots att de regionala enheterna är självstyrande uppmuntrar regeringen till att införa och 

implementera den nationella strategin i kommunala styrdokument. Strategin innefattar sju 

inriktningsmål som upphandlingsmyndigheten har i uppgift att följa upp och utvärdera dess utfall. 

Inriktningsmålen är följande: 1) offentlig upphandling som strategiskt verktyg, 2) effektiva 

offentliga inköp, 3) en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens, 4) en 

rättsäker offentlig upphandling, 5) en offentlig upphandling som främjar innovationer och 
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alternativa lösningar, 6) en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling, 7) offentlig 

upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle (Finansdepartementet 2016).  

3. Implementering ur ett teoretiskt perspektiv 

  

3.1 Implementeringsforskning 

Implementering är den näst sista delen av policyprocessen som traditionellt innehåller initiering, 

beredning, beslut, implementering och utvärdering. Det är en vanlig uppfattning att politik är den 

tid fram till stunden för beslutsfattandet, men nästföljande process av genomförande är lika 

viktigt om inte viktigare. Inom den senare tidens implementeringsforskning vill man belysa den 

felaktiga uppfattningen om genomförandet som en självbetjänande process utan risk för 

misslyckanden, samt att implementeringen är en minst lika politiserad process som 

beslutsfattandet är (Löfgren 2012). I denna översikt kommer det att presenteras ett antal 

orsaksförklaringar för både framgång och misslyckanden vid implementering av politik. 

 

3.2 Uppifrån- och ner perspektivet  

Under 1970-talet utvecklades en teoribildning om politikskapande med uppfattningen om att 

steget för beslutsfattande var policyprocessen sista steg, alltså ett exkluderande av 

implementeringen och utvärderingen. Detta perspektiv kallas uppifrån- och ner med anledning av 

dess uppfattning om att regeringens uppgift är att styra förvaltningen (och förvaltningen förväntas 

utan invändning att lyda regeringen) och att det därför inte bör finnas något problem i att 

förvaltningen följer regeringens beslut.  Genomförandet av det politiska beslutet anses med andra 

ord ske per automatik i förvaltningarna och är därför inte en del av policyprocessen Perspektivet 

utgår från att om det politiska beslutet är tydligt och om förvaltningen har tillräckligt med 

resurser för att genomföra beslutet bör implementeringen löpa felfritt . Detta resonemang utgår 

från ett rationellt tänkande om policyprocessen som linjär. Det linjära tänkandet innebär att man 

ser på processen som identifiering av ett problem, beslut fattas om åtgärd och förvaltningen 

genomför beslutet. Efter att studier gjorts med uppifrån och ner perspektivet som utgångspunkt 

upptäckte man att stunden för beslutsfattande inte innebar att sista ordet var sagt utan att besluten 

ofta korrigerades under genomförandefasen. Analyser av policyprocesser visar att den politiska 

målsättningen genomgår en betydande omformulering vid implementeringen. Omformuleringen 
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ökar om beslutskedjan och gapet mellan beslutsfattare och genomförare är stort. Detta förklaras 

med att beslutsfattarna har förlorat uppfattning om vad som är realistiskt att genomföra samt att 

de som har i uppdrag att genomföra beslutet inte känner något förtroende för beslutsfattarna. 

 

Uppifrån- och ner perspektivet har höga ambitioner om att teorin ska vara till god hjälp för att 

beslutsfattare ska undvika implementeringsproblem. Teorin har utvecklat premisser för en lyckad 

implementering i syfte att vägleda beslutsfattare. Dessa premisser är att förvaltningen tillgodoses 

nödvändiga resurser både tidsmässigt och ekonomiskt, att beslutet är fattat utifrån beaktande av 

både mål och medel, att implementeringen kan utföras självständigt utan beroende av andra 

aktörer, att kommunikationen mellan alla involverade parter flyter på och arbetsfördelningen är 

tydlig, samt att beslutsfattarna ges insyn och möjlighet att kontrollera implementeringsprocessen. 

Premisserna är som förespråkare till teorin också erkänner även dem ett ideal, för att det ideala 

scenariot ska bli verklighet förutsätts det råda konsensus mellan politiker och tjänsteman samt att 

alla resurser finns tjänstemannen tillgodo (Hall & Löfgren s. 138-141 2006).   

 

3.3 Nerifrån- och upp perspektiv  

Denna teori uppstår som en motkraft till perspektivet om implementering som en uppifrån- och 

ner process. Nerifrån- och upp perspektivet som även går under namnet teorin om närbyråkraten. 

Närbyråkraten är den tjänsteman som i sitt dagliga arbete gör situationsanpassade bedömningar i 

form av myndighetsutövning, stadsplanering eller annat arbete som är vanligt förekommande 

inom den offentliga sektorn. Förespråkare för nerifrån- och upp perspektivet menar att den politik 

som beslutas på högsta nivå (lagar, direktiv, förordningar etc.) tolkas utifrån den enskilda 

handläggarens perspektiv. Detta innebär att resultatet av politiken blir tjänstemannens subjektiva 

tolkning och inte nödvändigtvis den politiska intentionen med beslutet. En naturlig följd av 

tjänstemannens ansvar att själv fatta individ- och situationsanpassade beslut är att tjänstemannen 

själv eller arbetsplatsen gemensamt utformar policys med riktlinjer för hur arbetet ska utföras. 

Studier visar att tjänstemän på närbyråkratsnivå ofta känner att politiken regerar på ett avstånd 

utom varken syn- eller räckhåll vilket leder till en upplevelse av att inte bli hörd eller förstådd. 

Nerifrån- och upp perspektivet vill rikta större fokus till arbetet som utförs istället för vilka mål 

som formulerats i policyn när man pratar om implementering. Teorin om närbyråkraten står, som 

namnet själv avslöjar, på tjänstemannens sida och vill att politiken ska fokusera mer på 
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tjänstemännens arbetssituation än på hur de kan styra deras arbetssätt för att lyckas med 

implementering av politiken (Hall & Löfgren 2006 s.141-142).  

 

3.4 Kunna, vilja och förstå 

Lennart Lundquist (1987) har utvecklat en idé om tre faktorer som om de inte uppfylls försvårar 

eller förhindrar genomförandet av politik, dessa faktorer är kunna, vilja och förstå. Enligt 

Lundquist handlar kunnandet om att ha bärighet nog för att lyckas, dessa resurser kan vara 

finansiella, organisationens kultur, personalens kompetens eller regler. Viljan att genomföra är 

mycket viktigt för att ett beslut ska få effekt. Dock kan ett motstånd till viljan uppstå om den 

anställde anser att det går emot professionsetiken alternativt att denne av hänsyn till andra 

personer aktivt avstår från att följa beslutet. Risken för att implementeringen ska misslyckas är 

stor om organisationens medarbetare inte har förståelse för det som ska genomföras. Detta är 

enligt Lundquist vanligt förekommande i förvaltningarna då dagens politik ofta är mycket 

komplex. De instruktioner som förvaltningarna får till sig är många gånger otydliga då de är ett 

resultat av tolkningar från EU direktiv och/eller politiska jämkningar mellan partierna (Hall & 

Löfgren 2006 s.137-138).    

4. Metodisk genre och design 

 

4.1 Material och avgränsning   

Det material som har valts ut att analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys är interna 

styrdokument från 30st statliga myndigheter. För att ge en tydlig och avgränsad bild av vad 

materialet har för syfte för statliga myndigheter har begreppet styrdokument definierats utifrån en 

välkänd formulering inom den statsvetenskapliga forskningen. Definitionen beskriver att 

styrdokumentet är ett hjälpmedel för myndigheten att dirigera de anställda i en särskilt riktning. 

Styrningen med hjälp av dokumentet ska både verka normativt och leda verksamheten mot 

måluppfyllelse både kort- och långsiktigt (Malmi & Brown 2008).  Orsaken till att studien har 

avgränsat sig till att endast analysera styrdokument från statliga myndigheter är för att dessa, i 

förhållande till kommuner som verkar under kommunalt självstyre, lyder under regeringen och är 

därmed skyldiga att följa de regler och riktlinjer som tilldelas dem. Vad gäller avgränsning i 

antalet styrdokument som analyseras har ett strategiskt urval gjorts där de 30st myndigheter med 
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högst inköpsvärde under år 2014 har valts ut att ingå i studien. Att valet föll på en fåfalls studie 

motiveras av att textinnehållet är relativt omfattande och att 30st dokument ansågs som ett rimligt 

omfång utifrån den tidsram som uppsatsen har att förhålla sig till.  

 

De myndigheter som ingår i studien är strategiskt utvalda efter högst inköpsvärde under 2014. 

Med högst inköpsvärde menas de myndigheter som under 2014 har genomfört upphandlingar 

som är ekonomiskt mest omfattande. Motiveringen till varför detta är en bra grund för ett 

strategiskt urval utgår från antagandet om att den politiska styrningen av myndigheter med högst 

inköpsvärde visa högst intresse att implementera den nationella upphandlingsstrategin. Motsatt 

kan man tänka sig att om dessa myndigheter, som upphandlar för högst summa pengar, inte tar 

till sig den politiska styrningen hur effekten hos myndigheter som gör mindre kostsamma köp tar 

till sig strategin ännu mindre. 

 

Underlaget till vilka myndigheter som har högst inköpsvärde under 2014 kommer från Anna 

Lipkin ansvarig för arbetet med att förmedla och följa upp den nationella upphandlingsstrategin 

på Upphandlingsmyndigheten. Antalet myndigheter som har tillfrågats att dela med sig av sitt 

material är 30st varav 21st har återkommit med sitt material. Materialet har insamlats genom att 

en begäran om utlämnande av styrdokumentet har mejlats till registratorn på respektive 

myndighet.  De myndigheter som inte har återkommit med ett svar har mottagit ytterligare ett 

mejl med påminnelse om att översända styrdokumentet. De tillfrågade myndigheterna gavs 

möjlighet att återkomma med svar under en 4 veckors period, myndigheter som inte svarade 

under denna period uteslöts från studien. Resultatet av studien kommer inte godtas som 

generaliserbart för övriga statliga myndigheter i Sverige. Resultatet kommer endast att ge 

information om de myndigheter som ingår i studien. Förväntningarna på att just denna grupp har 

implementerat den nationella strategin är med tanke på dess höga inköpsvärde för 2014 större än 

på de myndigheter som upphandlar lägre summor. 

 

Utöver styrdokumenten har även material för en mindre kvalitativ analys inhämtats. Detta 

material består av en informantundersökning där deltagare i egenskap av upphandlingsansvarig 

på en statlig myndighet har tillfrågats om vilka hinder de ser för implementering av den 
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nationella strategin för offentlig upphandling. Denna fråga har endast ställts till de 11st 

myndigheter som inte har implementerat strategin i styrdokumentet.  

 

Tabell 3: Empiriskt material från 21st myndigheter 

    Statliga myndigheter med högst inköpsvärde 2014 

Trafikverket Statens fastighetsverk 

Rikspolisstyrelsen MSB 

SIDA Domstolsverket 

Kriminalvården Riksdagsförvaltningen 

Försvarets materialverk Statens 

institutionsstyrelse 

Umeå Universitet Karolinska institutet 

Försäkringskassan Vetenskapsrådet 

Statens skolverk Naturvårdsverket 

Göteborgs universitet Sjöfartsverket 

Sveriges 

Lantbruksuniversitet 

Statens energimyndighet 

Kungliga tekniska högskolan 

 

 

4.2 Analysschema 

Ett analysschema har upprättats för att ge en överskådlig bild av undersökningens analysenheter, 

variabler och värden på de variabler som används. Analysschemat syftar till att ge en överskådlig 

sammanfattning av det material som författaren önskar undersöka. Datamatrisen består av tre delar: 

analysenheter vilket är de fall som ska undersökas som i detta fall är styrdokumenten, variabler 

som visar på hur egenskaperna hos fallen/analysenheterna har olika egenskaper exempelvis 

’’datum för publicering av styrdokumenten’’ datumet för denna variabel kommer att variera mellan 

styrdokumenten, och den sista delen i datamatrisen är variabelvärden där variabeln ’’datum för 

publicering av styrdokumenten’’ tilldelas ett värde exempelvis 2017-05-01. Urvalet av variabler 

kan med fördel göras enligt fyra distinkta varianter av absoluta, relativa, kontextuella och 

kollektiva variabler. Absoluta variabler är traditionellt mest använda och beskriver endast 
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förändringen i fall som används i undersökningen. Relativa variabler förklarar istället 

förändringarna i analysenheterna som beror av andra analysenheter. Kontextuella variabler 

förklarar egenskaper som kan hänföras till en superanalysenhet, en superanalysenhet är en enhet 

där många andra analysenheter kan ingå gemensamt. Kollektiva variabler förklarar egenskaper hos 

en den valda analysenheten som även refererar till en subanalysenhet, alltså en analys som även 

förklarar något annat en det som mäts i analysenheten. Det kan vara till stor fördel att agera 

eftertänksamt vid valet av variabler då det kan inkludera information som annars skulle lämnas 

utanför analysen. Att empiriskt färdigställa analysschemat till en färdig datamatris där 

variabelvärdet är ifyllt benämns mätning. En förutsättning för att mätningen ska genomföras 

korrekt är att de centrala begrepp som används i analysschemat är definierade utifrån tidigare 

forskning eller annan vetenskaplig utsago. Den process som med hjälp av teoretisk definition leder 

fram till mätningen kallas operationalisering. Operationaliseringen innebär att ett fenomen 

omformuleras från något omätbart och diffust till konkret och mätbart (Esaiasson et.al. 2017 s.45-

57). I tabellen 1 nedan presenteras undersökningens formvariabler. Formvariabler i en 

undersökning omfattar exempelvis storlek, antal, tid, eller namn (Esaiasson et.al. 2017 s.204-205). 

 

Tabell 1: Formvariabler (redovisas i kapitel 5.1) 

Namn på variabel  Variabelns värde 

Namn på statlig myndighet Namn på den statliga myndighet som 

är författare av styrdokumentet 

Datum för publicering av 

styrdokument 

Åttasiffrigt nummer exempelvis 2017-

05-01 för ett dokument som är 

publicerat den 1:a maj 2017.  

År för publicering av styrdokument Fyrsiffrigt nummer exempelvis 2016 

Antal förekomster av social 

hållbarhet/social hänsyn  

Antalet gånger som ordet nämns i 

styrdokumentet 

Relativt antal förekomster av social 

hållbarhet/social hänsyn 

Antal ord i dokumentet i förhållande 

till antalet förekomster 
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Hierarkier Social hänsyn/social hållbarhet ges i 

utrymme i form av en egen rubrik. 

Ja=1, Nej=0 

Styrdokumentet har uppdaterats efter 

publiceringen av den nationella 

strategin  

Styrdokumentet publicerades efter 

juni 2016. 

Ja = 1, Nej = 0 

 

För att besvara dessa frågor tillämpas en dikotomisk kategorisering utifrån bestämda 

tolkningsregler (se avsnitt 4.4 om analysmetod och tillvägagångssätt).  

 

 

4.3 Analysmetod och tillvägagångssätt 

   

4.3.1 Kvantitativ innehållsanalys  

I denna uppsatts kommer en kvantitativ innehållsanalys av få fall att användas som metodologisk 

utgångspunkt. Innehållsanalys är en passande metod då studien vill undersöka i vilken 

utsträckning en nationell policy implementerats i myndigheters upphandling. Genom att 

analysera innehållet i styrdokument kan vi få en inblick i detta – svart på vitt. Att studera samma 

sak genom samtalsintervjuer skulle, på gott och ont, istället ge en subjektiv aktörs perspektiv på 

implementeringen. Mer konkret undersöks förekomsten av termer kopplade till social hänsyn i 

termer av frekvens (antalet förekomster), relativ frekvens (förekomster relativt till dokumentets 

omfattning), samt hierarki (huruvida termerna ges en egen rubrik/avsnitt i dokumentet). 

Omfattning kommer att mätas i antalet ord som undersökningsobjektet innehåller. Omfattningen 

mäts relativt till frekvensen, således antalet förekomster av ord kontra antalet ord som 

dokumentet innehåller. Den kvantitativa innehållsanalysen utgår från att termer som förekommer 

med högst frekvens i förhållande till omfattningen också är termer som värderas högst. För att 

mäta frekvens tillämpas det som inom metodlitteraturen kallas mekaniskt räknande, det 

mekaniska räknandet sker med tekniska hjälpmedel eller genom att manuellt räkna antalet 

förekomster av det valda begreppet (Esaiasson et al. 2017 s.198-199). Brukare av den 

kvantitativa metoden misstas återkommande för att inte ha rätten att tolka endast tillhör den 

kvalitativa disciplinen. Detta är enligt metodforskning en felaktig uppfattning då den kvalitativa 
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innehållsanalysen likväl som den kvalitativa innehållsanalysen är berättigade att tolka. Den 

kvantitativa tolkningen är nödvändig då materialet först är i behov av en tolkning innan det kan 

placeras i en kategori för att summeras. För en korrekt tolkning krävs bestämmelser som 

avgränsar och tydliggör hur tolkningen ska genomföras. Regler för tolkning leder till enhetlighet 

då forskaren på förhand har bestämt sig för vilka begrepp och formuleringar som räknas 

(Esaiasson et al. 2017 s.207-208). I denna uppsatts tillskrivs formvariabeln social hänsyn en 

tolkningsregel som anger att även begreppen social hållbarhet och socialt ansvarfull upphandling 

ska räknas in (Esaiasson  et al. 2017 s. 74). Samtliga formvariabler som återfinns i tabell 1 (se 

avsnitt 4.2) kommer att kodas in statistikprogrammet SPSS. Resultatet av kodningen kommer att 

presenteras i avsnitt 5.1.  Bearbetningen av det empiriska materialet kommer att redovisas med 

hjälp av ett antal tabeller och diagram. Vilken myndighet som uppmätt vilket resultatet kommer 

inte att framgå i resultatredovisningen utan allt insamlat material anonymiseras och kan inte 

härledas till en särskild myndighet. Detta med anledning av att det inte anses tillföra något till 

studiens diskussion och analys.   

 

4.3.2 Frågeundersökning – respondentundersökning 

Den kvantitativa innehållsanalysen är den metod som i huvudsak används i studien men efter att 

denna har genomförts uppstod ett behov av att komplettera med en frågeundersökning i form av 

respondentundersökning. Vid val av denna metod är syftet att respondenten (de tillfrågade) ska 

ge sin åsikt och bild av situationen. Med anledning av detta ges varje respondent samma fråga, i 

förhållande till en informantundersökning där frågan kan anpassas successivt. Metoden är 

lämplig i de fall då forskaren är intresserad av varje studieobjekts enskilda svar. Vid bearbetning 

av svaren vill forskaren se mönster och formulera förklaringar om varför respondenterna har 

svarat som de gjort. Vanligtvis tillämpas inte frågeundersökning vid strategiskt urval av 

respondenter men undantag kan göras om respondenterna är representativa för urvalet. Det kan 

med andra ord tillämpas i detta fall då de tillfrågade innehar en roll av ansvariga upphandlare. 

(Esaiasson et al. 2017 s.235-237).  

 

Utifrån att den huvudsakliga metoden för studien är kvantitativ har valet gjorts att begränsa 

frågeundersökningen till att endast innehålla en fråga. Frågan som respondenterna ställts inför 

utgår från uppsatsens andra frågeställning som är följande: vilka hinder anser ni att det finns för 
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att implementera den nationella upphandlingsstrategin? Frågan har skickats till ansvarig 

upphandlare på de statliga myndigheter som ingår i studien och respondenten har givits en kort 

bakgrund om den teoretiska utgångspunkten (se avsnitt 3.4), syftet med studien samt bifogats 

material innehållandes den nationella strategin. Det empiriska materialet från undersökningen 

kommer att sammanställas i en tabell där myndigheterna döps som ’’myndighet 1, myndighet 2’’ 

osv. Orsaken till att myndigheterna anonymiseras är för att det inte anses relevant för 

diskussionen och analysen vilken myndighet som sa vad. Med tanke på att även den kvantitativa 

resultatredovisningen är anonymiserad är det lämpligt att även anonymisera den kvalitativa.  

Resultatet av frågeundersökningen kommer att analyseras och diskuteras utifrån de tre teoretiska 

ansatserna kunna, vilja och förstå, uppifrån- och ner perspektivet, samt nerifrån- och upp 

perspektivet.   

  

 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

I detta kapitel ska uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras. I inledningen 

av kapitlet ges en redogörelse av vad man inom teorin menar med validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Slutligen ges en kort diskussion om uppsatsens frågeställning och syfte i 

förhållande till validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

En studies validitet avgörs av om det som avser att undersökas teoretiskt operationaliseras i 

undersökningen, samt förekomsten av systematiska fel. Dessa två definitioner av validitet 

benämns inom litteraturen som begreppsvaliditet. De två typerna av validitet går att utvärdera när 

uppsatsen har färdigställt det teoretiska ramverket och översatt detta i operationella termer. Det 

finns ytterligare en definition av validitet som kallas resultatvaliditet och beskrivs vanligen som 

att det vi avser att mäta de facto mäts.  Resultatvaliditeten kan av naturliga skäl utvärderas först 

efter att undersökningen är slutförd. (Esaiasson et al. 2017s.58-59). Validiteten kan även delas in 

i en intern- och extern validitet. Den interna validiteten avgör hur väl uppsatts författaren kan dra 

hållbara slutsatser utifrån de få fall som inryms i undersökningen. Den externa validiteten avgör 

istället vilken grad av generalitet slutsatserna har. Den externa validiteten är förvisso att föredra i 

många sammanhang då det berikar en undersökning om den kan förmedla resultat som är 
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generellt gångbara. Å andra sidan ska den interna validiteten inte underskattas då den kan bidra 

med resultat om en specifik grupp som kategoriserats utifrån en särskild egenskap exempelvis 

geografisk närhet eller ekonomisk ställning (Esaiasson et al. 2017 s.154-156). Att studien 

innehåller relativt få fall innebär att den externa validiteten kan ifrågasätta. En svag extern 

validitet bör således inte påverka den interna validiteten och dess förmåga att dra hållbara 

slutsatser utifrån de fall som ingår i undersökningen.  

 

Vid granskning av reliabiliteten i en studie är syftet att kontrollera om mätinstrumentet är vad det 

beskrivs att vara eller om slarvfel och slumpmässiga fel har uppstått. Exempelvis om man i 

uppsatsen anger att politisk tillhörighet är vad som ska mätas och vid bearbetning av 

datamaterialet uppenbarar det sig att endast hälften av analysenheterna har angett politisk 

tillhörighet är reliabiliteten låg. Varje studie bör enlig metodforskning sträva efter en hög 

begreppsvaliditet (beskrivs i stycket ovan) i kombination med hög reliabilitet som tillsammans 

ger resultatvaliditet. En hög resultatvaliditet innebär frånvaro av både systematiska fel (validitet) 

och omedvetna/slumpmässiga fel (reliabilitet). Bristfällig insamling av material eller problem 

med bearbetningen av materialet är vanligt förekommande orsaker till låg reliabilitet.  Faktorer 

som minskar risken för låg reliabilitet är ett omsorgsfullt utvalt mätinstrument som hanteras med 

noggrannhet (Esaiasson et al. 2017 s.64-65).  Risken för bristande reliabilitet är i denna studie till 

viss del närvarande men kan med hjälp av noggrannhet och försiktighet avvärjas. De risker som 

författaren kan identifiera är att analysenheterna i form av styrdokument alla är individuellt 

utformade. För att säkerställa att det inte uppstår några reliabilitetsproblem vid mätning av 

förekomsten av begreppet social hänsyn har valet gjorts att även mäta det relativa antalet 

förekomster. Detta med anledning av att antalet ord i dokumenten kan variera stort mellan 

myndigheterna. Förekommandet av brister i resultatvaliditeten anses vara låg då det kvantitativa 

materialet har bearbetats en första gång, och sedan kontrollerats ytterligare en gång för att 

säkerställa att mätningar sker utan bortfall.  Resultatet av den empiriska studien förväntas inte 

kunna säga något om ett generellt mönster utan slutsatser och resultat kommer endast att utgå 

från de specifika fall som ingår i undersökningen. 

5. Resultatredovisning och analys 
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5.1 Implementering av den nationella strategin för offentlig 

upphandling  

 

I detta avsnitt kommer ett antal diagram och tabeller att användas för att redogöra för resultatet av 

det empiriska materialet som har behandlats med en kvantitativ metod. De frågor som kommer att 

besvaras i detta avsnitt är huvudfråga nummer 1: i vilken omfattning har målet om social hänsyn i 

offentlig upphandling implementerats i styrdokumenten? Samt underfrågan: är social hänsyn mer 

framträdande i styrdokument som uppdaterats efter att den nationella upphandlingsstrategin 

sjösattes? Dessa frågor kommer att diskuteras utifrån det teoretiska perspektivet om 

implementering utifrån ett uppifrån- och ner perspektiv samt nerifrån- och upp perspektiv.  

 

 

Diagram 1.’’Förkomster’’  Diagram 2. ”Hierarkier” 
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Diagram 3. ’’Antal förekomster’’ 

 

I diagram 1 som presenteras ovan ges en tydlig översikt om förekomsten av begreppet social 

hänsyn i de 21st styrdokument som ingår i den empiriska undersökningen, begreppet förkommer 

i 11st av styrdokumenten och saknas i 10st av fallen. I diagram 2 anges förekomsten av 

styrdokument som innehar en hierarki (med hierarki menas om dokumentet har givit utrymme för 

en specifik rubrik/stycke) för socialhänsyn. Diagrammet visar att 6st av styrdokumenten har valt 

att namnge en rubrik med social hänsyn/social hållbarhet/socialt ansvarsfulls upphandling, och att 

15st av styrdokumenten har valt att inte rubricera ett avsnitt för social hänsyn. Diagram 3 

redovisar med hjälp av ett stapeldiagram antalet förekomster av begreppet social hänsyn för varje 

fall. I diagram 3 visas att 11st av dokumenten inte inkluderar begreppet vilket gör att dessa fall 

antar värdet 0 i antal förekomster. Av de 10st myndigheter som inkluderar begreppet är det 5st 

myndigheter som antar värdet 2, 3st som antar värdet 4, 1st  som antar värdet 7 och 1st som antar 

värdet 15 i antal förekomster. Diagram 1 visar att det i mindre än hälften (10st JA och 11st NEJ) 

av styrdokumenten förkommer termer som kan kopplas till begreppet social hänsyn. Diagram 2 

redovisar att av de 10st myndigheter som har inkluderat begreppet social hänsyn i sina 

styrdokument har 6st ägnat en särskild rubrik åt området social hänsyn i styrdokumentet.  

 

Detta resultat innebär att den nationella strategin för offentlig upphandling och dess mål om 

social hänsyn saknas hos majoriteten av de myndigheter som ingår i denna studie. Huvudparten 

av de myndigheter som valt att inkludera social hänsyn också har valt att ägna det en separat 
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rubrik. Utifrån att diagram 2 och 3 syftar till att mäta det utrymme och den frekvens som 

begreppet social hänsyn har givits är det dessa som i huvudsak svarar på huvudfråga nummer 1: i 

vilken omfattning har målet om social hänsyn i offentlig upphandling implementerats i 

styrdokumenten? Det resultat som den empiriska studien visar innebär att teorin om 

politikskapande ur ett uppifrån- och ner perspektiv (för grundlig beskrivning av uppifrån- och ner 

perspektivet se teoriavsnitt 3.2) inte går att tillämpa på dessa fall. Uppifrån- och ner perspektivet 

menar att implementering av policys formuleras och beslutas av den politiska makten och 

implementeringen av policyn förväntas ske per automatik i förvaltningen. Utifrån den ansatsen 

har implementeringen av den nationella strategin för offentlig upphandling inte genomförts 

korrekt då över hälften av fallen inte har inkluderat målet om social hänsyn i  styrdokumentet. Att 

denna studie använder styrdokumenten för att mäta graden av implementering anses vara 

motiverat. Styrdokument är det verktyg som förvaltningen ska använda sig av för att tydliggöra 

vilka riktlinjer som tjänstemannen har att förhålla sig till. Att resultatet visar sig vara ’’svagt’’ 

utifrån ett uppifrån- och ner perspektiv kan enligt denna teorin förekomma om avståndet mellan 

beslutsfattare och förvaltning är stort.  

 

 

 

Diagram 4. Är styrdokumentet uppdaterat efter att den nationella strategin publicerades 

(publicerad i juni 2016). 
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Diagram 5. ’’År som styrdokumenten är uppdaterade’’ 

 

 

Tabell 2. ’’Förekomsten av hierarki som kolumn och om styrdokumentet är uppdaterat 

efter publicering av strategin som rad’’ 

 

 

I tabell 2 kan man se att antalet myndigheter som inte har varken en hierarki eller uppdaterat 

styrdokumentet efter juni 2016 är 11st, och det är 4st som har uppdaterat dokumentet men inte 
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har någon hierarki rubrik. Myndigheter som har både uppdaterat styrdokumentet efter juni 2016 

och har en hierarki är 1st, och de som har en hierarki för social hänsyn i styrdokumentet men inte 

har uppdaterat den innan juni 2016 är 5st. Att endast 4st myndigheter har uppdaterat 

styrdokumentet efter publicering av den nationella upphandlingsstrategin indikerar på att 

strategin har låg effekt som politiskt styrmedel då. Om den nationella strategin för offentlig 

upphandling hade haft ansenlig effekt bör fler styrdokument vara uppdaterade efter 

inriktningsmålen i strategin. Att många myndigheter har valt att inte uppdatera styrdokumentet 

efter den nationella strategin kan enligt nerifrån- och upp perspektivet förklaras av att 

tjänstemännen, det som i denna teori benämns närbyråkraten, upplever att den politiska 

intentionen är formulerad utan insyn i det dagliga arbetet. Detta leder enligt nerifrån- och upp 

perspektivet till att tjänstemän börjar omformulera politiska mål utifrån vad de anser är det 

’’rätta’’. Det regeringen skulle kunna göra för att öka möjligheterna till att implementeringen ska 

genomföras i linje med de politiska intentionerna är, enligt nerifrån- och upp perspektivet, ökad 

lyhördhet om vad förvaltningarna anser är viktigt och inte. Nerifrån- och upp perspektivet 

utmanar därmed den samhälleliga organiseringen genom att argumentera för att det är motiverat 

av förvaltningen att inte följa en politiskt formulerad policy.  

 

 

Tabell 3. ’’Antal förekomster som kolumn och om styrdokumentet är uppdaterat efter 

publicering av strategin som rad’’ 

 

 

Tabell 4. ’’Relativt antal förekomster som kolumn och har myndigheten uppdaterat 

styrdokumentet efter publiceringen av den nationella strategin som rad’’ 
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I tabell 3 mäts hur antalet förekomster påverkas av om myndigheten har uppdaterat 

styrdokumentet efter publicering av den nationella strategin eller inte. För att förekomsten ska 

redovisas rättvisande mäts även det relativa antalet förekomster vilket innebär förekomster i 

förhållande till styrdokumentets omfattning (antal ord). Att mäta det relativa antalet förekomster  

är ett sätt att säkerställa att materialet mäts likvärdigt då det av förklarliga skäl är större chans att 

ett dokument med 1000 ord innehar 4 förekomster än ett dokument med 400 ord.  Hur det relativa 

antalet förekomster påverkas av om myndigheten har uppdaterat styrdokumentet efter publicering 

av den nationella strategin eller ej redovisas i tabell 4. Tabell 3 visar hur antalet förekomster av 

social hänsyn är högre hos de 5 myndigheter som har uppdaterat styrdokumentet efter att den 

nationella strategin är publicerad. Tabell 4 tyder på en svag skillnad mellan de som har 

uppdaterat och de som inte har uppdaterat styrdokumentet då resultatet innehåller 4 decimaler 

kan skillnaden anses vara marginell. 

 

5.2 Identifiering av implementeringshinder 

 

I detta avsnitt ska resultatet av den kvalitativa frågeundersökningen presenteras och analyseras. 

Svaren i tabell 5 är svar från 8 av de 11st myndigheter som har tillfrågats, de som tillfrågats är 

myndigheter som vars styrdokument där begreppet social hänsyn inte förkommer. Diskussionen i 

detta avsnitt ska utgå från den andra huvudfrågan som är: vilka tänkbara implementeringshinder 

kan identifieras vid implementeringen av den nationella upphandlingsstrategin? Svaren som 

redovisas i tabellen nedan kommer att diskuteras och kategoriseras efter Lennart Lundquist teori 

om tre faktorer som om de ej uppfylls försvårar implementering av politiska styrmedel samt 

teoribildningen om policyprocessen ur ett uppifrån- och ner perspektiv, samt ett nerifrån- och upp 

perspektiv. Utifrån att tidigare svar inte har härletts till den responderande myndigheten har valet 

gjorts att även här anonymisera svaren. Vilken myndighet som givit vilket svar bedöms i detta 

fall inte vara av relevans, och diskussionen kommer därför att ske med hänvisning till det 
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nummer som svaret har givits i högra spalten, exempelvis ’’myndighet 1 menar att det största 

hindret för en snabb implementering är att olika aktörer och intressenter vill påverka hur 

verksamheten fungerar (…)’’.  

 

Tabell 5. Resultatredovisning av intervjusvar 

Myndighet 

1.  

Det största hindret för en snabb implementering av den nationella upphandlingsstrategin 

är att olika aktörer och intressenter vill påverka hur verksamheten fungerar och är 

organiserad. Verksamheten är organiserad kring olika system, processer och rutiner. För 

att den nationella upphandlingsstrategin ska få genomslag behöver målen inkluderas i fler 

styrande dokument än de som handlar specifikt om upphandling. De faktorer som 

försvårar en effektiv implementering finns oftast utanför själva upphandlingsfunktionen. 

Det kan handla om verksamhetssystem, upplägget av centrala processer i verksamheten 

och inte minst beställarkompetens. 

Myndighet 

2. 

Vi ser inga direkta hinder med implementeringen. Myndigheten har inte fått i sitt 

regleringsbrev för 2017 att vi ska införa det med ett fast slutdatum under året, utan för oss 

är det ett pågående arbete med hur inriktningsmålen ska implementeras och vilka 

områden som är prioriterade. Inköpsenheten arbetar med det löpande genom att ha det 

som en del av sin verksamhetsplan. 

Myndighet 

3. 

Arbetet med att implementera den nationella strategin kommer att börja under hösten. 

Hur detta kommer att ske får vi se. De hinder som jag framförallt ser är nog brist på 

tid/resurser. 

Myndighet 

4. 

Arbetar löpande med den nationella strategin men har inte haft möjlighet eller ansett att 

det har varit prioriterat att uppdatera styrdokumenten 

Myndighet 

5.  

Personella resurser är en brist, samt tid är ett problem. Kan tycka att strategin är ganska 

vagt formulerad.  Mycket fina visioner i strategin men kanske inte lika anpassade till de 

myndigheter det berör och den operativa verksamheten. 

Myndighet 

6. 

Vi har tagit fram en egen upphandlingsstrategi utifrån den nationella 

upphandlingsstrategin och i den har vi med hållbarhet/miljö som en del. Som jag skrivit 

till dig tidigare så har vi ett pågående arbete med styrdokument och ska förankra dessa 

inför beslut – så i vårt fall är det en fråga om tid, dvs. vi har inte hunnit färdigställa, 

besluta och implementera strategin ännu. 

Myndighet 

7. 

Har läst den men arbetar inte direkt enligt den. Försöker tillgodose det, exempelvis 

genom hållbarutveckling för miljö. Har väldigt lite möjlighet att beakta social hänsyn 

vid myndighetens upphandlingar men försöker göra det när det går. Exempelvis vid 

inköp av fönsterputs, ställde vi krav på arbetsvillkor i form av lönesättning.  
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Myndighet 

8 

Myndigheten har i regleringsbrev för 2017 fått ett krav att i årsredovisningen redovisa 

hur vi har utvecklat arbetet med strategiska offentliga inköp, utifrån den Nationella 

upphandlingsstrategin. Myndigheten har så sent som i förra veckan träffat 

upphandlingsmyndigheten för att diskutera bl.a. styrande dokument med 

upphandlingsstrategin som grund och hur innehållet i strategin kan genomföras. 

Myndigheten håller på att ta fram en handlingsplan för att omhänderta 

upphandlingsstrategin. I grunden så arbetar myndigheten inom samtliga sju 

inriktningsmål, men vi behöver anamma upphandlingsstrategins benämningar av de 

olika delarna. Hållbarhetskraven (social hänsyn, miljökrav, krav avseende 

arbetsmiljö) ligger med avsikt utanför riktlinjerna du fick, myndigheten håller på att 

ta fram en rutin för ’’Hållbar upphandling’’ som ska omhänderta dessa frågor.  

 

I avsnitt 3.2 ges en redogörelse för ett antal ideal som uppifrån- och ner perspektivet anser är 

förutsättningar för en god implementering. Ideal förutsättningarna är i likhet med Lundquist teori 

om kunna, vilja och förstå även hos uppifrån- och ner perspektivet en fråga om resurser, 

beaktande av mål och medel, arbetsfördelning och information till berörda parter samt kontroll 

och insyn i processen.  

 

I tabell 5 visar det sig att alla myndigheter som inte har implementerat social hänsyn i sitt 

styrdokument styrdokument har för avsikt att göra det i framtiden. De flesta myndigheter anger 

att det är brist på tid och personella resurser som har orsakat en försening med implementeringen 

och att arbetet med implementering ska starta under hösten. Flera av myndigheterna nämner 

också att de, även om det inte är uttryckt i styrdokumentet, arbetar löpande med social hänsyn i 

upphandlingsprocessen. Det kan identifieras en skillnad i uppfattningen om vilka skyldigheter 

och vilket ’’värde’’ strategin har för myndigheten. Exempelvis nämner myndighet 2 att ett fast 

datum för implementering av policyn inte står med som en instruktion i regleringsbrevet för 2017 

och att det därför kan anses vara en implementering som sker löpande. Myndighet 8 skriver å 

andra sidan att det i regleringsbrevet för 2017 står uttryckligen att myndigheten ska redovisa 

arbetet med strategin och att det pågår ett arbete med att ta fram en särskild strategi för ’’hållbar 

upphandling’’. Detta svar skulle kunna innebära att tjänstemännen, i detta fall på myndighet 

nummer 2, anser att det ska framföras krav på i regleringsbrevet för att en strategi eller direktiv 

från regeringen ska implementeras. Detta kan tolkas som att de myndigheter som inte har 

implementerat social hänsyn i styrdokumentet har valt bort det med anledning av att den 

nationella strategin inte är tillräckligt stark som politiskt styrmedel, detta trots att alla statliga 
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myndigheter lyder under regeringen (till skillnad från kommunala verksamheter som agerar i 

enlighet med det kommunala självstyret). Myndigheternas svar tyder på att implementeringen av 

strategin är relativt lågt prioriterad av tjänstemännen. En låg prioritering skulle enligt nerifrån- 

och upp perspektivet förklaras med att tjänstemännen anser att strategins innehåll måste 

omformuleras för att stämma överens med det dagliga arbetet. Enligt Lundquist teori skulle 

brister i implementering i detta fall främst bero på kunna då brist på ekonomiska och tidsmässiga 

resurser är den orsak som anges. Dock kan man argumentera för att implementeringsproblemet 

även kan förklaras med brister i förståelsen för strategins betydelse och värde för det dagliga 

arbetet i och med att myndigheterna som ingår respondentundersökningen inte har en enda 

förekomst av begreppet social hänsyn i sitt styrdokument.  

6. Slutsatser och avslutande diskussion  

Detta kapitel avser att i avsnitt 6.1 besvara frågeställning 1: i vilken omfattning har målet om 

social hänsyn i offentlig upphandling implementerats i styrdokumenten? Och underfrågan: är 

social hänsyn mer framträdande i styrdokument som har uppdaterats efter att den nationella 

upphandlingsstrategin sjösattes? I nästkommande avsnitt 6.2 presenteras svaret på 

huvudfrågeställning 2: vilka tänkbara implementeringshinder kan identifieras vid 

implementeringen av den nationella upphandlingsstrategin? Avsnitt 6.3 ska redogöra för en 

avslutande diskussion där uppsatsens syfte, frågeställning, undersökning och resultat 

sammanfattas. Avslutningsvis presenteras en kort diskussion om förslag för vidare forskning i 

avsnitt 6.4, detta avsnitt syftar till att reflektera över hur uppsatsen ämne kan vidareutvecklas.  

 

6.1 Slutats, svar på huvudfråga 1 samt underfråga 

Som svar på frågan om: i vilken omfattning målet om social hänsyn i offentlig upphandlingar har 

implementerats i styrdokumenten, och är social hänsyn mer framträdande i styrdokument som 

har uppdaterats efter att den nationella upphandlingsstrategin sjösattes? Kan det fastställas att 

det av 21st myndigheter endast är 10st myndigheter där målet om social hänsyn förkommer 

uttryckligen. Detta är en låg siffra om man ska studera strategin som en metod för politisk 

styrning. Studien visar även att förekomsten av begreppet social hänsyn är mindre förkommande 

i de styrdokument som inte har uppdaterats efter att strategin har publicerats. Detta tyder på att 

strategin har haft effekt hos de 5 myndigheter som har uppdaterat sitt styrdokument under 

perioden efter publicering av strategin. Enligt uppifrån- och ner perspektivet och Lundquist  
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kunna, vilja och förstå beror en lyckad implementering på att dessa 5 myndigheter har haft 

tillräckliga resurser, en vilja att följa regeringens strategi och en god förståelse för vad strategin 

innebär och hur den ska inkluderas i det dagliga arbetet. Orsaken till en lyckad implementering 

för dessa 5 myndigheter är enligt nerifrån- och upp perspektivet att den politiska intentionen i 

strategin är realistiskt formulerad efter myndighetens förutsättningar, samt att strategin i sin 

bedömning har beaktat både mål och medel.  

 

6.2 Slutsats, svar på huvudfråga 2 

Som svar på frågan om vilka tänkbara implementeringshinder kan identifieras vid 

implementeringen av den nationella upphandlingsstrategin? Kan man dra slutsatsen att det enligt 

svaren från frågeundersökningen är framförallt tid och ekonomiska resurser som är orsaken till 

bristfällig implementering. Skälet till detta är enligt nerifrån- och upp teoretiskt perspektiv de 

upphandlingsansvariga tjänstemännens ovilja eller oförmåga att prioritera en implementering då 

de anser att strategins mål inte stämmer överens med myndighetens uppdrag. Enligt Lennart 

Lundquist kunna, vilja och förstå teori kan bristande implementering bero dels på, som 

myndigheterna själva anger, att de ekonomiska resurserna är undermåliga, men det kan även bero 

på att myndigheterna inte har tillräcklig förståelse för varför strategin bör implementeras i 

styrdokumentet. Förståelsen kan förklaras med att de inte anser att styrdokumentet de facto är 

styrande för hur arbetet utförs,  eller för att de anser att det är tillräckligt för tjänstemännen att 

känna till strategin men att den inte behöver finnas i verksamhetens rutiner.  

 

6.3 Avslutande diskussion 

Utifrån att uppsatsens syfte var att mäta om offentlig upphandling är verksamt som politiskt 

styrmedel har detta studerats med hjälp av två huvudfrågeställningar och en underfråga. Det 

politiska styrmedlet avser i detta fall regeringens nationella strategi för offentlig upphandling som 

riktar sig till framförallt statliga myndigheter.  Det som huvudsakligen undersöks i denna uppsatts 

är implementeringen strategins 7:e mål angående social hänsyn i offentlig upphandling. 

Grundtanken till uppsatsens utgår från en undersökning som Upphandlingsmyndigheten 

genomförde där det visade sig att över hälften av alla upphandlingschefer på statliga myndigheter 

inte hade läst den nationella upphandlingsstrategin. Utifrån denna problemformulering väcktes ett 

intresse att vidare studera hur strategins 7:e mål om social hänsyn har implementerats i urval av 

myndigheters styrdokument då det visat sig att det 7:e målet är det mål som statliga myndigheter 

har arbetet minst med. Materialet som används för att undersöka detta är styrdokument från 21 

myndigheter samt svar från frågeundersökningar där 8 myndigheter deltagit. Vid bearbetning av 
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det empiriska materialet blir det tydligt att den nationella strategin för offentlig upphandling har 

uppenbara brister som politiskt styrmedel i de fall som ingår i undersökningen. Bristerna gäller 

inkludering av begreppet social hänsyn i styrdokumenten samt att majoriteten av myndigheterna 

inte har uppdaterat  styrdokumentet efter att den nationella strategin är publicerad. Orsaken till 

bristande implementering förklaras enligt myndigheterna själva av brist på resurser. 

Sammanfattningsvis bör det nämnas att det i dessa 21st fall av myndigheter krävs ett fortsatt 

arbete med implementering av det 7:e målet i den nationella strategin, samt att strategins verkan 

som politiskt styrmedel i nuläget är bristande.  

 

6.4 Förslag för vidare forskning  

Den nuvarande regeringen har som tidigare nämnt arbetat med en upphandlingsreform där den 

nya lagstiftningen (trädde i kraft 2017-01-01), upprättandet av Upphandlingsmyndigheten samt 

publicering av en Nationell strategi för offentlig upphandling ingår. Med anledning av att lagen 

endast varit gällande i ca 3 månader vid tiden för genomförandet av denna uppsats gjordes valet 

att inte analysera vilken implementeringskraft den regeringens upphandlingsreform i sin helhet 

har haft på formuleringen av förfrågningsunderlag3. Denna undersökning kan bli mycket 

intressant när tiden har förlöpt i rimlig tid och myndigheterna kan förväntas ha anpassat sig efter 

rådande lagstiftning.  Att analysera hur den nya lagstiftningen i kombination med den nationella 

upphandlingsstrategin implementeras i förfrågningsunderlagen som myndigheterna utfärdar är ett 

bra komplement och en lämplig vidareutveckling av denna studie.  
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