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Sammandrag 

 

C-uppsats i statsvetenskap av Eric Clame, VT 14. Handledare; Mikael Granberg. 

 

Titel; ”Offentlig upphandling i kommunal organisation. Möjlighet till politisk påverkan” 

 

Uppsatsen har ett undersökande syfte där tillämpningen av ”Lagen om offentlig upphandling 

av varor, tjänster och byggentreprenader” (LOU, 2007:1091) och ”Lagen om offentlig 

upphandling inom området vatten, energi, transporter och posttjänster” (LUF 2007:1092) 

undersöks med utgångspunkt i en decentraliserad kommunal organisation. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka om regelverkets utformning och tillämpning påverkar 

kommunerna i en riktning mot ett ökat tjänstemannainflytande under upphandlingsprocessen. 

Maktförhållandet mellan tjänstemännen och lokalpolitikerna under upphandlingsprocessen är 

det förhållande som särskilt undersöks. Detta för att kunna förstå hur den moderna 

kommunala organisationen har kommit att utvecklas, i en tid då allt fler områden inom den 

kommunala förvaltningen upphandlas. Forskningsfrågorna följer nedan. 

 Hur ser möjligheten ut att ta hänsyn till lokalpolitiska mål vid tillämpning av lagen om 

offentlig upphandling? 

 

 Kan den lokala politiska viljan anses vara begränsad på grund av regelverkets 

utformning och tillämpning? 

Det empiriska tillvägagångssätt som ligget till grund för uppsatsens insamlade data är en 

intervjustudie, vilket genomfördes med enskilda upphandlare på Karlstad och Örebro 

kommuns upphandlingsenheter. Valda delar av intervjuerna återges som anonymiserade citat i 

uppsatsen. Vidare bygger uppsatsen på den ESO-rapport som framställdes av Sofia Lundberg 

och Per-Olov Marklund åt Finansdepartementet år 2013, ”ESO-rapport om miljöpolitiska 

ambitioner”. Dokument hämtat från SKL, vilka behandlar svenska kommuners förhållande till 

upphandlingsreglerna. Slutbetänkande av upphandlingsutvärderingen 2010 ”Goda affärer – en 

strategi för hållbar offentlig upphandling” SOU 2013:12.  

Uppsatsen belyser det ökade tjänstemannainflytandet i kommunal organisation. 

Tjänstemannens ökade inflytande och offentlig upphandlings ökade omfattning kan ses som 

ett resultat av de kommunala förvaltningsförändringar som ägde rum under senare delen av 

nittonhundratalet. 
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1 Inledning 

 

Offentlig upphandling är en byråkratisk lagbunden process som ställer stora krav på kunskap 

om regelverket vid inköp till offentlig sektor. Det är inte endast upphandlaren som påverkas 

av regelverkets utformning och tillämpning, utan också politiker och övriga anställda som 

deltar under upphandlingsprocessen. I och med att svenska kommuner har kommit att 

upphandla allt fler varor och tjänster har också behovet av att tillmötesgå och uttrycka 

politiska mål under upphandlingsprocessen blivit allt mer betydelsefullt. Tidigare 

producerades en större del av kommunernas verksamhetsområden inom egen regi, men har 

idag bjudits ut till den öppna konkurrensmarknaden där kommunerna upphandlar allt fler 

varor och tjänster. För att denna omställning skall fungera i enlighet med demokratiska 

aspekter är det viktigt att politiker tillåts insyn och påverkan under upphandlingsprocessen.  

 

1.1 Problemområde  

 

Svenska kommuner har under de senaste decennierna genomgått stora organisatoriska 

förändringar. Syftet med förändringarna har varit att effektivisera den kommunala 

verksamheten på ett ekonomiskt plan (Montin, Granberg 2013, 95). New Public Management 

(fortsättningsvis förkortat NPM) kallas den förvaltningsmodell som har fått ett allt större 

utrymme i svenska kommuner. NPM som förvaltningsmodell har sedan åttiotalet varit vanligt 

förekommande i länderna, Australien, Nya Zeeland och Storbritannien (Montin, Granberg 

2013, 97).  

Under åttiotalet framhölls, målstyrning, avreglering, brukarinflytande, effektivitet och 

ledarskap som viktiga reformer i den offentliga förvaltningen. Dessa reformer ledde 

kommunerna mot en ökad marknadsorientering (Lundqvist, Pierre 1995, 15). 

Marknadsorienteringen fick ett sådant genomslag att konkreta mål för avvecklande av den 

kommunala produktionen av varor och tjänster sattes upp i kommunerna. I vissa kommuner 

eftersträvades en upphandling av upp till femtio procent av den tidigare egenproducerade 

verksamheten (Lundqvist, Pierre 1995, 17). Som en konsekvens av detta fick 

upphandlingsreglerna större betydelse och utrymme (Montin, Granberg 2013, 18). 
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I en omställning till en konkurrensutsatt marknadsmodell har kommunerna brutit upp den 

tidigare produktionsverksamheten av kommunala tjänster till en organisation där 

utföranderollen skiljs från beställarrollen (Montin, Granberg 2013, 97). Detta gör att 

kommunerna kan identifiera ett behov och senare beställa denna lösning genom en beställare i 

kommunerna.  

En övergång till en konkurrensutsatt marknadsmodell har inte varit problemfri. Regeringen 

tillsatte hösten 2010 en utredning i syfte att undersöka den utbredda kritik som riktades mot 

upphandlingsreglerna och dess tillämpning. Upphandlingsutredningens huvudsakliga uppdrag 

var att utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv 

(http://www.regeringen.se 2014). 

I slutbetänkandet av upphandlingsutredningen, ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig 

upphandling” kan vi läsa i inledningen; ”Efter ett omfattande, utåtriktat utredningsarbete kan 

kritiken från offentlig sektor, företag, forskare, intresseorganisationer m.fl. sammanfattas på 

följande sätt:” där efter följer nio punkter, nedan följer en sammanfattning av innehållet; 

- Den offentliga upphandlingen har en tydlig slagsida mot lagtillämpning, viktiga 

aspekter av den goda affären har kommit i skymundan.  

- Riksdag och regering har saknat förståelse för offentlig upphandlings potential som 

politiskt styrmedel, vilket har fått konsekvenser för målstyrning och strategi för den 

offentliga upphandlingen.  

- Offentlig upphandling är central för välfärden i samhället, trotts detta har det saknats 

tillräcklig uppmärksamhet från berörda myndighetsledningar vilket får till konsekvens 

att det saknas en tillräcklig upphandlingsstrategi i organisationen.  

- Den bristande kunskapen om regelverket är stor, uppföljning, utvärdering är områden 

som inte tillräckligt har undersökts. Detta leder till ett bristfälligt material vid en 

närmare analys av den offentliga upphandlingen. 

- Regelverket uppfattas som både stelbent och oflexibelt. Det rådet osäkerhet kring 

regelverkets möjliggörande för miljö- och sociala krav under upphandlingen. EU-

lagstiftningen tenderar att begränsa detta då lokala specifika krav inte kan utgöra 

särskilda kravspecifikationer under upphandlingen. 

- En rädsla för att upphandlingen skall överprövas och stoppas gör att upphandlande 

myndigheter drar sig för ett mer komplext tillvägagångssätt som annars hade kunnat 

vara till gagn för den goda affären. 

http://www.regeringen.se/
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- En bristfällig uppföljning av ställda krav under upphandlingen gör att upphandlande 

myndigheter sällan vet om leverantören levde upp till avtalet. 

- Små upphandlingsenheter möter särskilda utmaningar i samband med 

upphandlingarna, inte minst på grund av resurs och kompetensbrist i organisationen. 

- Vägledning och stödåtgärder från central nivå upplevs otillräcklig. Aktörer som är 

involverade i de offentliga upphandlingarna upplevs vara dåligt samstämda och 

otillräckliga i sitt stöd. Det blir då svårt att väga samman vägledning från 

upphandlingsstödjande organisationer och enheter (SOU 2013:12, 17). 

 

Ett genomgående problem som belyses i slutbetänkandet är ingående aktörers på 

beslutsfattande positioners okunskap om regelverkets utformning och tillämpning. Politiker 

och beslutsfattare verkar inte besitta tillräcklig kunskap om regerverket, vilket leder till ett 

försvårande då ekonomiska och samhällspolitiska aspekter skall vägas in i upphandlingen från 

politiskt håll.  

Under upphandlingsprocessen är det tjänstemännens ansvar att bemöta och tillgodose 

politikernas vilja i kontakten med marknaden (Nilsson 2005, 189). Om politikerna saknar 

tillräcklig kunskap om regelverket är det svårt att tänka sig att upphandlarna får tillräcklig 

styrning inför en upphandling som på ett tillfredställande sätt utrycker politikernas vilja. En 

situation tycks då uppstå där upphandlingarna i vissa fall utförs trotts att beställarens kunskap 

har varit otillräcklig (Nilsson, Bergman och Pyddoke 2005, 168). 

Upphandlingarna påverkar idag alla svenska kommuner och medborgare. Starten till denna 

utveckling har sin början under senare delen av förra seklet, då kommunerna övergick från en 

egenproduktion av förvaltningsverksamhet till en konkurrensutsatt upphandlingsmodell i 

större skala. 

På nittiotalet antogs lagändringar som kom att öka friheten i utformandet av den kommunala 

organiseringen. Nära på tre fjärdedelar av Sveriges kommuner omorganiserade sina nämnder 

(Lundqvist, Pierre 1995, 16). En konsekvens av omorganiseringarna var att antalet 

förtroendevalda minskade med tio procent i svenska kommuner mellan åren 1989 och 1991. 

Från år 1965 fram till år 1990 hade antalet förtroendevalda minskat från 25 förtroendevalda 

på 1000 medborgare, till 4,8 förtroendevalda på 1000 medborgare (Lundqvist, Pierre 1995, 

17).  
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Belastningen på kommunernas upphandlingsenheter kom samtidigt att öka då allt fler varor 

och tjänster upphandlades. Detta ställde särskilda krav på upphandlaren i kommunen. 

Upphandlarna måste tillgodose politikernas krav och önskemål då det är tjänstemännens 

ansvar att tillgodose politikernas vilja under upphandlingsprocessen (Nilsson, Bergman och 

Pyddoke 2005, 189). Ett exempel på sådana krav är de miljömål kommuner beslutar om att ta 

hänsyn till i verksamheten (Lundberg, Marklund 2013, 35).  

 

 

1.2 Ämnesval 

 

Uppsatsen behandlar effekten av ett ökat antal offentliga upphandlingar av varor och tjänster i 

svenska kommuner. Mer specifikt undersöks om tillämpningen av lagen om offentlig 

upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader (LOU, 2007:1091) och lagen om 

offentlig upphandling inom området vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF 

2007:1092) påverkar kommunerna i en riktning mot ett ökat tjänstemannainflytande, där 

politiker under upphandlingsprocessen riskerar att hamna i ett kunskapsmässigt underläge på 

grund av upphandlingsreglernas utformning och tillämpning. Då stora krav på kunskap om 

regelverket är avgörande för att kunna tillgodose ekonomiska och samhällspolitiska aspekter 

på ett tillfredställande vis. 

Varför offentlig upphandling i kommunal organisation skall ses som intressant ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv kan motiveras med upphandlingsenheternas allt mer centrala roll 

i den kommunala organisationen, då en ökad upphandling av kommunernas 

verksamhetsområden har blivit allt vanligare.  

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap skriver i ”politik som organisation”, ”Politikers mål 

kan inte förverkligas utan en förvaltning som står till politikernas tjänst” (Rothstein 2010, 

197). En generell effekt av kommunernas omstruktureringar har varit att politikerna har 

anpassat sig till organisationernas förändringar snarare än det motsatta (Montin, Granberg 

2013, 98).  

Det stora antalet kommuner som omorganiserade sina nämnder under nittiotalet fick till 

konsekvens att antalet förtroendevalda minskade i den kommunala organisationen, vilket 

försvagar politikerrollen på ett generellt plan i kommunerna (Lundqvist, Pierre 1995, 17). Det 
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minskande antalet lokalpolitiker kan förmodas bidra till en ökad maktförskjutning mot 

tjänstemännen. Vilket inte minst kan bli märkbart i samband med upphandling, då regelverket 

ställer stora krav på administrativ handläggning från tjänstemännen under 

upphandlingsprocessen samt stora krav på kunskap.  

 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om regelverkets utformning och tillämpning påverkar 

kommunerna i en riktning mot ett ökat tjänstemannainflytande där den politiska viljan i 

kommunerna riskerar att inte till fullo komma till uttryckt under upphandlingsprocessen. 

Eftersom kommunerna upphandlar allt fler varor och tjänster till den kommunala 

verksamheten har också behovet av att utrycka politiska mål under upphandlingsprocessen 

ökat. För att undersöka i vilken utsträckning upphandlingsenheterna kan tillgodose politiska 

mål under offentlig upphandling undersöks möjligheten att ta hänsyn till konkreta önskemål 

från lokalpolitikerna ifråga om vad som skall upphandlas, men också möjligheten att väga in 

kommunala policydokument och riktlinjer. Forskningsfrågorna följer nedan; 

 Hur ser möjligheten ut att ta hänsyn till lokalpolitiska mål vid tillämpning av lagen om 

offentlig upphandling? 

 

 Kan den lokalpolitiska viljan anses vara begränsad på grund av regelverkets 

utformning och tillämpning? 

 

1.4 Metod  

 

Det finns ett flertal upphandlingsförfaranden och regler att ta hänsyn till. Att redogöra för 

regelverket i sin helhet skulle bli allt för resurs- och tidskrävande för denna C-uppsats. Jag 

kommer därför att fokusera på en allmän effekt av utformningen och tillämpningen av 

upphandlingsreglerna. Dock redogörs för de allra viktigaste och för denna uppsats intressanta 

delar av upphandlingsprocessens olika förfaranden. 
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För att öka förståelsen för offentlig upphandling i kommunal organisation genomfördes en 

fallstudie i ämnet, semistrukturerade intervjuer genomfördes med tjänstemän vid 

upphandlingsenheterna på Örebro och Karlstads kommun. Intervjupersonernas svar har 

tolkats beskrivande för deras uppfattning av upphandlingsreglerna och 

upphandlingsprocessen. Intervjuerna är anonymiserade och de delar av intervjuerna som tas 

med i texten återges som anonymiserade och transkriberade citat. Att intervjustudien bygger 

på resultatet från endast två upphandlingsenheter är för denna uppsats ingen begränsning, då 

intervjustudien skall bidra till ökad förståelse och möjliggörande för ett problematiserande av 

offentlig upphandling i kommunal organisation på ett generellt plan. Den skall inte ses som ett 

försök att påvisa ett resultat som bottnar i teoretisk mättnad. 

Intervjustudien är semistrukturerad och följer ett intervjuschema, sidofrågor och följdfrågor i 

ämnet ställdes fritt under intervjuerna. I likhet med vad Martyn Denscombe skriver i 

”forskningshandboken” fanns ett tydligt tema som skulle behandlas under intervjun 

(Denscombe 2012, 234). De teman som ingick i intervjumallen var; tjänstemannen, 

regelverket och beställaren/politiska viljan. De tre olika teman utgjordes i sin tur av flertalet 

frågor. Intervjumallen i sin helhet ingår som bilaga till denna uppsats. Intervjupersonen fick 

fritt utveckla sitt resonemang under intervjun. I slutet av varje intervju gavs även möjlighet till 

tillägg inom ramen för ämnet.  

Intervjupersonerna utgjordes av fem upphandlare fördelat på två upphandlingsenheter, tre 

upphandlare från Örebro kommun och två från Karlstads kommun. Intervjuerna spelades in 

som ljudfiler som sedan transkriberades, valda citat återges i texten. 

Intervjuerna är numrerade i den ordning de återges i uppsatsen i likhet med Isabell 

Schierenbecks intervjustudie i avhandlingen ”bakom välfärdsstatens dörrar” (Schierenbeck 

2003, 70).  

För en studie som bygger på en kvalitativ metod likt denna uppsats finns det vissa kriterier att 

ta hänsyn till för att kunna kvalitetssäkra uppsatsens analys (Hjerm, Lindgren 2010, 135). 

Kathy Charmaz redogör för fyra utvärderingsrubriker i boken ”constructing grounded theory”, 

fritt översatt; Trovärdighet, originalitet, resonans och användbarhet (Charmaz 2014, 643). 

Viktigt för att kunna bedöma denna studies kvalitet är inte minst utvärderingsrubriken 

”trovärdighet” med underrubriken ”har din forskning lett till en närgående kännedom om 

sammanhanget eller ämnet?”. Då uppsatsen har ett kvalitativt undersökande syfte är det 
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viktigt att uppsatsen kommer ämnet nära för att kunna problematisera och undersöka 

förhållandena ur en relevant problembild vilket intervjustudien bidrar till.  

Sofia Lundbergs och Per-Olov Marklunds ESO-rapport och slutbetänkandet av 

upphandlingsutvärderingen SOU 2013:12 används tillsammans med intervjustudien för att 

kunna förstå och problematisera offentlig upphandlings påverkan på svenska kommuner. Att 

dessa tre källor överensstämmer i sin bild av upphandlingsreglernas problematik får även det 

antas bidra till ett kvalitetssäkrande, då det överensstämmer med rubriken ”Trovärdighet” 

(Charmaz 2014, 641).  

Uppsatsen har även en hög originalitet. Ämnet i sig har diskuterats i flera olika forum, inte 

minst i media och mellan tjänstemän vilket belyses i ESO-och SOU rapporterna. Dock har det 

inte skrivits många akademiska uppsatser eller studier i ämnet som problematiserar offentliga 

upphandlingar ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Detta gör att denna uppsats kan anses vara 

en början på ett fördjupande, vilket förhoppningsvis väcker ett intresse för ämnet hos andra 

studenter. (Charmaz 2014, 643). 

 

 

1.5 Avgränsningar och material 

 

Uppsatsens avgränsning är lika med regelverkets möjliggörande för politisk påverkan och 

styrning under upphandlingsprocessen. Då det är just detta utrymme som undersöks kan 

avgränsningen sättas till den lokalpolitiska påverkan av upphandlad vara/tjänst med 

upphandlingsenheten och dess tolkning av regelverket som begränsning. Upphandlarens 

tolkning av regelverket och den politiska viljan blir därför central i uppsatsen. Möjligheten att 

tillmötesgå politikernas vilja identifieras framförallt under den intervjustudie som ligger till 

grund för uppsatsens insamlade data, men också genom litteratur och forskningsrapporter.  

Då det endast är fem intervjuer som ligger till grund för studiens data, kan jag inte dra några 

slutsatser som grundar sig i en teoretisk mättnad. Intervjuerna blir ett riktmedel för att 

uppsatsen tar sikte på det väsentligheten i området och således bidrar till ökad kunskap i 

ämnet. 

De teoretiska antagandena finner jag i litteratur och forskningsrapporter i ämnet. Stödet för 

decentraliseringsantagandet finner jag i ”Politik som organisation” skriven av Bo Rothstein. I 
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vilken han beskriver kommunernas organisatoriska utmaningar under senare delen av 

nittonhundratalet, då tjänstemännens inflytande i svenska kommuner kom att öka på grund av 

en ökad management influerad styrning (Rothstein 2010, 204). Samt Mikael Granberg och 

Stig Montins bok ”Moderna kommuner”, vilket bland annat tar upp den kommunala 

organisationens utveckling i övergången från egenproduktion till konkurrensutsatt 

upphandlingsmodell (Montin, Granberg 2013, 97). I Ian Taylor och Josie Kellys artikel 

”Professionals, discretion and public sector reform in the UK: re-visiting Lipsky” finner jag 

Lipskys teori ”street level bureaucrats”. De teoretiska antagandena blir viktiga för att kunna 

problematisera uppsatsens forskningsfrågor utifrån en teoretisk grund. 

Den ESO-rapport som framställdes av Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund åt 

Finansdepartementet år 2013, ”ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner” har bidraget med 

information om upphandlingsprocessens olika faser i syfte att kunna ta hänsyn till politikernas 

vilja under upphandlingsprocessen. Den politiska viljan som undersöks i rapporten var 

miljöpolitiska ambitioner. Att rapporten just tog sikte på miljökrav och miljöambitioner har 

inte varit någon begränsning eller nackdel för denna uppsats, då informationen om 

upphandlingsprocessens olika faser har bidragit med ökad förståelse för processen i 

allmänhet. Vidare har slutbetänkande av upphandlingsutvärderingen 2010 ” Goda affärer – en 

strategi för hållbar offentlig upphandling” SOU 2013:12, använts i syfte att problematisera 

den kommunala organisationens utmaningar och förutsättningar under 

upphandlingsprocessen. En stor kritik har riktats mot ett stelbent regelverk samt en 

administrativt tungrodd upphandlingsprocess vilket rapporten har tagit sikte på.  

 

1.6 Reliabilitet och validitet 

 

”Ibland görs försök att bedöma kvalitativ forskning utifrån de inom kvantitativ forskning 

vanligt förkommande kraven på reliabilitet, validitet och objektivitet. Sådana försök är dock 

fruktlösa.” skriver Mikael Hjerm och Simon Lindgren i ”Introduktion till 

samhällsvetenskaplig analys”. Reliabilitet handlar om att man har en stabilitet i insamlad data, 

vilket i en kvalitativ studie blir mindre betydelsefullt. I denna uppsats används intervjustudien 

i syfte att problematisera och förankra frågeställningarna i det som undersöks, det vill säga 

den kommunala organisationen. Intervjustudien skall ses som ett riktmedel för att uppsatsen 

tar sikte på det väsentliga inom området. Samma sak gäller validiteten, validitetskravet avser 
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att bedöma huruvida man mäter det man faktiskt avser att mäta. För den kvalitativa 

intervjustudien blir validitetskravet mindre viktigt då syften med intervjustudien är, som ovan 

nämnts, att problematisera och förankra frågeställningarna i den kommunala organisationen 

(Hjerm, Lindgren 2010, 133). 

Den insamlade data för denna uppsats bygger på fem intervjuer från två upphandlingsenheter, 

Örebro- och Karlstads kommun. Intervjuerna är tänkta att fungera som riktmedel för att 

uppsatsen tar sikte på det väsentliga i området och öka kunskapen i ämnet. Både reliabiliteten 

och validiteten i intervjustudien får lov att anses som låg.  

På grund av detta blir det istället viktigt att uppsatsen lever upp till andra kvalitetskrav likt de 

som Kathy Charmaz presenterar i sin bok ”constructing grounded theory” vilka redogjordes 

för i metodkapitlet, 1.4. Kvalitetssäkringen av uppsatsens relevans får istället anses utgöras av 

de rapporter och den intervjustudien, då dem överensstämmer i sin bild av den problematik 

som uppsatsen belyser.  

 

1.7 Disposition  

 

 

Nästkommande kapitel redogörs för upphandlingsreglernas historiska bakgrund. Kapitlet 

sätter upphandlingsreglerna i en historisk kontext.  

I kapitel tre beskrivs de teoretiska antagandena, street level bureaucrats och NPM. Kapitlet är 

viktigt för att kunna problematisera frågeställningarna utifrån antagandet om ett ökat 

tjänstemannainflytande och en decentralisering i den kommunala organisationen.  

Kapitel fyra beskriver upphandlingsreglernas utformning och tillämpning i svenska 

kommuner. Innehållet är en del av uppsatsens teoretiska uppbyggnad och bidrar tillsammans 

med intervjustudien till uppsatsens data.   

Kapitel fem presenterar uppsatsens intervjustudie. Intervjustudien bidrar till ökad förståelse i 

ämnet och bidrar också till ökad förståelse.  

I analysen förs ett resonemang utifrån uppsatsens forskningsfrågor. I analysen problematiseras 

insamlad data från intervjustudien och kapitel fyra, de teoretiska antagandena.  
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I uppsatsens slutsats och avlutande diskussion presenterar jag uppsatsens resultat och 

resonerar huruvida uppsatsen kan tänkas bidra till vidare forskning.  

 

 

2 Bakgrund 

 

I Sverige har lagstiftning som reglerar statens offentliga inköp funnits sedan 1800-talet 

(Sundstrand 2010, 23). Dessa lagar avsåg att reglera Krigsmaktens anskaffning av 

försvarsmateriel. Mellan åren 1920-1994 var statens offentliga upphandlingar reglerade i 

upphandlingsförordningar som var av typen juridiskt tvingande lagregler, vilket medför att 

lagarna inte kunde bortförhandlas mellan ingående avtalsparter, offentlig sektor och privata 

leverantörer. I dessa förordningar framgick det även att statens offentliga upphandlingar inte 

kunde överklagas (Sundstrand 2010, 23). 

På sjuttiotalet rekommenderade Kommunförbundet (idag Sveriges kommuner och landsting) 

alla Sveriges kommuner att anta upphandlingsförordningarna (Sundstrand 2010, 24). De flesta 

kommuner antog upphandlingsförordningarna med dess kommunalt anpassade 

upphandlingsreglemente, UR. Till skillnad från övriga offentliga myndigheters bundenhet till 

de tvingande upphandlingsförordningarna kunde kommunerna tolka upphandlingsreglerna 

dispositiv. Detta möjliggjorde att frångå upphandlingsförordningarna om kommunerna så 

önskade (Sundstrand 2010, 23).  

Under åttiotalet framhölls, målstyrning, avreglering, brukarinflytande, effektivitet och 

ledarskap som viktiga reformer i den offentlig förvaltning. Dessa reformer ledde kommunerna 

in mot en ökad marknadsorientering i förvaltningsverksamheten (Lundqvist, Pierre 1995, 15). 

Upphandlingsreglerna fick allt större betydelse och utrymme i svenska kommunerna på grund 

av den ökade marknadsorienteringen (Montin, Granberg 2013, 18).  

Idag utgörs grunden för de svenska upphandlingsreglerna av EU:s upphandlingsdirektiv. 

Direktiven är lika för alla stater och offentliga institutioner ingående i EU. Således tillämpas 

EU:s upphandlingsdirektiv av svenska offentliga institutioner såväl som av tyska och 

italienska offentliga institutioner. Nationella tillägg och anpassningar av lagstiftningen 

regleras av respektive lands parlament. Delar av EU:s upphandlingsdirektiv kom att införlivas 
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i den äldre LOU från år 1994 genom lagen 1992:1528. Detta var en följd av Sveriges 

medlemskap i EES. EES hade förbundit sig genom avtal med dåvarande Europeiska 

Gemenskapen, EG att nyttja direktiven vid upphandling. I samband med detta blev alla 

offentliga institutioner och myndigheter juridiskt tvingade att följa regelverket, vilket även 

medförde att Sveriges kommuner blev bundna till EU:s upphandlingsdirektiv. Den nya lagen 

möjliggjorde till överprövning av upphandlingsbeslut och eventuella skadestånd till 

leverantörerna om inköparna hade frångått upphandlingsreglerna (Sundstrand 2010, 23).  

Idag uppgår värdet av alla offentliga upphandlingar i Sverige till cirka sexhundra miljarder 

kronor per år (Lundberg, Marklund 2013, 3). I kommunerna Örebro och Karlstad upphandlas 

varor och tjänster till ett värde av cirka två miljarder koronor per kommun årligen 

(http://www.orebro.se 2013), (http://karlstad.se 2013). 

  

3 Teori 

3.1 street level bureaucrats 

I Ian Taylor och Josie Kellys artikel ”Professionals, discretion and public sector reform in the 

UK: re-visiting Lipsky” undersöker författarna i vilken utstäckning michael Lipskys teori 

”street level bureaucrats” fortfarande är aktuell med sin förklaring av tjänstemännens 

skapande av riktlinjer och policys i offentlig sektor, i syfte att styra det byråkratiska arbetet.  

År 1980 publiserades Lipskys bok ”Street-level bureaucracy : dilemmas of the individual in 

public services”. I boken redogjordes för teorin om tjänstemännens benägenhet att utforma 

och implementera riktlinjer och policys för deras verksamhet som till sist leder till rutiner.  

Varför tjänstemännen utformar och upprätthåller dessa policys kan förklaras med 

tjänstemännens särskilda kunskap och/eller auktoritet inom berörda yrkesområden. I de 

yrkesområden där det ställs särskilda krav på utbildning eller kunskap kan man också se att 

tjänstemännens inflytande på verksamheten är stor. Exempel på sådana yrken är 

socialarbetare och lärare. Detta leder till att tjänstemännen kan utforma riktlinjer för vilket i 

slutänden blir till rutiner för verksamheten.  

Detaljstyrningen för dessa verksamheter är sällan starkt, tjänstemännen har ett reellt behov av 

att utforma rutiner för verksamheterna då dessa inte finns från början. Policyframtagandet är 

svårt och kräver kunskap om verksamhetens utövning och yrkenas särskilda 

http://www.orebro.se/454.html.%202013
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”tjänstemannaetik” vilket av naturliga skäl leder till att tjänstemännen är de personer som är 

bäst lämpade för att utforma dem (Taylor, Kelly 2006). 

Dessa förhållanden kan även antas gälla för kommunala upphandlingsenheter. Upphandlarna 

arbetar självständigt utan precis styrning av kommunala politiker och utifrån ett regelverk 

som ställer stora krav på kunskap i arbetet med att nå fram till överenskomna mål. Detta 

bidrar till att upphandlarna får ett stort inflytande under upphandlingsprocessen samt att 

lokalpolitikerna riskerar att hamna i ett kunskapsmässigt underläge, då tjänstemännen själva 

utformar riktlinjer och rutiner för verksamheten. Enligt Lipskys teori ”Street-level 

bureaucracy”. 

 

3.2 Decentralisering och ett ökat tjänstemannainlytande i svenska kommuner 

 

Under de senaste decennierna har kommunerna i Sverige genomgått stora organisatoriska 

förändringar. Förändringarna har i huvudsak gjorts i syfte att effektivisera den kommunala 

verksamheten på ett ekonomisk plan (Montin, Granberg 2013, 95). Den kommunala 

förvaltningspolitiken var tidigare styrd genom reglerande kommunreformer som var lika för 

alla Sveriges kommuner. Syftet med dessa reformer var att skapa resursstarka enheter som 

kunde säkerställa genomförandet av en enhetlig välfärdspolitik i samhället. Idag har 

kommunerna blivit allt mer självständiga i sitt utformande av förvaltningspolitiken. Där större 

frihet i utformandet har lett till att allt fler modeller har kommit att prövas. En genomgående 

trend i utformandet av kommunernas förvaltningspolitik har varit att efterlikna det privata 

näringslivet (Montin, Granberg 2013, 95). NPM är den förvaltningsmodell som har kommit 

att få allt större utrymme i dagens kommuner med privat näringsliv som förebild (Montin, 

Granberg 2013, 97). 

 

Influenser av NPM som förvaltningsmodell har kommit att förändra svenska kommuner på 

flera plan. Inte minst har chefens roll i kommunen blivit allt mer central och ett starkt 

ledarskap har kommit att bli önskvärt och viktigt för en ökad effektivitet i den kommunala 

organisationen (Rothstein 2010, 204). Det har även skett en förändring i offentlig sektors 

förhållande till medarbetena. Bland annat ökade den individuella lönesättningen för att 

egenintresset hos medarbetarna skulle bejakas, den individuella lönesättningen skull motivera 

till högre arbetsprestationer hos medarbetarna (Rothstein 2010, 205). Ökade krav på 
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ledarskapsegenskaper blev också allt viktigare vid tillsättandet av chefer, det blev även 

vanligare att kommunerna direktrekryterade utan publik annonsering (Rothstein 2010, 205). 

I de NPM influerade kommunerna bröts även verksamheten upp i två delar, där beställarrollen 

skiljdes från utföranderollen (Montin, Granberg 2013, 97). Istället identifierar kommunerna 

inköpsbehoven via beställare och utförrollen är inte nödvändigtvis bunden till kommunernas 

egna resurser och enheter, utan kan köpas in av privata aktörer istället (Montin, Granberg 

2013, 97). Likheten med privat sektor blir som tydligast i det skeende där producenterna skall 

tävla med varandra om att vinna de kontrakt som innefattar beställargruppernas behov i 

kommunen (Montin, Granberg 2013, 97). Behovet av tjänstemän som verkställer och 

handlägger dessa upphandlingar i den kommunala förvaltningen blir då allt viktigare i takt 

med att fler förvaltningsområden upphandlas (Montin, Granberg 2013, 97).  

I och med att privata företag blir involverade i den offentliga verksamheten blir det också 

viktigt att kunna följa upp verksamheten och utvärdera den (Nilsson, Bergman och Pyddoke 

2005, 194). Tidigare producerade kommunerna dessa tjänster och hade således en större insikt 

och kontroll i verkställandeprocessen. En omställning till en verksamhet som upphandlar i 

högre utsträckning har lett till att kommunerna får förlita sig på efterkontroller för att 

kontrollera att leverantörerna lever upp till avtalade kontrakt och måluppfyllelse (Montin 

2007, 118). 

I NPM influerade kommuner är det även önskvärt att medborgarna aktivt deltar som 

konsumenter bland det kommunala verksamhetsutbudet. Detta görs lämpligtvis genom att 

medborgarna får möjlighet att aktivt välja mellan olika kommunala tjänsterna som har 

upphandlas, och således bidra till att konkurrensen av ingående leverantörer förstärks. Detta 

sker exempelvis vid val av skola eller äldreomsorgstjänster. Medborgarna agerar då som 

kunder och genom en klassisk marknadsmodell måste företagen anstränga sig för att 

medborgarna och kommunen skall välja dem som leverantörer (Montin 2007, 119). 

Förändringarna mot en NPM influerad organisation har också medfört att politikerrollen har 

blivit påverkad. Politikernas ledande roller i kommunerna har kommit att förändras och 

utvecklas mot en medborgligt företrädande roll.  

Tidigare var den kommunala organisationen anpassad efter politikernas uppgifter men har 

idag blivit allt mer avskalad och rationaliserad i syfte att skapa effektivare relation mellan 

heltidspolitiker, deltidspolitiker och tjänstemän (Montin, Granberg 2013, 98). Tjänstemännen 

har kommit att få ett ökat ansvar där verkställande av kommunala beslut i högre grad åligger 
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tjänstemännen. Politikerna skall inte peta i särintressen i de kommunala organisationerna utan 

ska istället lyfta allmänna politiska frågor (Montin, Granberg 2013, 98). 

 

Efter Sveriges medlemskap i EU har svenska kommuner kommit att bli bundna till flera 

beslut fattade i EU (Montin, Granberg 2013, 99). Inte minst EU:s funktionssätt EUF, vilket 

skall borga för en gemensam inre marknad där handel med varor och tjänster sker över 

nationsgränserna (Nilsson, Bergman och Pyddoke 2005, 49). Ett allt större ansvar åligger idag 

kommunala tjänstemän och chefer att verkställa beslut och säkerställa att kommunerna följer 

dessa regelverk. Att cheferna har fått ett allt större ansvar kan ses som en effekt av den 

kommunala omorganisering under de senaste decennierna, vilket har bidragit till en 

maktöverföring till tjänstemännens fördel gent emot politikerna (Montin, Granberg 2013, 97).  

Ett ökat tjänstemannainflytande och en ökad administrativ handläggning i kommunerna 

riskerade att skapa ett tjänstemannavälde där kommunernas tjänstemän verkställer allt fler 

beslut i förhållande till tidigare (Montin, Granberg 2013, 14). En organisatorisk lösning på 

detta är skapandet av kommundelsnämnder i syfte att få lokalpolitikerna närmare 

förvaltningsenheterna (Montin, Granberg 2013, 14). Detta är ett led i att decentralisera 

kommunernas politiska styrning, så lokalpolitikerna själva kommer längre ut i förvaltningarna 

och får en större inblick och möjlighet att påverka.  

Kommunernas förvaltningsenheter och tjänstemännen i dessa har fått ett allt större inflytande 

över den politiska verksamheten. I fall oklara och tvetydiga beslut har fattats av 

lokalpolitikerna förväntas verksamhetscheferna rätta till de fel som uppstått och vidta 

lämpliga åtgärder för verksamheten (Montin 2011, 107). Även detta är en effekt av den 

maktförskjutning mot tjänstemännen i kommunen. Tjänstemännens kunskap och agerande 

tycks påverka och fylla ut det policy-tomrum som har uppstått i verksamheten i de fall 

politikerna saknar kunskap om verksamheten (Montin 2011, 108). Detta är även något som 

specifikt påverkar upphandlingsprocessen, i de fall kunskapen är otillräcklig från beställarnas 

sida tycks upphandlingarna ske ändå (Nilsson, Bergman och Pyddoke 2005, 168). 
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4 Offentlig upphandling och den kommunala organisationen 

 

Kapitlet bygger i huvudsak på Sofia Lundbergs och Per-Olov Marklunds ESO-rapport, ”ESO-

rapport om miljöpolitiska ambitioner”, som ger oss en ökad förståelse för regelverkets 

utformning och tillämpning av upphandlande enheter då den politiska viljan skall vägas in i 

upphandlingen. Samt slutbetänkandet av upphandlingsutvärderingen ”Goda affärer – en 

strategi för hållbar offentlig upphandling” SOU 2013:12 vilket ger oss en bild av de 

svårigheter och utmaningar kommunerna ställs inför i sitt arbete med offentlig upphandling.  

 

4.1 Marknaden 

 

”I delbetänkandet för Upphandlingsutredningen framgick det att målet för 

utredningens översyn av upphandlingsregelverket är att sätta den goda affären i 

fokus. Att fokusera på den goda affären innebär enligt utredningen att tillgodose de 

olika verksamheternas behov med hänsyn tagen till kvalitativa aspekter, till lägsta 

möjliga totalkostnad. Medborgarperspektivet – att ge god service till medborgarna 

– är en central utgångspunkt i utredningens arbete. Utredningen lyfter upp 

miljöhänsyn och sociala hänsyn som viktiga komponenter i den goda affären. 

Detsamma gäller målsättningarna att öka små och medelstora företags möjligheter 

att delta i upphandlingar samt önskemålet om en ökad användning av nya och 

innovativa lösningar i den offentliga sektorn” (SOU 2013:12, 72). 

I SOU rapporten ”Den goda affären” kan vi läsa att det är önskvärt att upphandlingsprocessen 

fungerar som ett styrmedel i syfte att ta hänsyn till särskilda intressen under upphandlingen. 

Regelverket är bland annat bunden till EUF, vars syfte är att främja en inre marknad i EU. 

Upphandlingsreglerna kan alltså inte tillämpas utan hänsyn till denna lagstiftning. 

I och med Sveriges medlemskap i EU är svenska myndigheter direkt bundna att följa EU:s 

funktionssätt EUF, vilket skall borga för en gemensam inre marknad där handel med varor 

och tjänster sker över nationsgränserna (Nilsson, Bergman och Pyddoke 2005, 49). En viktig 

del av EUF är att integrationen mellan medlemsländerna skall främjas (Nilsson, Bergman och 

Pyddoke 2005, 50).  
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Idag utgörs grunden för de svenska upphandlingsreglerna av EU:s upphandlingsdirektiv. 

Upphandlingar som överstiger tröskelvärdet regleras av dessa direktiv och är lika för alla 

länder i EU. I Sverige regleras även de upphandlingar som understiger tröskelvärdet i LOU. 

Sverige går alltså längre än EU och skärper ytterlige kraven för upphandlingar under 

tröskelvärdena (Lundberg, Marklund 2013, 32).  

I samband med Sveriges medlemskap i EU den 1 januari 1995 införlivades hela EU:s 

upphandlingsdirektiv med de gemenskapsrättsliga rättsprinciperna som skall garantera att alla 

företag i EU behandlas lika av offentliga institutioner (Sundstrand 2010, 24).  

Word Trade Organisation och Europeiska unionen har utformat ett internationellt regelverk, 

det så kallade Agreement on Government Procurement, GPA (Lundberg, Marklund 2013, 49). 

Detta regelverk påverkar i sin tur hur EU:s upphandlingsdirektiv utformas. Exempelvis 

fastslås att en ambition vid offentliga upphandlingar skall vara att ta hänsyn till miljömål. 

Sedan införlivas dessa riktlinjer och regler ur upphandlingsdirektiven i de nationella 

lagtexterna genom beslut i riksdag och regering. På lokal kommunal nivå påverkar politikerna 

regelverket i ytterligare en instans, lokalpolitiska överenskomna mål och styrningar utformar 

och påverkar framtagandet av policydokument som påverkar efterfrågade krav vid 

upphandling (Lundberg, Marklund 2013, 49).   

Den slutliga utformningen av regelverket har således påverkats av en rad olika politiska 

institutioner och instanser innan regelverket har fastställts och upphandlaren tillämpar 

regelverket. Upphandlingsreglerna har genom sitt utformande i olika politiska instanser 

kommit att bidra till en decentraliserad upphandlingsprocess, vilket har påverkats i flera led 

(Lundberg, Marklund 2013, 48). Detta kan ses som en påverkan av regelverket i flera 

decentraliserade led, så kallad ”multi level governance” (Rothstein 2010, 263). 

Att väga in den ”goda affären” under upphandlingsprocessen som beskrevs i ”SOU 2013:12” 

är något som inte minst blir problematiskt med målsättningen ”små och medelstora företag”. 

Att det är just dessa företag som drabbas ur ett konkurrenshänseende då hela EU:s 

konkurrensmarknad bjuds in under offentlig upphandling till svenska kommuner är inte svårt 

att tänka sig. Att gagna och premiera lokala företag i kommunerna är alltså något som direkt 

försvåras på grund av EU:s upphandlingsdirektiv.   
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4.2 Upphandlingsprocessen  

 

Förberedelsen innan ett förfrågningsunderlag annonseras kan ses som det skeendet där den 

politiska viljan ges störst utrymme för påverkan. I denna fas identifierar beställaren med 

beställargrupperna de krav som önskas för varan. 

”Strategisk upphandling kan ta sin utgångspunkt i målet för upphandlingen, dvs. 

den första delkomponenten i strategibegreppet. Det offentliga kan vara intresserat 

av att använda offentlig upphandling som ett medel för att främja en viss utveckling 

inom ett område. Det kan t.ex. handla om att stimulera efterfrågan på en ny och 

miljövänlig teknik, framväxten av socialt inriktade företag eller främjandet av små 

eller medelstora företags deltagande i offentlig upphandling. Den centrala 

strategiska aspekten ligger här i det talade målet, att upphandlingen ska bidra till att 

ett samhällspolitiskt mål uppnås” (SOU 2013:12, 88). 

I syfte att säkerställa att målen för efterfrågad vara och tjänst uppfylls kan kommunerna 

sammansätta beställargrupper för att identifiera krav innan upphandlingen blir annonserad. 

Beställargrupperna kan utgöras av tjänstemän på nyckelpositioner i den kommunala 

verksamheten men också av politiker. Syftet med att ingå i en beställargrupp är att öka 

kännedomen om marknaden och varan, identifiera problem med upphandlingen och i största 

möjliga mån ta hänsyn till politiska mål om så önskas. Exempel på politiskt mål är de 

eventuella miljökrav kommunerna har beslutat om att ta hänsyn till (Lundberg, Marklund 

2013, 35).  

Ett förfrågningsunderlag skall minst innehålla; 

 

- Krav på leverantörens ekonomiska ställning samt 

resurs och arbetskapacitet.  

 

- Kravspecifikationer som exempelvis kan utgöras av 

tekniska specifikationer av varan.  
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- Utvärderingsgrund som avses användas för att 

identifiera det anbud som genererar den största 

samhällsnyttan efter pris och kvalitets kriterier. 

 

-  Kommersiella villkor som redogör för de sedvanliga 

affärsvillkoren, exempelvis betalning och 

transaktioner. 

 

-  Administrativa bestämmelser som exempelvis 

bestämmer sista anbudsdag och avtalsperiod  

 

(Fryksdahl, Joung 2012, 14).  

 

 

Det blir alltså viktigt att vid ett förfrågningsunderlag vara tydlig med vad som efterfrågas vid 

upphandlingen. Beroende på vilka krav som ställs på varan eller tjänsten kommer företagens 

prisförslag påverkas men också beställarens bundenhet till företagens anbud. Den efterfrågade 

varan/tjänsten ges utryck i form av beställarnas krav, skall alltså vägas mot det prisförslag och 

den kvalitet leverantörerna har möjlighet att leva upp till. Detta moment blir således viktigt 

för att upphandlingen skall kunna fungera som ett politiskt styrinstrument som både 

tillgodoser beställaren men också främjar konkurrensen på marknaden (Lundberg, Marklund 

2013, 37).  

Vilken utvärderingsmodell som avses användas vid en bedömning av inkomna anbud skall 

också framgå i förfrågningsunderlaget. Upphandlaren har två huvudsakliga modeller att välja 

mellan, det anbud som har det lägsta priset eller det anbud som är det mest fördelaktiga i 

frågan om kvalitet avseende vissa kriterium. Om modellen ”det anbud som är det mest 

fördelaktiga” har valts skall det framgå vilka utvärderingskriterier som kommer att bedömas 

så leverantörerna kan anpassa sina anbud (Fryksdahl, Joung 2012, 15).  

Efter att förfrågningsunderlaget är klart och delgivits marknaden eller inbjuden leverantör får 

inget kriterium eller krav revideras. Anbudsförfarandet är i det generella fallet slutet, och efter 

att anbudstiden har gått ut har inte heller företagen någon möjlighet att ändra i anbuden såvida 

inte upphandlingen övergår i ett förhandlat förfarande (Lundberg, Marklund 2013, 37). 
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Förfrågningsunderlaget avgör hur företagen kommer att utforma sina anbud. I de fall där 

förfrågningsunderlaget har varit bristfälligt i avseende information, riskerar företagen att göra 

felberäkningar i kostnaden (Lundberg, Marklund 2013, 37). Att företagen kan göra rimliga 

beräkningar på kostnaden blir viktigt för kommunerna för att inga oväntade merkostnader ska 

uppstå efter det att kontraktet är vunnet. 

I boken ”Den svåra beställarrollen” skriver författarna att det är tjänstemännens ansvar att 

omvandla den politiska viljan till praktiska handlingar i en kommun (Nilsson, Bergman och 

Pyddoke 2005, 189). Vid en övergång till en mer NPM influerad styrmodell där allt fler 

verksamheter upphandlas, är det en fördel om ansvarsfördelningen mellan politiker och 

tjänstemän redan på förhand kan tydliggöras och delegeras. Detta för att i ett senare skeende 

kunna utvärdera huruvida politikerna eller tjänstemännen lyckades leva upp till respektive 

ansvarsområde (Nilsson, Bergman och Pyddoke 2005, 189).  

”En central del i myndigheternas strategiska arbete är att överväga vilken 

verksamhet som ska bedrivas i egen regi och vilka delar som ska 

konkurrensutsättas. Det kan konstateras att olika upphandlande organisationer har 

starkt divergerande syn på värdet av konkurrensutsättning i förhållande till 

produktion i egen regi. För ett antal offentliga aktörer är det främst ideologiska och 

politiska aspekter som påverkar valet. För andra aktörer baseras valet i större 

utsträckning genom att frågan – Hur får vi det bästa resultatet? ställs och besvaras. 

Oavsett motivet för konkurrensutsättningen är det alldeles nödvändigt att 

myndigheten noga överväger vad som krävs för att gå från produktion i egen regi 

till att upphandla varan eller tjänsten. Vad som krävs kommer naturligtvis att bero 

på vilken typ av upphandling som avses. Särskilt stor blir omställningen när man 

lägger ut verksamhetsnära tjänster eller kärnverksamheter” (SOU 2013:12, 101). 

Det är flertalet politiska och administrativa frågor som skall beslutas och övervägas under en 

omställning till en upphandlande förvaltning. Ett av dessa överväganden kommunerna 

behöver ta hänsyn till är just vilka mål som skall uppfyllas med den konkurrensutsatta 

beställarmodellen. Men också ifråga om kommunen skall konkurrensutsätta ytterligare 

verksamhetsområden (Nilsson, Bergman och Pyddoke 2005, 203). En av de viktigaste 

aspekterna med att kunna följa upp verksamheten, är att kunna utvärdera huruvida den 

politiska viljan har uppfylls. Om en uppföljning saknas kan inte kommunerna ta beslut i 

frågor om huruvida upphandlingen var lyckad eller inte (Nilsson,  Bergman och Pyddoke 

2005, 189). Att områden som utvärdering och uppföljning är eftersatta i kommunerna får lov 
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att ses som en konsekvens av kommunledningens bristande insikt av upphandlingarnas 

funktion och möjlighet som styrmedel.  

”ett grundläggande problem för tilltron till den svenska offentliga upphandlingen är 

rådande attityder till den offentliga upphandlingen bland ledande befattningshavare 

och deras brist på förståelse för upphandlingens betydelse för respektive 

organisationers verksamhet i stort. Denna problematik har blivit alltmera uppenbar 

och aktuell även för utredningen. Ledningens intresse och förståelse för 

upphandlingsverksamheten varierar naturligtvis från organisation till organisation. 

Ofta betraktas denna enbart som en stödfunktion till verksamheten i stort vilket får 

till följd att inköpsfunktionen inte involveras i hela anskaffningsprocessen utan 

involverade först i samband med att t.ex. beslutet om vad som ska köpas redan har 

fattats och kravspecifikationen redan utformats. Andra ledningar är endast 

intresserade av upphandlingsfrågor i samband med enstaka projekt som är kritiska 

för vissa verksamheter. I åter andra fall väcks ledningen uppmärksamhet först i 

samband med en överprövning som stoppar myndighetens anskaffning av en vara 

eller tjänst” (SOU 2013:12, 100). 

Som ovan framgår krävs en stor kunskap om regelverkets tillämpning för att kunna väga in 

den politiska viljan under upphandlingsprocessen. Samtidigt krävs en förståelse från politisk 

och organisatorisk ledning för att kunna bistå, utvärdera och styra upphandlingarna i syfte att 

kunna avgöra vilka verksamheter som skall upphandlas eller kunna leda verksamheten i stort. 

Som framgår i ”SOU 2013:12” är denna insikt något som tycks saknas hos beslutsfattarna. I 

”ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner” redogör författarna för vikten av att identifiera 

och väga in den politiska viljan redan innan förfrågningsunderlaget presenteras, då det inte är 

möjligt att revidera några krav efter att förfrågningsunderlaget har annonserats. Upphandlarna 

får självständigt arbeta utifrån den input de har fått ifråga om vilken vara som skall 

upphandlas utan vidare politiska krav på upphandlingsteknisk lösning eller riktlinjer från 

beslutsfattarna. Att upphandlarna arbetar självständigt utifrån dessa förhållanden och styr sin 

egen verksamhet tordes bidra till en situation i likhet med Lipskys teori ”Street-level 

bureaucracy” då upphandlarna själva får fylla i det policytomrum som tycks ha uppstått. 
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4.3 Den politiska viljan  

 

Marknadsorienteringen i svenska kommuner fick ett sådant genomslag att konkreta mål för 

avvecklande av den egna kommunala produktionen av varor och tjänster sattes upp i vissa 

kommuner. I vissa kommuner eftersträvades att upphandla upp till femtio procent av den 

tidigare egenproducerade förvaltningen (Lundqvist, Pierre 1995, 17). Bakgrunden till denna 

utveckling var en vilja att effektivisera den kommunala organisationen på ett ekonomiskt 

plan. Som tidigare har nämnts kom fler tjänstemän att beröras av omställningen i förhållande 

till politikerna, vilket kan ses som problematiskt då politikernas påverkan under 

upphandlingsprocessen riskerar att minska. 

”Upphandlingsutredningen gör rent generellt bedömningen att det finns stora 

möjligheter till ökad effektivitet och kvalitet inom den offentliga upphandlingen. 

För att den goda affären ska förverkligas krävs dock ledningarnas fulla stöd och 

förståelse för den offentliga upphandlingens speciella förutsättningar och 

komplexitet. Det gäller på såväl nationell som lokal nivå” (SOU 2013:12, 90). 

Upphandlingarna kan handläggas av vissa tjänstemän på nyckelpositioner i kommunerna, så 

som rektorer och verksamhetschefer. Men de största och flesta upphandlingarna sker på 

kommunens upphandlingsenheter. De personer som handlägger flest upphandlingar på 

kommunen är upphandlarna, vilka skall se till att rätt upphandlingsförfarande används och att 

politikernas krav och önskemål kommer till uttryck under upphandlingen (Lundberg, 

Marklund 2013, 49).  Detta ställer stora krav på upphandlingshandläggarnas kunskaper.  

Upphandlingshandläggaren skall i enlighet med upphandlingsreglerna avgöra vilken 

upphandlingsförfarande som bäst tar hänsyn till beställarens krav. Samtidigt som regelverket 

skall följas utan allt för stora svängrum för att säkerställa en rättssäker upphandlingsprocess 

(Lundberg, Marklund 2013, 49).  Genomförandet sker långt ifrån politikerna, de politiska 

besluten sträcker sig till vad som skall upphandlas den praktiska upphandlingen sker sedan av 

tjänstemännen.  

”Inom flera upphandlande myndigheter och enheter saknas dokumentation som 

reglerar frågor om affärsetik, miljö och sociala hänsyn trots att denna typ av 

frågor som regel anses vara av mycket betydelsefull karaktär, inte minst inom 

kommunal verksamhet. Avsaknaden av sådana dokument visar på brister i 

förståelsen för upphandlingars inverkan på olika politiska mål. Internationella 
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studier visar att ett framträdande hinder för hållbara lösningar har att göra med 

informationsbrister och i vilken mån upphandlare och inköpare är bekanta med 

riktlinjerna. Detta kan i sin tur kopplas till vikten av ledarskap” (SOU 2013:12, 

104). 

Detta är talande för det misslyckande som tenderar att drabba kommunerna om politikerna 

inte har en tillräcklig förståelse för regelverkets utformning och tillämpning. Nämndpolitiker 

och kommunledningen riskerar att inte ha tillräcklig insikt i den offentlig upphandlings 

möjlighet som politisk styrmedel, vilket kan leda till att upphandlingsprocessen blir förbisedd 

för detta ändamål. 

”Det är verksamhetens ledning som har det yttersta ansvaret för utarbetandet och 

införandet av ovan nämnda styrdokument. Ledningen behöver också säkra 

nödvändiga mandat och resurser till arbetet och bidra till förankring i den övriga 

organisationen. Enligt Upphandlingsutredningen kan det vara en god idé att ha en 

regelbundet återkommande diskussion i kommun och landstingsfullmäktige eller 

myndighetsstyrelser om upphandlingens övergripande mål och återkoppling om 

hur upphandlade verksamheter följts upp och fungerar. I en strategisk 

upphandlingsorganisation är det viktigt att man reglerar rutinerna för deltagande i 

projektgrupper samt förhållandet mellan projektledaren (upphandlaren) och 

projektgruppen (upphandlingsjurist, sakkunniga, miljöexperter, 

beställare/användare m.fl.) i upphandlingarna. Rutinerna bör dessutom ge 

utrymme för den affärsmässighet som krävs för att göra goda affärer. Erfarenheter 

visar att rutinerna inte bör regleras på detaljnivå. De ska nämligen kunna användas 

på olika typer av upphandlingar” (SOU 2013:12, 104). 

Upphandlaren är den person på kommunen som står närmast marknaden och således den 

person som bäst kan ta tillvara den politiska viljan under upphandlingsprocessen och i kontakt 

med leverantörerna (Lundberg, Marklund 2013, 50). Vilket belyser tjänstemännens viktiga 

roll under upphandlingsprocessen. 

Upphandlingsprocessen har kommit att bli bunden till ett decentraliserat regelverk för 

upphandling (Lundberg, Marklund 2013, 48). Regelverket har genom sitt utformande i flera 

politiska instanser kommit att innefatta flera olika viljor, som ovan nämnts har World Trade 

Organisation och EU beslutat om Agreement on Government Procurement, GPA för att 
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säkerställa att särskilda mål ges utryck för under upphandlingen (Lundberg, Marklund 2013, 

49).  

Ett tydligt exempel på EUF omöjliggörande av lokal eller nationella inskränkningar på de 

gemenskapsrättsliga principerna är följande stycke i SOU 2013:12. 

”Till en början kan konstateras att det framgår klart av upphandlingsdirektiven att 

miljökrav i offentliga upp handlingar får ställas under förutsättning att de är 

förenliga med de grundläggande EU-rättsliga principernas krav på icke-

diskriminering, likabehandling, transparens, dvs. öppenhet och förutsäg barhet, 

proportionalitet och ömsesidigt erkännande. I Sverige regleras möjligheten att ställa 

miljökrav i offentlig upphandling av LOU och LUF” (SOU 2013:12, 486). 

 Den svenska djurskyddslagen är mer omfattande och strängare än EU:s djurskyddslagar 

(Lundberg, Marklund 2013, 96). Vid upphandling inom ramarna för EU:s 

upphandlingsdirektiv kan dock inte andra länders livsmedelsproducenter borträknas på grund 

av detta vid ett anbudsförfarande på grund av EUF, som skall säkerställa att alla företag i EU 

behandlas lika. Ett flertal domslut från rättsinstanser i Sverige gör gällande att svenska 

djurskyddskrav, enligt certifieringen KRAV-märkt, som bygger på den svenska 

djurskyddslagen inte kan utgöra kriterium vid upphandling. Det skulle strida mot flera 

grundläggande rättsprinciper i enlighet med EU:s funktionssätt EUF (Lundberg, Marklund 

2013. 96).   

”Sammanfattningsvis anser Upphandlingsutredningen att oklarheten rörande 

frågan, huruvida upphandlande myndigheter får ställa krav på varan eller tjänsten 

som går längre än motsvarande krav i fullt ut harmoniserande EU-lagstiftning, 

främst beror på avsaknaden av tydlig praxis från EU-domstolen. Samtidigt 

konstaterar utredningen att det övergripande syftet med EUF-fördraget, inklusive 

de senaste årens politiska utveckling inom EU, inte minst sedan Lissabonfördraget, 

talar för att myndigheter som vill gå längre än EU:s harmoniserade regler, i syfte 

att uppnå miljömässiga eller sociala mål, i princip bör kunna göra detta” (SOU 

2013:12, 489). 
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5 Intervjustudien 

  

Intervjustudien genomfördes i syfte att öka förståelsen för upphandlingsprocessen och genom 

denna förbättra förutsättningarna för att kunna besvara uppsatsens forskningsfrågor. 

Intervjustudien var semistrukturerad och följde ett intervjuschema. I likhet med vad Martyn 

Denscombe skriver i ”forskningshandboken” fanns ett tema som skulle behandlas under 

intervjun, intervjupersonerna fick fritt utveckla sitt resonemang utifrån frågeställningarna 

(Denscombe 2012, 234). De teman som ingick i intervjumallen var, tjänstemannen, 

regelverket, beställaren/den politiska viljan. 

Upphandlarens möjlighet att ta hänsyn till den politiska viljan eller tillika dennes möjlighet till 

handlingsutrymme under upphandlingsprocessen kan förväntas begränsas av regelverket som 

sådant, men också av den enskilda upphandlarens upphandlingstekniska förmåga. Den 

enskilda upphandlarens kunskap om regelverket kommer troligtvis att påverka dennes 

svar/uppfattning, men detta skulle i så fall ge en överensstämmande bild av förhållandena på 

upphandlingsenheterna. Med handlingsutrymme menas alltså upphandlarens möjlighet att 

utforma upphandlingen efter politikernas krav utifrån en tillämpning av upphandlingsreglerna.  

 

5.1 Handlingsutrymme 

 

Vid samtal med intervjupersonerna framgick det att upphandlarnas uppfattning av den 

politiska viljan under upphandlingsprocessen utgjordes av två utgångspunkter. Det ena var 

regelverket som delvis uttryckte den politiska viljan, då det var ett politiskt framtaget 

regelverk vilket också brukades i en politisk organisation.  

”ja visst, det är ju en demokratiskt styrd organisation, det genomsyrar ju allt som vi gör. Det 

gör ju även lagarna och våra policys, allting kommer från budgetbeslut och så vidare från 

politiker...” (citat 1) 

Kommentaren var målande för upphandlarnas uppfattning om regelverket. Upphandlarna 

menade att regelverket i sig bidrog till den politiska viljan, då det var ett politiskt framtaget 

regelverk som brukades av en politisk organisation och således var en del av den politiska 

processen. Den andra utgångspunkten var beställarnas konkreta önskemål ifråga om vad som 

skulle upphandlas.  
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”Den kommer i utryck ifråga om vad som ska upphandlas, det bestämmer ju nämnderna…” 

(citat 2) 

Upphandlaren menade att de upphandlingsärenden som hade lämnats till 

upphandlingsenheterna var den politiska viljan i form av konkreta upphandlingsbeslut fattade 

av politiker. Besluten hade nämndepolitikerna och tjänstemännen avgjort vilket kunde ses 

som den politiska viljan.   

Beställarnas okunskap om regelverket ledde dock till svåruppnåeliga kravspecifikationer och 

önskemål från beställarnas sida. 

”Regelverket begränsar politiker på lokal nivå att göra, om de vill gynna det lokala 

näringslivet, alltså kommunala politiker vill gynna det lokala näringslivet, så har det alltid 

varit. Men LOU tillåter inte det” (citat 3).  

I de fall upphandlarna hade varit med och utformat kravspecifikationer i beställargrupper, 

hade upphandlarna fått korrigera kravspecifikationerna så att de överensstämde med kraven 

om en öppen och gemensam inre marknad i EU enligt EUF i de fall kraven hade stridit mot 

reglerna.  

Ett av de vanligare önskemålen från beställarens sida var att upphandla varor och tjänster från 

företag i den egna kommunen. Men i enlighet med upphanldingsreglerna, måste kommunerna 

säkerställa att alla företag inom EU behandlas lika och således annonsera för hela EU:s 

marknad över tröskelvärdet (Fryksdahl, Joung 2012, 12).  

Detta blev problematiskt då upphandlarna var tvungna att följa upphandlingsreglerna som i 

grunden utgjordes av EU:s upphandlingsdirektiv, samtidigt som de skulle ta hänsyn till 

beställarnas krav och önskemål vilket ofta var att främja den egna lokala marknaden. Effekten 

av detta blev att upphandlarna fick ändrade de krav som kunde ses strida mot reglerna och 

säkerställde att upphandlingen genomfördes i enlighet med de gemenskapsrättsliga 

rättsprinciperna, detta trotts att den politiska viljan på lokal nivå ville något annat. 

”politiker på lokal nivå tycker ju inte alls om regelverket, politiker på EU-nivå tycker ju att 

det är jättebra, man kan nog säga att politikerna här inte har förståelse för regelverket” (citat 

4). 

På grund av politikernas dåliga kunskap om regelverket samt regelverkets tekniskt krävande 

handläggning, fick upphandlarna en ”handledande” roll gent emot politikerna. Upphandlarna 

fungerade som handledare under upphandlingsprocessen, vilka säkerställde att upphandlingen 
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skedde lagenligt. Upphandlarna har således en ytterst avgörande roll i fråga om hur 

förfrågningsunderlaget kommer att se ut. 

Syftet med att ingå i beställargrupper var att öka kännedomen om marknaden och varan, 

identifiera uppkomna problem och i största möjliga mån ta hänsyn till beställarnas krav. Att 

ingå i beställargrupper var också ett sätt att tillsammans arbeta fram riktlinjer och 

policydokument på sikt. Under denna process var det inte ovanligt att upphandlarna fick en 

roll där de styrde upphandlingen efter regelverket och genom detta påverkade 

förfrågningsunderlags utformning.  

”Jag tror att det är såhär, politikerna vill mer än vad upphandlarna klarar av om man ska 

följa LOU” (citat 5) 

Det var tolkningen av regelverket som begränsade politikernas vilja under upphandlingen, 

genom upphandlarnas beskrivning av problemet visar de också en förståelse för detta. 

Upphandlarna är väl införstådda med att den lokala politiska viljan ibland kan komma att 

begränsas av regelverket som i fallet att ta särskild hänsyn till den lokala marknaden. För att 

rätta till problemet arrangerade upphandlingsenheterna beställarföreläsningar för de politiker i 

kommunerna som arbetar med inköp och upphandling.  

”jag deltar i utbildningarna av beställarna så de vet vilket regelverk de har att rätta sig efter 

och kommunens egen policy…” (citat 6) 

Ett av de områden som behandlas under utbildningarna är regelverkets bundenhet till EU:s 

funktionssätt, EUF, som i grunden skall främja integrationen mellan EU:s länder och 

säkerställa att alla företag i EU behandlas lika. 

 

Allt för snäva kravspecifikationer i förfrågningsunderlaget riskerade att inte inkluderar hela 

marknaden, som annars skulle kunna bidra med ytterligare konkurrens. Anledningen till detta 

var behovet av ett allt för noggrant anbudsförfarandet i syfte att inte bryta mot 

upphandlingsreglerna. Att vara alldeles för noggrann i anbudsförfarandet fick till konsekvens 

att kommunerna skrämde iväg företag då kravspecifikationerna var alldeles för hårda.  

”Detaljreglerad, alltså den är ju komplicerad... i vissa områden kanske den driver 

utvecklingen åt andra hållet, om man blir för försiktig så kan man ju få en utveckling där det 

bara är ett fåtal bolag som svarar, kontraktslängden och kontraktsvärdena kan göra att 

marknaden inte utvecklas konkurrensdrivande utan konkurrenshämmande.” (citat 7) 
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Det är alltså en avvägning i fråga om hur omfattande de kriterier skall vara som upphandlaren 

tar med i förfrågningsunderlaget. Upphandlarna hade således en mycket svår roll då de 

balanserade mellan ett strikt upphandlingsförfarande och en strävan att förhålla sig flexibel 

för att kunna bemöta beställarnas krav och bidra till en god upphandling för kommunerna.  

Syftet med detta kan antas vara att både att ta hänsyn till den politiska viljan på lokalpolitisks 

nivå under upphandlingen, men också tillgodose så många anbudsgivare som möjligt under 

upphandlingsprocessen. Om upphandlarna inte förhöll sig enligt upphandlingsreglerna 

riskerade dem att företagen överklagade upphandlingsbeslutet. 

 

5.2 Den kommunala Organisationen 

 

I kommunerna blev tjänstemannens ansvar tydligare och chefens roll allt mer central i 

organisationen. Det starka ledarskapet blev framhållet som något positivt och för att 

organisationen skulle effektiviseras (Rothstein 2010, 204). Detta överensstämde väl med 

upphandlingsenheterna, tjänstemännen hade ett tydligt ansvar över dennes uppgift och varje 

upphandlare genomförde flertalet upphandlingar samtidigt. För att verksamheten skulle 

fungera effektivt hade upphandlingschefen en övergripande kontroll över verksamheten där 

denne fördelade upphandlingarna. Det var chefen som samordnade ingående parter och 

delegera arbetet då problem uppstod. 

”i sådana fall måste jag hjälpa till, jag måste stötta verksamheten i de lägen det kan behövas 

och eventuellt ta kontakt med juristerna om det är något vi inte kan lösa här…” (citat 8) 

Att kommunerna identifierar inköpsbehov och handlägger flertalet upphandlingar visar sig 

inte minst på det stora antal upphandlingar som genomförs på upphandlingsenheterna. 

Handläggarna kunde handlägga upp till sju upphandlingar åt gången. Att 

upphandlingsenheterna är överbelastade visar sig inte minst i områden som uppföljning och 

utvärdering vilket kommunerna vittnade om.  

”Ett av dem områden som vi inte hinner med är uppföljning av verksamheten, det är något 

som står att vi skall göra men det hinner oftast inte med…” (citat 9) 

Organisationerna bör ha en tillräcklig bemanning för att kunna genomföra en trovärdig tillsyn 

och uppföljning av verksamheten (Nilsson, Bergman och Pyddoke 2005, 204). Att 

upphandlingsenheterna inte han med detta talar för enheternas höga belastning. Uppföljningen 
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behövs både för att kunna avgöra om beställaren får det denne hade för avsikt att upphandla, 

med också för att på lång sikt kunna avgöra huruvida den konkurrensutsatta upphandlingen 

uppfyller politikernas mål (Nilsson, Bergman och Pyddoke 2005, 189).  

 

 

6 Analys  

6.1 Hur ser möjligheten ut att ta hänsyn till lokalpolitiska mål vid tillämpning av lagen 

om offentlig upphandling 

 

Regelverkets utformning i flera decentraliserade led, som Sofia Lundberg och Per-Olov 

Marklund beskriver det, har bidragit till att upphandlingarna i svenska kommuner påverkas av 

EU:s funktionssätt EUF vilket i sin tur säkerställs genom kommunernas upphandlingsenheter. 

Kommunerna är tvungna att ta hänsyn till de gemenskapsrättsliga principerna vid inköp till 

den kommunala organisationen. Även om det är kommunala politiker som avgör vad som 

skall upphandlas i kommunerna, är inte kommunpolitikerna fria att själva utforma 

upphandlingarna utifrån egna krav och aspekter då regelverket ställer krav på att hela 

marknaden i EU skall kunna delta i upphandlingen. Tanken med regelverket och en offentlig 

upphandling på en fri konkurrensmarknad är just att alla företag skall ges samma möjlighet 

till deltagande. Att frångå detta är något kommunpolitikerna gav utryck för i sin kontakt med 

upphandlarna i kommunen.        

Upphandlarna vittnade om politiker i kommunen vars vilja stred mot upphandlingsreglerna. 

Ett vanligt önskemål från beställarens sida var att upphandla varor och tjänster från företag 

inom kommungränsen.  Men i enlighet med EUF måste kommunerna säkerställa att alla 

företag i EU behandlas lika över tröskelvärdet. I dessa fall företrädde upphandlarna 

upphandlingsreglerna och fick revidera de krav som stred mot regelverket. En stor vikt fick 

läggas vid att säkerställa ett rättssäkert upphandlingsförfarande där upphandlarna fick 

handleda beställarna mot regelverkets krav. Detta talar för att tjänstemännens roll är ytters 

avgörande för upphandlingens utformande och för upphandlingens slutliga utfall. 

Upphandlarnas betydande roll under upphandlingsprocessen kan ses som en naturlig följd av 

regelverkets utformning. 
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Upphandlarna menade att regelverket i sig bidrog till den politiska viljan, då regelverket var 

politiskt framtaget och brukat av en politisk organisation. Att upphandlarna gav uttryck för 

denna uppfattning är självklar då det politiskt och organisatoriskt förhåller sig på detta sätt. 

Det går dock att göra en skillnad mellan, lokalpolitikers vilja och en nationell/EU-politisk 

vilja i enlighet med ”multi level governance”. Eftersom beställarna kunde uppfattas vilja 

annat än vad regelverket tillät kan man säga att, lokalpolitikers vilja är något annat är vad 

regelverket möjliggör för med tanke på EU:s upphandlingsdirektivs bidragande till att bjuda 

in hela EU:s konkurrensmarknad i offentlig upphandling. Upphandlarna kan då anses 

företräda en politik på högre nivå, implementerad genom regelverket och 

upphandlingsenheten. 

Ett exempel på detta gavs i den ESO-rapport som framställdes av Sofia Lundberg och Per-

Olov Marklund åt Finansdepartementet år 2013, ”ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner”.  

Där flera domslut gör gällande att svenska djurskyddslagen genom certifieringen KRAV-

märkt inte kan utgöra ett krav vid upphandling. Då det skulle strida mot grundläggande 

rättsprinciper i enlighet med EUF.  

Upphandlingsprocessen är en väldigt administrativt krävande process, då rätt krav och 

kriterier måste vara tydligt formulerade för att upphandlingsprocessen ska kunna fungera som 

ett politiskt styrmedel. Detta gör att upphandlaren måste ha goda kunskaper om regelverket. 

Exempelvis kunde upphandlaren välja mellan två utvärderingsmodeller, varav den ena var, 

”det anbud som är det mest fördelaktiga” där det skulle framgå vilka utvärderingskriterier som 

skulle bedömas. Detta för att leverantörerna skulle ha möjlighet att anpassa sina anbud efter 

förfrågningsunderlaget. Att regelverket ställer krav på kunskap av upphandlarna och 

beställarna bidrar till att upphandlarna och upphandlingsenheterna får en väldigt central roll i 

kommunerna, då det är just dessa tjänstemän som besitter den största kunskapen om 

regelverket. 

6.2 Kan den lokalpolitiska viljan anses vara begränsad på grund av regelverkets 

utformning och tillämpning? 

 

På grund av att regelverket ställde stora krav på kunskap blir det svårt för politikerna att 

utfärda riktlinjer för upphandlarna i kommunen, men också att uttrycka poliska mål med 

upphandlingen då det visade sig att de lokalpolitiska målen i vissa fall stred mot 

upphandlingsreglerna. Istället var det tjänstemännen som höll i utbildning med politikerna på 
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kommunen i tillämpning och utformning av kravspecifikationer. Precis som Lipskys beskriver 

i sin teori ”street level bureaucrats” har stora kunskapsmässiga krav under 

upphandlingsprocessen bidragit till att upphandlingsenheterna har blivit tvungna att utforma 

egna riktlinjer och rutiner för sin verksamhet vilket politikerna i slutändan måste förhålla sig 

till. 

I enlighet med regelverket blir upphandlingsenheternas främsta uppgift att handlägga 

kommunernas upphandlingar enligt upphandlingslagarna, snarare än att upphandla 

kommunernas varor och tjänster efter lokalpolitikernas vilja. En stor möda läggs på att styra 

kraven i förfrågningsunderlaget i enlighet med regelverken. Den handledande rollen 

upphandlarna får genom beställargrupper och upphandlingsutbildningarna påverka 

maktförhållandena mellan upphandlarna och politikerna till upphandlarnas fördel.  

Detta är ett problem som beror på en högre politisk vilja att styra kommunerna i utformandet 

av deras upphandlingar. EU:s utformande av upphandlingsdirektiven har bidragit till att 

svenska kommuner inte fritt kan utforma sina upphandlingar utan att behöva väga in andra 

länders standarder och lagar vilket begränsade kommunernas möjlighet att upphandla utifrån 

sina specifika intressen. 

 

 

7 Slutsats 

 

Den lokala politiska viljan kan absolut anses vara begränsad på grund av regelverkets 

utformning och tillämpning. Upphandlingsprocessen har kommit att bli bunden ett 

decentraliserat regelverk för upphandling vilket inte minst ESO-rapporten belyste.  

Regelverket har genom sitt utformande i flera politiska instanser kommit att innefatta flera 

olika viljor, som ovan nämnts har World Trade Organisation och EU beslutat om Agreement 

on Government Procurement, GPA för att säkerställa att särskilda mål på högre politisk nivå 

ges utryck för under upphandlingen. De miljöpolitiska kraven under offentlig upphandling 

som innefattas i GPA, tordes inte vara någonting politiker har invändningar mot, men det talar 

för en tydlig påverkan av ”multi level governance” under upphandlingsprocessen.  
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Den kommunala organisationen präglas idag av en decentralisering i såväl utformandet av 

regelverk och policys till organisationen i sig. Lagen om offentlig upphandling är inget 

undantag. Regelverkets utformande med grund i EU:s upphandlingsdirektiv är en konsekvens 

av en förändringsprocess i hela den offentliga organisationen. Att upphandlingsprocessen är 

så pass komplex i sitt utformande riskerar att bidra till att kommunpolitikerna hamnar i ett 

kunskapsmässigt underläge då en stor kunskap om regelverkets tillämpning är nödvändig 

under upphandlingsprocessen. I SOU 2013:12 framgick det att politiker och beslutsfattare 

saknade tillräcklig förståelse och kunskap för offentlig upphandling, vilket fick till 

konsekvens att upphandlarna inte fick tillräckligt med input och styrning. I likhet med 

Lipskys teori ”Street-level bureaucracy” fick upphandlarna ett stort inflytande över 

verksamheten, vilket inte minst blev tydligt genom att upphandlarna fick anpassa politikernas 

krav samt att hålla utbildningar i regelverkets utformande och tillämpning. Detta var en 

konsekvens av politikernas okunskap om regelverket, upphandlarna tenderade att fylla ut det 

policytomrum som uppstod genom att säkerställa att upphandlingsreglerna tillämpades på rätt 

sätt. 

Regelverkets krav på kunskap och beslutsfattarnas okunskap tillsammans med en politisk vilja 

på högre nivå riskerar att bidra till att den lokala politiska viljan under upphandlingsprocessen 

blir begränsad.  

 

 

9 Avslutande diskussion 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka om regelverkets utformning och tillämpning påverkade 

kommunerna i en riktning mot ett ökat tjänstemannainflytande där den politiska viljan i 

kommunerna riskerade att inte till fullo komma till uttryckt, vilket också uppsatsen påvisade.  

Uppsatsen kom även att belysa det politiska flernivåsystemet som präglade 

upphandlingsprocessen. Att regelverket inte möjliggör för kommunpolitiker att tillgodose den 

lokala politiska viljan skulle också kunna bidra till ett ointresse från politikernas sida att 

utforma policydokument och riktlinjer för upphandlingsenheterna. Kommunernas ledning 

skulle kunna uppleva att det är olönsamt att lägga ner energi på utformandet av policys då 

regelverket ändå är allt för reglerande, vilket inte minst blir påtagligt i samband med att 
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upphandlarna i kommunen håller utbildningar med politikerna i regelverkets utformande och 

tillämpning.  

Om regelverket möjliggjorde för kommunerna att utforma egna tillägg i upphandlingsreglerna 

kanske också viljan att hos politikerna att styra upphandlingsprocessen ökade, då de skulle ha 

ett större intresse av att deras ambitioner och mål uppfylldes då dem fritt fick utforma dem 

själva. Att upphandlarna utbildar politikerna i offentlig upphandla är i sig inget problem men 

det påvisar behovet att ytterligare insikt och kunskap hos politikerna. 

Den ” Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling” belyste den politiska och 

administrativa ledningens bristande förmåga att utforma riktlinjer och policys för upphandlare 

i den offentliga förvaltningen. En orsak till det kan tänkas vara just att upphandlingsprocessen 

är så pass lagbunden och tvingande att politiker inte känner ett intresse i att utforma 

upphandlingspolicys då regelverket inte möjliggör för detta. 

 

9.1 Framtida forskning 

 

För framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka i vilken omfattning 

kommunpolitikerna upplever sig begränsade i syfte att nå politiska mål under offentlig 

upphandling och vad de i så fall skulle önska av regelverket och upphandlingsprocessens 

möjliggörande för att uppnå dessa. Uppsatsen kunde påvisa att tjänstemännen på de 

kommunala upphandlingsenheterna hade ett stort inflytande under upphandlingsprocessen då 

regelverket ställde stora krav på kunskap, men också på grund av en högre politisk vilja som i 

vissa fall stred mot den lokala politiska viljan. En fråga som då uppstår är om politikerna 

upplever sin kunskapsbrist som hämmande för ett mer aktivt deltagande i framtagandet av 

policys och styrning av upphandlingsenheterna, eller om kommunpolitikerna upplever 

regerverket som direkt begränsande för ett deltagande under upphandlingsprocessen. Om det 

sistnämnda är fallet skulle ett regelverk som bättre tog tillvara på den lokala politiska viljan 

säkerställa att kommunernas intresse i högre utsträckning kunde gynnas.   
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Ordlista  

 
LOU lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 
 
LUF lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, 
 

energi, transporter och posttjänster 

 

Förfrågningsunderlag Underlag för anbud som en upphandlande myndighet 
 

tillhandahåller en leverantör, LOU 2 kap. 8 §. 

 

Offentlig upphandling De åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i 
 

syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende 
 

varor tjänster eller byggentreprenader, LOU 2 kap. 13 §. 

 

Leverantör Den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster 
 

eller utför byggentreprenader. Med leverantör avses också 
 

grupper av leverantörer. 
 

 

Upphandlande myndighet  De organisationer som är skyldiga att tillämpa reglerna i 
 

LOU: Statliga och kommunala myndigheter, beslutande 
 

församlingar i kommuner och landsting samt bolag, 
 

föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade 

samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i 

 
det allmännas intresse och till stor del är finansierade eller 

 
styrda av ett landsting eller en upphandlande myndighet, 

 
LOU 2 kap. 12 och 19 §§.   
 

Dispositiv  Dispositiv lagstiftning innebär lagstadgande som går  

  att avtala bort. 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Avtal
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Bilaga 1 

Samtalsintervjuer i beskrivande form. C-uppsats Eric Clame. 

(Esaiasson, Gilliam, Oscarsson, Wängnerud. 2012. s. 264). 

 

Tjänstemannen 

Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats? 

Har du arbetet med offentliga upphandlingar under hela din anställning? 

Vilken bakgrund har du sedan tidigare? 

Vad är din roll på enheten och hur ser en vanlig dag på jobbet ut? 

 

Regelverket 

Vilket regelverk förhåller du dig till i ditt arbete? 

Hur ser det ut? Hur är det utformat? 

Upplever du regelverket som användbart i ditt arbete? 

Har kommunen arbetat fram något lokalt regelverk/policydokument? 

Är det någon del av regelverket du arbetar mer med än andra delar? Olika förfaranden? 

Är det något regelverk/förfarande du föredrar mer än något annat? I så fall varför? 

Vart kan du vända dig om du inte vet hur du skall tillämpa regelverket? 

Hur upplever du att du förhåller dig till regelverket? Går det att förhålla sig flexibel vid 

tillämpningen av regelverket? 

Upplever du regelverket som främjande eller begränsande vid tillämpningen att uppnå 

lokalpolitikernas vilja? 

Om du hanterar ett ärende där regelverket inte riktigt godkänner det, hur hanterar du det? 
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Beställaren/politiska viljan 

Är det någon viss typ av beställare du har mer kontakt med än andra? Politiker/tjänstemän? 

Är det någon skillnad på mötet med politiker och tjänstemän? 

Vilken typ av kontakt har du med dessa beställare? Telefon/mail/möten? 

Upplever du att beställaren har tillräcklig förståelse för regelverket? 

Upplever du att beställaren vill påverka upphandlingsprocessen? I så fall hur? 

Finns det tillfällen då beställarens krav går emot regelverket och/eller kommunernas 

regelverk/policys?  
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Bilaga 2 

Transkriberade citat ur intervjustudien. Numrerade i den följd de återges i uppsatsen. 

 

”ja visst, det är ju en demokratiskt styrd organisation, det genomsyrar ju allt som vi gör. Det 

gör ju även lagarna och våra policys, allting kommer från budgetbeslut och så vidare från 

politiker...” (citat 1) sida 24 

 

”Den kommer i utryck ifråga om vad som ska upphandlas, det bestämmer ju nämnderna…” 

(citat 2) sida 25 

 

”Regelverket begränsar politiker på lokal nivå att göra om de vill gynna det lokala 

näringslivet, alltså kommunala politiker vill gynna det lokala näringslivet, så har det alltid 

varit. Men LOU tillåter inte det” (citat 3). Sida 25 

 

”politiker på lokal nivå tycker ju inte alls om regelverket, politiker på EU-nivå tycker ju att 

det är jättebra, man kan nog säga att politikerna här inte har förståelse för regelverket” (citat 

4). Sida 25 

 

”Jag tror att det är såhär, politikerna vill mer än vad upphandlarna klarar av om man ska 

följa LOU” (citat 5) sida 26 

 

”jag deltar i utbildningarna av beställarna så de vet vilket regelverk de har att rätta sig efter 

och kommunens egen policy…” (citat 6) sida 26 

 

”Detaljreglerad, alltså den är ju komplicerad... i vissa områden kanske den driver 

utvecklingen åt andra hållet, om man blir för försiktig så kan man ju få en utveckling där det 

bara är ett fåtal bolag som svarar, kontraktslängden och kontraktsvärdena kan göra att 

marknaden inte utvecklas konkurrensdrivande utan konkurrenshämmande.” (citat 7) sida 27 
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”i sådana fall måste jag hjälpa till, jag måste stötta verksamheten i de lägen det kan behövas 

och eventuellt ta kontakt med juristerna om det är något vi inte kan lösa här…” (citat 8) sida 

27 

 

”Ett av dem områden som vi inte hinner med är uppföljning av verksamheten, det är något 

som står att vi skall göra men det hinner oftast inte med…” (citat 9) sida 28 

 

 

 

 

 

 


