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Abstract 
Marketing communications has become an increasingly important and essential part of a 
company. This is because the company is offered more and more channels and ways to 
communicate with their market. By a detailed theoretical framework that demonstrates the 
many weaknesses in marketing to the public sector. Weaknesses are also in the public sector, 
a study has been conducted to shed light on those problems and the large gap that exists in the 
literature and research is consistent in practice. Care of Sweden is a company that works with 
pressure sore prevention mattresses and their clients are public and private nursing homes, 
hospitals and other health institutions. All sales and communication takes place on the public 
sector through procurement. This study aims to highlight those practices that are to carry out 
promotion and marketing of today and to highlight various improvements that the businesses 
can do. 
 
Through interviews conducted with key members at Care of Sweden as well as data collected 
from articles and literature, the authors created a picture of the reality today when engaged in 
communication before and during the ongoing procurement. They have been able to see 
clearly the weaknesses and strengths of the systems that exists today, for example, that the 
public sector does not want to have regular communication. 
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II 

Sammanfattning 
Marknadskommunikation har blivit en alltmer viktig och central del inom ett företag. Detta på 
grund av att företag erbjuds mer och mer kanaler och tillvägagångssätt att kommunicera mot 
sin marknad. Genom att ingående teoretiskt ramverk visar på många svagheter i 
marknadskommunikation mot den offentliga sektorn. Svagheter finns även inom den 
offentliga sektorn så har en studie genomförts för att belysa om dem problem och det stora 
gap som finns i facklitteratur och forskning stämmer överens i praktiken. Care of Sweden är 
ett företag som jobbar med trycksårsförebyggande madrasser och deras kunder är offentliga 
och privata vårdboenden, sjukhus samt andra vårdinstanser. All försäljning och 
kommunikation sker mot den offentliga sektorn via upphandlingar. Denna studie syftar till att 
lyfta fram dem tillvägagångssätt som finns att utföra marknadsföring och 
marknadskommunikation på idag samt att belysa olika förbättringar man som företag kan 
göra. 
 
Genom utförda intervjuer med olika nyckelpersoner på Care of Sweden samt insamlade fakta 
från artiklar och facklitteratur så har författarna skapat sig en bild av den verklighet som råder 
idag när man idkar kommunikation inför och under pågående upphandlingar. Man har kunnat 
se tydliga svagheter samt styrkor i det system som råder idag, till exempel att offentlig sektor 
inte vill ha regelbunden kommunikation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Marknadskommunikation, Offentlig upphandling, Offentlig sektor, 
marknadsföring B2B. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund, problem, forskningsfråga, syfte, operationalisering av 
begrepp och disposition. Dessa avsnitt har utförts för att läsaren ska få en ingående förståelse 
om vad studien handlar om, vad som är det centrala problemet som tidigare forskning 
presenterar och vad syftet och forskningsfrågan är.  

1.1 Bakgrund 
Marknadskommunikation blir en alltmer viktig och central del i ett företag, genom att företag 
idag erbjuds fler och fler kanaler och tillvägagångssätt att kommunicera mot sin marknad 
(Mårtenson 2009). Idag satsar företag och organisationer omkring 70 miljarder kronor varje år 
på marknadskommunikation och detta är även något som beräknas växta mer och mer för 
varje år (Mårtenson 2009). Det finns ingen helt klar bild eller definition av vad 
marknadskommunikation innebär men det finns flera olika tolkningar av ämnet samt flera 
olika inriktningar av marknadskommunikation. Av varje inriktning finns det flera olika 
förklaringar som hör till varje inriktning. Marknadskommunikation i sig självt har som 
huvudmål att förmedla budskap, påverka kunders eller köparens uppfattning av företaget samt 
att skapa intresse. Marknadskommunikation avser att förmedla information till ett företagets 
kunder och andra grupper. 
 
Marknadskommunikation kan användas på flera olika sätt som nämnts tidigare, dock finns det 
en tyngdpunkt när det kommer till marknadskommunikation inom B2B (business-to-
business). Mårtenson (2009) förklarar att denna tyngdpunkt ligger på tre kritiska steg, vilka är 
varumärkesinriktad marknadskommunikation, kontaktmarknadsföring och avslut. För att 
kunna planera marknadskommunikation så krävs det att man vet vad för slags förutsättningar 
ett företag har. Något som alla företag och organisationer har nytta av i deras planering av 
marknadskommunikation är en medierådgivare (Berglund & Boson 2010). En 
medierådgivares roll är båda taktisk och strategisk. En medierådgivare kan oftast ge en 
strategisk rekommendation och en taktisk rekommendation. I den strategiska delen så brukar 
man bestämma media och kanalstrategier, man prioriterar räckvidden på sin kommunikation 
samt kontinuiteten.  Vissa planerar också här kommunikationens påverkan beroende på den 
budget man har för kommunikationen samt produktens egenskaper (Berglund & Boson 2010).  
 
Ballebye Olesen, Lundvall och Tops (2008) redogör för alla parter inom offentlig 
upphandling, såsom upphandlare, leverantör och referensgrupp skulle gynnas av bättre 
kommunikation och direkt kommunikation är någonting dem vill ha. Dock argumenterar 
Donckels och Degadt (1985) att det endast är 46,7 % av offentlig verksamhet som vill ha 
regelbunden kommunikation och information från leverantörer. Fortsättningsvis så finns det 
argument mot upphandlaren i offentlig sektor. Det som Ballebye Olesen, Lundvall och Tops 
(2008) påpekar är att upphandlaren inte har rätt kompetens för att vara upphandlare i vissa 
områden, med detta menas att dem inte är fullständigt medvetna om den senaste teknologin på 
marknaden som oftast också är den mest lämpade för att tillfredsställa behoven.  
 
Josephson och Wenström (2012) har rekommendationer för hur kommunikation bör gå till 
under anbudstiden, vilket är att det sker under tre kontakttillfällen som en leverantör kan 
kontakta en upphandlare, i form av telefonsamtal och mail. Något som säger emot detta är 
Leszczynski och Zielinski (2013) studie som visar att upphandlaren förväntar sig att säljaren 
eller leverantören ska anpassa sig efter deras förväntan av kommunikation. Detta kan tolkas 
som att den kommunikation som fastläggs i förfrågningsunderlaget när 
upphandlingsprocessen har startat. Fortsättningsvis så vill majoriteten av upphandlare och 
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köpare att leverantörer och säljare ska anpassa sig efter dem, och endast kommunicera med 
dem under den tidpunkt som är avsatt av upphandlaren. Fortsättningsvis, enligt Leszczynski 
och Zielinski (2013) är att en minoritet på 14,7 % av köpare och upphandlare tycker att det 
skulle vara bra för leverantörer och säljare att kommunicera över deras förväntan. Det uppstår 
även problem när endast två tredjedelar av upphandlare och köpare vill att leverantörer och 
säljare ska tillhandahålla information som är relevant och inte ta med information som är 
onödig för att göra beslut om anbud. Något som motsäger detta enligt Ballebye Olesen, 
Lundvall och Tops (2008) är den omfattande detaljeringen av förfrågningsunderlaget och alla 
dem dokument och uppgifter som dem efterfrågar.  
 
När det gäller marknadskommunikation mot offentlig sektor så blir det knepigare. Ballebye 
Olesen, Lundvall och Tops (2008) argumenterar att bristen på kommunikation mellan båda 
parter i offentlig upphandling gör att vissa faktorer inte blir uppfyllda. Kommunikationen är 
sällan tillfredsställande inom offentliga upphandlingar. Detta är det fenomen som leverantörer 
och säljare upplever, vilket är att efterfrågan som offentliga upphandlare och köpare har. Med 
detta menas att offentliga köpare oftast efterfrågar tjänster och produkter som inte matchar 
dem behov som ska tillfredsställas. Beställaren eller köparens ansvar är att tillfredsställa dem 
faktiska behoven som finns och ofta upplevs det att efterfrågan inte stämmer överens med 
detta eller den tekniknivå som den aktuella marknaden har. Som svar på detta argumenterar 
Ballebye Olesen, Lundvall och Tops (2008) att orsaken är brist på kommunikation mellan 
båda parter. Genom att förbättra den nuvarande kommunikationen så blir det alltmer lättare 
för leverantörer och säljare att förstå behoven och veta vilken produkt som offentliga 
upphandlare är i behov av och är bäst lämpade för behoven på det mest effektiva sätt. 
Donckels och Degadt (1985) argumenterar att det finns ett stort gap med kommunikation och 
information mellan offentlig verksamhet och företag.  

1.2 Problemdiskussion 
De underliggande problemen i dagens marknadskommunikation i offentliga upphandlingar är 
att upphandlare inte är intresserade eller vill inte ha regelbunden information och 
kommunikation från säljare. Detta visar även på att de inte vill ha kommunikation som är över 
deras förväntan, det vill säga att offentlig sektor inte vill att leverantörer och andra 
intressentar ska kommunicera över den förväntan som offentlig sektor har (Leszczynski & 
Zielinski 2013). Som säljare idag, speciellt som privat företag som säljer mot offentlig sektor 
och myndigheter är det ett otroligt svårt jobb att veta vad upphandlaren förväntar sig för 
kommunikation mer än det som beskrivs i förfrågningsunderlaget angående kommunikation 
under anbudstiden (Care of Sweden AB). 
 
Problemen som existerar är att privata företag inte vet hur de ska kunna kommunicera med 
deras marknad, den offentliga sektorn och offentliga upphandlare. Dock är dessa 
kommunikationsmissar inte de enda som finns. Det argumenteras att den sammanlänkning 
mellan expert och köpare inte existerar, vilket innebär att upphandlaren oftast inte har den 
kompetens som krävs för att handla in vissa produkter eller tjänster för att upphandlaren i 
fråga inte förstår vilka behov det är som ska tillfredsställas (Leszczynski & Zielinski 2013). 
Vilka kommunikationsstrategier och metoder ska då privata sektorn använda sig av för att 
kunna kommunicera på ett så bra sätt som möjligt mot den offentliga sektorn? Andra problem 
som diskuteras är det juridiska ramverket som gör att kommunikation och relationer tvingas 
hållas tillbaka på grund av dess stora omfattning och begränsningar (Ballebye Olesen, 
Lundvall & Tops 2008). 
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Alla dessa problem går på något sätt hand-i-hand under kommunikation och hur den 
missuppfattas samt inte matchar varandra från båda partners håll. Ett företag måste kunna 
kommunicera sitt budskap på bästa möjliga sätt i sin anbudsförfrågan gentemot offentlig 
sektor. Är detta möjligt om upphandlaren inte förstår behoven som ska tillfredsställas och inte 
har kunskap om den marknad som produkterna riktar sig mot (Ballebye Olesen, Lundvall & 
Tops 2008). Exempelvis en upphandlare för Göteborgs kommun som är mycket kunskap och 
är kompetent på att skriva förfrågningsunderlag, men har endast arbetat mot motorbranschen 
och sedan ska börja jobba med upphandlingar inom sjukvårdsbranschen. Enligt Donckels och 
Degadt (1985) blir det en missmatchning här för att kompetensen inte finns hos upphandlaren. 
Upphandlaren har säkerligen svårt att förstå behoven som ska tillfredsställas och länken 
mellan sjukvårdspersonal som faktiskt använder produkterna och upphandlaren är lång och 
inte sammanlänkade. 

1.3 Forskningsfråga 
Forskningsfråga: 
Hur fungerar marknadskommunikation mot offentlig sektor i praktiken? 

1.4 Syfte 
Dem problem som finns i dagens kommunikation mot offentlig sektor gör det svårt för företag 
att arbeta med deras marknadskommunikation mot offentlig sektor. Hinder finns såsom det 
juridiska ramverket och regelbunden kommunikation är inte något som offentlig sektor vill 
ha. Sammanlänkningen mellan upphandlare och referensgrupp matchas inte, upphandlaren 
förstår inte vilka behov som ska tillfredsställas och måste därmed kommunicera med 
referensgrupp och leverantörer. Något som också gör det svårare är att offentlig sektor inte 
vill ha kommunikation över deras förväntan. Syftet med denna studie är mot basis av den 
beskrivna problematiken att illustrera hur marknadskommunikation i praktiken utförs, och 
utifrån teorier om marknadskommunikation.  

1.5 Operationalisering av begrepp 
Offentlig upphandling 

‐ Offentlig upphandling är den process som offentlig sektor har när de köper in allt från 
varor och tjänster. 

Offentlig sektor 
‐ Med offentlig sektor menas Svenska staten samt Sveriges alla landsting och 

kommuner. 
Anbud 

‐ Ett anbud inleds alltid med ett avtalsförfarande. Offert är ett exempel på en synonym 
till anbud och betyder att man lämnar ett anbud, förslag eller erbjudande mot offentlig 
sektor på det de efterfrågar. 

EU-15 BNP 
‐ Medlemsländerna i Europeiska Unionen år 2015 totala bruttonationalprodukt (BNP). 

Förfrågningsunderlag 
‐ I Sverige är detta det ord som i lagen om offentlig upphandling använder för att 

beskriva det dokument som innehåller de förutsättningar för upphandling. Dokumentet 
är det underlag som den upphandlade myndigheten ger leverantörerna. 

LOU 
‐ Lagen om offentlig upphandling.  
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KL 
‐ Konkurrenslagen. 

LIU 
‐ Lagen om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling 

(Konkurrensverket.se). 
Utvärderingskriterier 

‐ De kriterier som används vid utvärdering av ett anbud. De vanligaste kriterierna är 
lägsta pris, bästa kvalitet eller största vikt eller värde (Josephson & Wenström 2012). 

Referensgrupp 
‐ Den grupp från sjukhus eller myndighet som består av personer med kompetens inom 

de produkter eller tjänster som ska köpas upp och kommunicerar och utvärderar dessa 
tillsammans med upphandlaren. 

Upphandlare 
‐ Den person som kommunicerar ut ett förfrågningsunderlag, samt skriver detta och 

även tar det slutgiltiga beslutet om leverantör efter utvärdering. 

1.6 Disposition 
Efter kapitel 1, så följer ett teoretiskt ramverk i kapitel 2 där vi ingående tar upp relevant 
forskning och teorier inom offentlig upphandling, lagar, marknadskommunikationsstrategier 
och kommunikation mot offentlig upphandling. Sedan följer kapitel 3 med de metoder, 
förhållningssätt och tillvägagångssätt vi har använt oss av för att genomföra denna studie. 
Fortsättningsvis kommer kapitel 4 med primärempiri från våra semi-strukturerade intervjuer 
och sekundärempiri från ett förfrågningsunderlag. Därefter kommer en tematisk analys och 
diskussion i kapitel 5, som sedan följs av en slutsats i kapitel 6. 
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel behandlas tidigare forskning och teorier inom ämnena offentlig upphandling, 
marknadskommunikation och slutligen marknadskommunikation inom offentliga 
upphandlingar. 

2.1 Offentlig upphandling 
I detta avsnitt beskrivs ingående forskning och teorier om offentliga upphandlingar, lagar som 
styr dem, framgångsfaktorer för offentliga upphandlingar och slutligen, kommunikation inom 
offentliga upphandlingar.   

2.1.1 Offentliga upphandlingar och lagar som styr dem 
Enligt Nilsson, Bergman och Pyddoke (2005) är vård och omsorg en av de verksamheter som 
produceras inom offentlig sektor. Även buss och tågtrafik, underhåll av vägar är exempel på 
verksamheter som produceras inom offentlig sektor. Nilsson, Bergman och Pyddoke (2005) 
argumenterar att enda sedan 1980-talet så har man ifrågasatt den koppling som finns mellan 
offentlig sektor och dess finansiering, och dess genomförande i offentlig regi. Privata utförare 
har blivit allt fler då offentligt finansierade verksamheter har lagts där efter upphandling i 
konkurrens, med detta menas det att offentliga verksamheter har blivit private på grund av 
lagstiftning om upphandling i konkurrens. I Sverige har den offentliga sektorn ökat ordentligt 
och man önskar att begränsa dess tillväxt. Förklaringen till detta är enligt Nilsson, Bergman 
och Pyddoke (2005) att utvecklingen mot en allt mer offentlig upphandling ökar och resulterar 
i tillväxten. Man vill även hålla tillbaka kostnadsutvecklingen utan att påverka hur en 
verksamhet styrs och utförs. 
 
I stort sett så kan man enligt Edler och Georghiou (2007) använda sig av den potential som 
finns inom offentliga upphandlingar. Detta kan ses som att det finns stor potential att använda 
offentliga upphandlingar som ett instrument för innovation. Fortsättningsvis så argumenterar 
Edler och Georghiou (2007) för att 16,3 % av den totalt kombinerade EU-15 BNP, så är 
offentliga upphandlingar sett som en viktig källa till efterfrågan för företag inom hälsovård, 
bygg och transport. Därtill kommer dock några undantag, det finns problem för innovationen 
inom offentliga upphandlingar. Många av dem åren som potential och utmaningar har funnits 
för att använda offentliga upphandlingar för innovation har i stort sett ignorerats helt inom 
innovationspolitiken, både konceptuellt och i praktiken. Orsaken till detta är enligt Edler och 
Georghiou (2007) de skärpta regler som har införts inom EU, och detta har visat sig vara en 
stor faktor på den minskande användningen av offentliga upphandlingar som instrument. Det 
finns ett behov av att vidareutveckla upphandlingens former då det finns mycket som talar för 
att allt fler företag och verksamheter kommer att förflytta sig från offentlig produktion till 
egen regi och privatiseras till upphandling. Nilsson, Bergman och Pyddoke (2005) 
argumenterar att omsorgsfullt för- och efterarbete är något som konkurrensutsättningen 
kräver. Fortsättningsvis syftar det på att man måste försöka undvika att upphandlingar leder 
till marknadskoncentration. Risken som Nilsson, Bergman och Pyddoke (2005) beskriver är 
att det kan sluta med endast några få utförare som inte kan konkurrera med varandra. En lång 
läroprocess är övergången mellan produktion i egen regi till konkurrensutsättning, eftersom 
det krävs att man måste ompröva valen som görs i verksamheten och vidareutveckla 
upphandlingens former. 
 
De lagar som styr offentlig upphandling är enligt Gertéll (2011) i första hand lagen om 
offentlig upphandling (LOU, 1992:1528). Konkurrenslagen (KL, 1993:20) har också 
influenser på upphandling i offentlig sektor, samt lagen om ingripande mot otillbörligt 
beteende avseende offentlig upphandling (LIU, 1994:615) har bäring på upphandlingsfrågor 
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(Gertéll 2011). Fortsättningsvis så förklarar Gertéll (2011) att lagen om offentlig upphandling 
har flera principer som måste följas. Några av dessa är likabehandling, icke-diskriminering, 
transparens, ömsesidigt erkännande och proportionalitet (Gertéll 2011). Principen om 
likabehandling innebär alla ska behandlas lika, exempelvis så ska alla leverantörer behandlas 
lika i alla steg och skeden av en upphandling. Med detta menas att alla leverantörer ska få så 
lika förutsättningar som möjligt. Med andra ord, lika situationer ska behandlas lika, för alla 
(Gertéll 2011). Principen om icke-diskriminering behandlar avseenden inom att alla 
anbudsgivare ska behandlas lika oavsett etablering i medlemsstat, nationalitet och område. 
Principen säger att man inte får gynna någon på grund av att de kommer från ett visst område 
eller land, anbudsgivare ska behandlas på samma satt oavsett om dem kommer från en annan 
ort och ska behandlas på samma sätt som företag från den egna orten eller egen regi (Gertéll 
2011). Principen innebär även att tillverkning, hänvisning till varumärke, 
framställningsförfarande, patent, typ och ursprung inte får ha krav på sig om det inte är så att 
det motiveras av det som ska köpas, följas av orden eller likvärdigt. Här ingår också jävsregler 
till exempel att en leverantör är ens släkting eller liknande. Nästa princip som Gertéll (2011) 
beskriver är öppenhetsprincipen och den innebär ordagrant att öppenhet och transparens inom 
upphandling ska ske öppet och tydligt. Uppgifter som inte får hemlighethållas är bland annat 
upphandlarens tillvägagångssätt, upphandlingar ska annonseras offentligt, deltagande i 
upphandlingen måste bli meddelade angående resultatet och upphandlingshandlingar ska i 
princip vara offentliga. Garanti på varje anbudsgivare att upphandlingen i sig sker på ett 
sådant sätt att den sker i konkurrens och att detta sedan går att kontrollera och sker opartiskt. 
Fortsättningsvis så förklarar Gertéll (2011) nästa princip om ömsesidigt erkännande, vilket 
innebär att intyg, examensbevis och certifikat som har blivit utfärdat i en medlemsstat inom 
EU även ska vara giltiga i alla de andra medlemsstaterna. Detta menas att intyg, 
examensbevis och certifikat från Sverige som är giltiga, så måste man även acceptera bevis 
från andra medlemsstater med samma bevis. Den sista principen som Gertéll (2011) beskriver 
är principen om proportionalitet. Denna princip innebär att de krav som ett 
upphandlingsförfarande innehåller, måste vara i rimlig portion gentemot de mål som ska 
eftersträvas. Med detta menas det att vissa leverantörer eller leveranser inte får ha högre krav 
på sig från upphandlande myndighet än vad som behövs. 

2.1.2 Framgångsfaktorer för offentliga upphandlingar 
Rätt företagsledning, rätt företagsorganisation, rätt arbetsmetod och rätt kundrelation är bara 
några få krav som krävs för att kunna nå en långsiktig framgång i affärer med offentlig sektor 
enligt Josephson och Wenström (2012). Josephson och Wenström (2012) argumenterar för att 
ett företag måste ha tydliga mål som är fastställda för att kunna få tillväxt i affärerna med 
offentlig sektor, vilket sker av företagets ledning. Tidsperspektiv och omsättningstal är 
fastställda i den målbilden som företagsledningen har tagit fram. Skapandet av en 
företagsorganisation som kan nå målen är viktigt när målen har blivit fastställda. 
Rekommendationer som Josephson och Wenström (2012) ger är bland annat att en 
affärsområdeschef för offentlig sektor, projektledare och en bid manager bör finnas på 
företaget och ingå i teamet där projektledaren eller bid managern är huvudansvarig för 
anbudsskrivningen. Sedan inför varje upphandling så ska företaget bilda ett anbudsteam. Det 
är även viktigt att personer som innehar olika typer av kompetens ingår i teamet och 
involveras, beroende på vad köparen behöver hjälp med och vad företaget behöver veta om 
köparen. Det högt rekommenderat att anbudsteamet i sig har några medlemmar som är fasta. 
Utöver detta så tillkommer det medlemmar beroende på vilken typ av affär det gäller. Formell 
makt är något som Josephson och Wenström (2012) beskriver som något projektledaren som 
är anbudsansvarig måste ha. Ur både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv så måste ”rätt 
arbetsmetod” implementeras och ses ur dessa perspektiv, då den rätta arbetsmetoden på ett 
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kortsiktigt perspektiv innebär att få till en ”väloljad anbudsmaskin”. Det långsiktiga 
perspektivet innebär att man måste var proaktiv i sin försäljning. Josephson och Wenström 
(2012) argumenterar för att det är viktigt att föra en dialog med köparen, vilket innebär att ha 
”rätt kundrelation” och att få köparen att få förståelse för hur företagets tjänster eller varor ska 
upphandlas, oavsett om det redan finns en existerande upphandlingsprocess. 
 
Josephson och Wenström (2012) argumenterar för att det är viktigt att föra en dialog med 
köparen, vilket innebär att ha ”rätt kundrelation” och att få köparen att få förståelse för hur 
företagets tjänster eller varor ska upphandlas, oavsett om det redan finns en existerande 
upphandlingsprocess. Svaret till varför företag konkurrensutsätts är extremt enkelt enligt 
Nilsson, Bergman och Pyddoke (2005). Svaret är att man vill att det ska bli billigare, fler 
alternativ på marknaden och bättre produkter för att man väljer att göra en upphandling 
istället för att utföra tjänsten eller inhandla produkten i egen regi. Argumentet för detta är 
sedan väldigt simpelt, konkurrens ger möjlighet till att företag kan leverera saker som 
offentlig produktion inte klarar av att producera i egen regi. Edler och Georghiou (2007) 
argumenterar för en studie som jämförde R&D (Research & Development) subventioner 
tillsammans med offentliga upphandlingskontrakt utan direkt R&D subventioner. Resultatet 
av denna studie är enligt Edler och Georghiou (2007) att under längre perioder så triggar 
offentliga upphandlingar större innovations impulser i fler områden än vad R&D subventioner 
gör. 
 
Nilsson, Bergman och Pyddoke (2005) förklarar att det finns fyra olika områden för motiv till 
konkurrensuppsättning och upphandling, vilka är: specialisering, stordriftsfördelar, 
vinstintresse och innovationsbenägenhet. Det förstnämnda, specialisering innebär inom detta 
område att exempelvis en produktionsverksamhet kan styckas upp. Det argumenteras för att 
delarna ibland hänger ihop och ibland inte. Detta innebär att ibland måste delarna utföras 
gemensamt vid ett enda tillfälle. Valet kan vara att låta andra utföra vissa delar utanför den 
egna regin för att sedan foga samman resultatet. Genom att personer är experter, då 
medicintekniska företag till större del är experter på det dem gör så kan man argumentera för 
att mycket mer kan bli åstadkommit än om man hade hanterat allt själv. Grunden till dagens 
välfärd är den högre graden av specialisering som finns, idag. 
 
Enligt Nilsson, Bergman och Pyddoke (2005) så är övergången till upphandling i konkurrens 
från egenproduktion inom en förvaltning betydande då det medför att företag kan specialisera 
sig på de företag och verksamheter som i vanliga fall utförs av offentliga huvudmän i egen 
regi (Nilsson, Bergman & Pyddoke 2005). Det andra motivet som Nilsson, Bergman och 
Pyddoke (2005) beskriver är stordriftsfördelar och detta innebär stordrifts- eller skalfördelar 
som specialisering ger (economies of scale). Stordriftsfördelar innebär med andra ord att 
kostnaden per producerad enhet är lägre ju mer man tillverkar i många verksamheter. Detta 
kan vara såsom att grundutrustning kan slås ut på fler enheter ju större volym som produceras. 
Samproduktionsfördelar innebär att man på något sätt kan ställa till förfogande olika 
produkter inom samma företag (economies of scope). Motivet i sig innebär att man kan göra 
kostnadsbesparingar på vad man kan åstadkomma genom specialisering (Nilsson, Bergman & 
Pyddoke 2005). Motivet för vinstintresse innebär att man genom både specialisering och 
stordriftsfördelar kan ge samordningsvinster, vilket kan ske både i privat som offentlig 
verksamhet. Den enda skillnaden mellan de olika verksamheterna är målen som sätts upp för 
respektive aktivitet. Det sista motivet som Nilsson, Bergman och Pyddoke (2005) beskriver är 
innovationsbenägenhet och detta motiv innebär att viljan att prova nya lösningar stärks genom 
att det finns en konsekvens av vinstintresset. Det finns dock ett problem idag i att separera 
vinstintresse och innovationsbenägenhet, då en verksamhet kan ha andra lösningar eller 
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förklaringar till att få verksamheten att fungera bättre och billigare än en annan. Vinstintresse 
är något som är svårt att göra i praktiken eftersom det är svårt att testa nya lösningar i mindre 
skala och att kunna bevisa att det är just detta som är orsaken till de skillnaderna som finns i 
effektiviteten. 
 

När ett företag arbetar med offentliga upphandlingar, oavsett om företaget är privat eller 
offentligt så är det något som är centralt avgörande när man ska lämna ett anbud, och det är att 
svara på kundens frågor (Josephson & Wenström 2012). Rekommendationer som Josephson 
och Wenström (2012) gör för att stärka det centrala avgörandet är att de säger att man aldrig 
ska ändra förutsättningarna, inte göra några reservationer och inte några erbjudanden utöver 
det som efterfrågas. Här gäller det att endast svara på det som faktiskt efterfrågas av köparen 
och se till att alla blanketter är med och att ha en realistisk tidsplan. Enligt Josephson och 
Wenström (2012) så är det utvärderingskriterierna som är det allra viktigaste när det gäller ett 
förfrågningsunderlag. Med detta menar Josephson och Wenström (2012) att det är 
utvärderingskriterierna som avgör. Med andra ord det företaget som uppfyller dem bäst, det 
anbudet som har lägst pris, bästa kvalitet eller största vikt eller värde, är det företaget som 
vinner loppet.  

 
Figur 2.1 Modell över hur köparen tittar och värderar säljaren (Josephson & Wenström 2012, ss. 29). 

 
Figur 2.1 ovan är en illustrations modell över hur en upphandlare eller köpare utvärderar en 
leverantör. Det som är väsentligt i denna modell som Josephson och Wenström (2012) visar är 
att företagets historik påverkar deras kvalificering i ett anbudsgranskningstillfälle. I detta fall 
så ska upphandlaren och referensgruppen inte vara utvärdera produkten eller tjänsten 
egenskaper och hur väl dem matchar utvärderingskriterierna, utan även granska företaget. 
Detta sker av bland annat skallkrav som leverantören ska skicka in, exempelvis dokument på 
F-skatt (se del 4.2 sekundärempiri). 
 
Något som är ännu mer väsentligt med detta är att företaget och den som skriver anbudet 
måste förstå hur ens egna anbud kommer att utvärderas. Att använda sig av offentliga 
upphandlingar som en strategi inom innovationspolitiken kan ta sig an olika former och bildas 
på olika sätt (Edler & Georghiou 2007). Det man kan göra enligt Edler och Georghiou (2007) 
är att man kan urskilja allmän upphandlingspraxis kontra strategisk upphandling, direkt 
offentlig upphandling mot katalytisk upphandling och slutligen, kommersiella kontra för 
kommersiell upphandling. I en nyligen genomförd studie så förklarar Edler och Georghiou 
(2007) att av mer än 1000 företag och 125 statsförbund, så var mer än 59 % av dem svarande, 
indikationer på att nya krav och efterfrågan är huvudkällan till innovationer, medan ny 
technologiutveckling inom företag är huvudfaktorn för innovation i bara 12 % av företagen. 
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Som följd av detta argumenterar Edler och Georghiou (2007) att hela 48 % av lyckade 
innovationers projekt var aktiverade av offentliga upphandlingar eller reglering. 
 
Josephson och Wenströms (2012) rekommendationer för att vinna ett anbud är många. Dem 
beskriver bland annat hur man skriver anbudet, hur man får köparen att känna sig trygg, hur 
anbudet kan sticka ut i mängden och hur anbudet bli säljande. Som nämnt ovan så är det 
viktigaste i anbudet utvärderingskriterierna. Är inte dessa uppfyllda, så är det mycket svårt att 
vinna ett anbud då det handlar om att vara bäst på att tillgodose dem. När det kommer till att 
skriva det anbudet så gäller det att vara säljande på papper enligt Josephson och Wenström 
(2012). Man måste i sitt skrivna anbud bevisa att just ens egna företag är mest lämpat för 
upphandlingen och att man verkligen vill vinna. Det är också essentiellt att man bevisar att 
man är adekvat som leverantör till en myndighet och att det vore dåraktigt att välja någon 
annan. Detta görs på bästa sätt enligt Josephson och Wenström (2012) genom att man jämför 
med andra uppdrag man har haft, för att påvisa så stora likheter som möjligt inom det aktuella 
området. Det är även viktigt att förklara vad köparen får för värde med erbjudandet och vilka 
utmaningar som uppdraget står inför. Detta bevisar för köparen att man har erfarenhet av både 
motgångar som medgångar. För att få en köpare att känna sig trygg är det viktigt enligt 
Josephson och Wenström (2012) att upprepa viktiga ord och uttryck som förkommer i 
förfrågningsunderlaget, dock ska man allra helst undvika fackuttryck. Med andra ord menar 
Josephson och Wenström (2012) att man ska hålla sig helt och hållet till det som efterfrågas. 
Det är viktigt för den som skriver anbudet att få fram budskapet så fort som möjligt i anbudet 
för att det ska sticka ut ur mängden. En rekommendation som Josephson och Wenström 
(2012) ger är att man kan gå igenom förfrågningsunderlaget, varje fråga den har och vad 
köparen faktiskt vill ha, och sedan se till som säljare att faktiskt erbjuda det som efterfrågas. 
Fortsättningsvis så rekommenderar Josephson och Wenström (2012) att 
förfrågningsunderlaget bör vara kort och koncist då det är som mest uppskattat på detta sätt av 
köparen. Det också viktigt att personen i fråga som skriver anbudet måste ha kompetens för 
att göra det, det kallas även att man ska ha konst för det. Med detta argumenterar Josephson 
och Wenström (2012) att det handlar om att skriva kort, kärnfullt och tydligt, vilket i många 
fall kan vara svårt. Dessutom så är det bra att starta med ett helhetsperspektiv i anbudet, 
självaste sammanfattningen och därefter följer man den ordningen som är viktigast för 
köparens intresse. Enligt Josephson och Wenström (2012) så kallas denna metod 
löpsedelstekniken och är grundläggande för att skriva viktiga anbud med bra budskap. 

2.1.3 Kommunikation inom offentliga upphandlingar 
I stora drag, så omfattar kommunikation alla olika typer av kontakt. Enligt Leszczynski och 
Zielinski (2013) så involverar detta skriftlig och muntlig kommunikation och därtill även 
interaktion. Kommunikation innebär inte bara detta, utan på ett djupare spår ses 
kommunikation som ett utbyte av betydande och innebördsrik information mellan två företag, 
såväl i privata som offentliga. Dock argumenterar Leszczynski och Zielinski (2013) för att 
termen kommunikation har blivit alltmer tvetydlig. Med detta menar de att fler samlingar av 
definitioner av kommunikation har bevisat att ingen av dem innehåller alla dem metoder och 
modeller som kommunikation implementerar och använder sig av. Fortsättningsvis 
argumenterar Leszczynski och Zielinski (2013) för hur en modern inställning till 
kommunikation har skapats. Med betydande forskning under 1940-1965 som blev grunden till 
kommunikationsmodeller djupt rotade i marknadsföring skapades. Ur detta skapades två 
modeller enligt Leszczynski och Zielinski (2013). Dessa är: ”the persuasive act model and the 
mathematical model”. Ur dessa modeller var meningen med att förstå att fokus ligger på vem 
man kommunicerar med, hur man kommunicerar och vem det är som kommunicerar. Från 
dessa grundläggande modellers innebörd av begreppen så lades det som en grundprincip som 
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effekt på efterkommande verk inom kommunikation. Enligt Leszczynski och Zielinski (2013) 
så är detta bieffekten till att litteratur presenterar kommunikation som att transportera 
information och kunskap från en plats till en annan. Som rättfärdiggörelse för 
marknadsorienteringsmätningar, så finns det marknadsmisslyckanden och systemfel 
argumenteringar (Edler & Georghiou 2007). 
 
Offentliga upphandlingar som adekvat tillämpas kan spela en stor roll i att övervinna dessa 
brister som för nuvarande existerar. Enligt Edler och Georghiou (2007) så är den första 
uppsättningen av brister och problem relaterat till informationsproblem. Speciellt, men inte 
bara, i fragmenterade marknader finns en brist och en asymmetri i information som är 
tillgänglig för dem som har i första hand avsikt att genomföra eller köpa innovationer. 
Köpare, privata eller offentliga, är för det mesta enligt Edler och Georghiou (2007) inte 
medvetna, eller fullt medvetna om vilken produkt och tjänst som marknaden erbjuder, eller 
kan erbjuda. Leverantörer och säljare av potentiella nya produkter eller existerande produkter 
och tjänster saknar ofta kunskap om vad köparna kanske vill att den framtida marknaden ska 
erbjuda. Något som Edler och Georghiou (2007) argumenterar för är att leverantörer, med 
andra ord, säljare, ofta misslyckas med att signalera framtida lösningar, likaväl som 
existerande till offentlig sektor. Tillverkarnas interaktion och kommunikation är ofta mycket 
dåligt enligt Edler och Georghiou (2007), med spridd efterfrågan som inte är tillräckligt tydlig 
för att leverantörer och säljare ska kunna förstå och plocka upp signalerna och översätta dem 
till innovationer eller erbjuda existerande produkter eller tjänster. Problemet här ligger på att 
det är relaterat till att det finns en brist på förtroende för innovationer och innovatörer som 
tillverkar produkter endast gentemot offentligt sektor. Detta medför enligt Edler och 
Georghiou (2007) risk och osäkerhet för leverantörer, säljare och innovatörer. 
 
Att ha förväntningar om något som kommer att hända inom en överskådlig framtid som 
upprätthålls av någon, är en tro (Leszczynski & Zielinski 2013). Tillfredsställelse kan endast 
uppnås genom att förväntningarna blir uppfyllda till de krav som förväntningarna har. Enligt 
Leszczynski och Zielinski (2013) så måste man hantera förväntningar på ett visst sätt när det 
kommer till kommunikation. De syftar på att tillfredsställelsen själv bör behandlas som två 
samexisterande dimensioner, vilka är missnöje och tillfredsställelse för samma individs 
upplevelse. Leszczynski och Zielinski (2013) argumenterar för relationer i B2B (business-to-
business). Så är det sambandet mellan tillfredsställelse och förväntningar mycket starkare och 
har mer värde än vad det har på B2C (business-to-consumer). Orsaken till detta är för att 
leverantörer har en direkt påverkan på enskilda köpbeslut hos konsumenter och att 
konsumenter har en påverkan på leverantörers tillstånd. Något som är väsentligt enligt 
Leszczynski och Zielinski (2013) är att mer ansträngning och tid läggs ner av professionella 
köpare för att kunna bestämma behoven. Detta görs även för att professionella köpare ska 
kunna analysera och bedöma anbud, vilket sedan resulterar i utveckling av förväntningarna. 
 
Enligt Leszczynski och Zielinski (2013) så är de förväntningar som köpare inte har konstanta 
och de genomgår hela tiden förändringar på grund av resultat från tidigare kontakter med 
olika säljare tillsammans med andra informationskällor och rekommendation. Köparens 
förväntningsnivå bestäms utav erfarenhetsnormer som formar nivån. I början av en relation 
mellan köpare och säljare så visar forskning enligt Leszczynski och Zielinski (2013) att 
köparen har relativt höga förväntningar på säljaren, och detta gäller inte endast produkten utan 
även serviceprocessen och andra faktorer som påverkar förhållandet. Med detta menar 
Leszczynski och Zielinski (2013) att köparen har höga förväntningar på kommunikationsnivå 
med säljaren. Detta gäller inte bara förväntningar på hur den andra parten kommer att 
kommunicera men även att de kommer finna sig i uppsatta normer. Som säljare inom 
offentliga upphandlingar så är det viktigt att kunna kommunicera och ha kontakt med köparen 
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på rätt sätt. Det har tidigare hävdats att det under anbudstiden inte går att ha kontakt med 
köparen, med detta är dock fel. Rekommendationer som Josephson och Wenström (2012)  ger 
angående kommunikation mellan säljare och köpare är att man bör ha kontakt med köparen 
ett flertal gånger under anbudstiden.  Det är viktigt att så fort ett anbud kommer ut att meddela 
och tacka köparen för ett bra förfrågningsunderlag och även meddela att företaget kommer 
delta i anbudet och här är det även viktigt att meddela om företaget har några frågor som 
kommer att skickas på mejl eller liknande. Fortsättningsvis är det viktigt att ta kontakt med 
köparen strax efter frågor har mejlats om man inte har fått svar, och även ta kontakt med 
köparen efter att anbudet har skickats in för att bekräfta att anbudet har mottagits av köparen 
(Josephson & Wenström 2012). 
 
Något som säger emot detta är en studie gjord av Leszczynski och Zielinski (2013) som visar 
på att köparen i fråga om kommunikation i offentliga handlingar förväntar sig att säljaren ska 
anpassa sig efter köparens behov. Fortsättningsvis visade studien på att 83,7 % av köparna vill 
att säljaren endast ska kommunicera med dem under den tidpunkt som är satt av köparen. 
Med andra ord, så vill majoriteten av köparna att säljare endast ska kommunicera med dem 
under specifika tider och tidpunkter. Motsatt till detta så var det endast 9,3 % av köparna som 
godkände att säljaren bestämmer tidpunkt för kommunikation. Fortsättningsvis visar 
Leszczynski och Zielinskis (2013) studie att nästan 80 % av köparna vill att man 
kommunicerar i den frekvens som köparna förväntar sig, medan bara 14,7 % av köparna visar 
att de samtycker till att säljaren kan kommunicera med dem mer eller mindre av deras 
förväntan. Leszczynski och Zielinski (2013) argumenterar även för att köparna inte vill att 
kommunikationen ska vara en monolog, varken deras egen eller säljarnas. Dessutom så 
argumenterar Leszczynski och Zielinski (2013) för att två tredjedelar av köparna endast vill 
att säljare ska tillhandhålla information som är relevant och inte ha med information som 
anses onödig för att göra beslut om anbud. Med detta menar Leszczynski och Zielinski (2013) 
att ett anbud från en säljare enbart ska innehålla information som efterfrågas av köparen. 
Fortsättningsvis så argumenterar Leszczynski och Zielinski (2013) att kommunikationen bör 
vara i en form av direkt dialog och skydd, framförallt när det gäller informationen som 
säljaren tillhandahåller till köparen, denna ska i sin tur vara av övertygande karaktär och 
budskapet ska vara tydligt och klart. 

2.2 Marknadskommunikation 
I detta avsnitt behandlas ingående forskning och teorier inom ämnet 
marknadskommunikation. Vad är tolkningen och definitionen av marknadskommunikation 
idag, vad är värdet av kommunikation idag och modeller och strategier inom 
marknadskommunikation.  

2.2.1 Definition av marknadskommunikation 
Enligt Mårtenson (2009) så har idag marknadskommunikation en av dem mest centrala roller i 
företag. Affärer satsar mer än 70 miljarder kronor varje år på marknadskommunikation och 
denna siffra beräknas växa varje år med ca 10 %. Enligt Fill (2005) så finns det ingen helt klar 
bild och definition av marknadskommunikation, men det finns flera olika tolkningar av 
ämnet. Det finns flera olika inriktningar som har framkommit genom åren av 
marknadskommunikation som sedan har flera förklaringar till varje inriktning. Fill (2005) 
beskriver fyra olika inriktningar inom marknadskommunikation som definition, dessa är: (1) 
Information och reklam; (2) Process och bildspråk; (3) Integration; och (4) Relationell. 
 
Den första inriktningen refererar till att kommunikation används för att övertala folk till att 
köpa en produkt genom att använda sig av massmediakommunikation. Detta tillvägagångssätt 
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har betoning på rationell, produktbaserad information. Den andra inriktningen så används 
kommunikation till att influensera olika steg av konsumentens köpprocess. Detta 
tillvägagångssätt använder flera olika verktyg och lägger betoning på produktens bildspråk 
och emotionella meddelanden. Den tredje inriktningen refererar till att 
kommunikationstillgångar används på ett effektivt och skickligt sätt för att kunna tillåta 
kunder att ha en klar syn på märkesförslag. Detta tillvägagångssätt lägger betoning på strategi, 
media naturalitet och en balans mellan relationell- och emotionell kommunikation. I den sista 
inriktningen så används kommunikation som en integral del av dem olika relationerna som 
organisationer delar med användare. Betoningen ligger här på ömsesidigt värde och mening, 
men även ett erkännande av olika behov och preciseringsstilar av olika intressentgrupper. 
Mårtenson (2009) argumenterar för att marknadskommunikations betydelse innebär ett gott 
utbyte av information. Fortsättningsvis så innebär detta att man förmedlar sitt budskap starkt i 
sin kommunikation. De kontakter ett företag har med sina intressenter, vilket avser deras 
kunder och andra grupper är de som marknadskommunikation idag avser att förmedla 
information till (Mårtenson 2009). Marknadskommunikationen i sig självt har som huvudmål 
att förmedla budskap, påverka kunders eller köparens uppfattning av företaget och deras 
produkter samt skapa intresse (Mårtenson 2009). 
 
Fill (2005) förklarar att många av definitionerna inom marknadskommunikation kommer från 
reklamåskådning där syftet med marknadskommunikationen var att övertala människor att 
köpa vissa produkter eller tjänster. Under denna tid låg fokus på produkterna och tjänsterna. 
Det var en envägskommunikation och perspektivet var kortsiktning. Uttrycket 
marknadskommunikation dök upp som ett mer brett spektrum av verktyg och medier som har 
utvecklats och som omfattas av uppgifter som marknadskommunikationsaktiviteter förväntas 
att åstadkomma expanderade. Fortsättningsvis så argumenterar Fill (2005) i tillskottet till 
medvetenhet och övertalning, så har nya mål utvecklats såsom att utveckla förståelse och 
preferens, påminna och försäkra kunder att dem var igenkända som en viktig del av 
marknadskommunikationens insats. Fill (2005) fortsätter att argumentera att direkt 
marknadsföring förutsåg en ny strategi som en till en, tvåvägskommunikation skiftade fokus 
från ett masskommunikationsperspektiv till en mer personlig kommunikationsinsats. Nu har 
ett extremt stort antal definitioner avsett ett mer integrerat perspektiv. Denna uppfattning har 
enligt Fill (2005) de senaste 10 åren fått fart och är nu en integrerad del av 
marknadskommunikationens vokabulär. 
 
Mårtenson (2009) argumenterar för att man kan använda kommunikation inom B2B baserat 
på tre kritiska steg, dessa är varumärkesinriktad marknadskommunikation, 
kontaktmarknadsföring samt avslut. Med varumärkesinriktad marknadskommunikation menar 
Mårtenson (2009) att företaget måste på ett konkurrenskraftigt sätt positionera sig för att 
kunna öka dem chanser och tillfällen som finns för att kommer med bland leverantörers listor. 
Fortsättningsvis så innebär kontaktmarknadsföring att dem kontakter som säljarna har ska 
kompletteras. Mårtenson (2009) menar att det sista kritiska steget avslut innebär att man ska 
hålla dem löften som har utlovats men även uppföljning av att produkten eller tjänster lever 
upp till budskapet och varumärkets budskap. Inom marknadskommunikation så är strategier 
nödvändigt för att kunna nå sina mål, men det finns olika typer och tolkningar av strategier 
enligt Mårtenson (2009). 
 
En strategi i sig är en så kallad handlingsplan för hur man på bästa möjliga sätt når sina mål. 
Men inom marknadskommunikation finns det även budskapsstrategi med huvudsyfte att 
skapa märkeskännedom och märkespreferens. Budskapsstrategier kan enligt Mårtenson 
(2009) delas in i två olika huvudinriktningar inom strategi; informativa och de 
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transformerande strategierna. Marknadskommunikation har således en strategisk 
handlingsplan, strategisk taktik, samt budskapsstrategi som två huvudstrategier (Mårtenson 
2009). Fill (2005) har också en egen definition av vad marknadskommunikation är, och han 
beskriver det som en administrativ process genom att en organisation ingriper med sina olika 
målgrupper. Genom att en organisation kan förstå sin publiks kommunikationsmiljö, gör det 
möjligt för organisationer att sträva efter att utveckla och presentera meddelanden för sina 
identifierade intressentgrupper, före utvärdering och agera på svaren. Genom att en 
organisation kan förmedla budskap som är av betydande värde och karaktär, är publiken och 
målgruppen uppmuntrade till att erbjuda sina attityder och beteendemässiga reaktioner. 

2.2.2 Värdet av kommunikation 
Enligt Rawet, Dahl och Flick (2002) så skapar människor en bild av ett företag genom två 
komponenter. Den första komponenten är ”Verklighet” som är en given konstant och den 
andra är kommunikation. När det kommer till verkligheten så är det 
marknadskommunikatörens uppgift att förmedla den till konsumenten så gott det går och 
kommunikationen handlar om hur väl företaget lyckas förklara vad deras företag gör och vad 
produkten presterar.  Enligt det traditionella synsättet så består konsumenters bild av 
ekvationen: Verklighet * kommunikation = Bild. Det traditionella synsättet bygger på att 
verkligheten är en given konstant men Rawet, Dahl och Flick (2002) menar på att det i dagens 
företagssamhälle pågår en revolution och att det inte går att ha ”Verkligheten” som en given 
konstant.  Revolutionen går ut på att kommunikatörerna måste skapa sig en förståelse om 
verksamheten på ett annorlunda vis, dem ska till och med kunna föreslå förändringar. 
Kommunikation är ett ledningsinstrument, och oavsett hur bra en produkt är eller hur välskött 
ett företag är så kommer inte företaget att klara sig utan att förklara och kommunicera. Den 
gamla modellen som beskriver ett företags omvärld heter intressentmodellen. 
 
Intressentmodellen går i ett förenklat perspektiv ut på att ett företag har fyra eller fler 
huvudsakliga intressegrupper, vilket oftast är beskrivna som samhället, aktieägare, anställda 
och kunder. Från början är intressentmodellen en företagsekonomisk modell som kommit att 
bli populär inom kommunikation.  Den grundläggande tanken med intressentmodellen är att 
varje intressegrupp har ett speciellt intresse i ett företags verksamhet och kommunikationen 
inom företaget.  Varje intressegrupp har en kommunikationsdisciplin kopplad till sig, exempel 
på en kommunikationsdisciplin är marknadskommunikation, intern-kommunikation, investor 
relations och public affairs.  Många företag delar också upp sin kommunikationsenhet efter 
dem här disciplinerna (Rawet, Dahl och Flick, 2002). Enligt Kitchen och Burgmann (2015) så 
var integrerad marknadskommunikation (IMC, Integrated Marketing Communication) en av 
de allra största upptäckterna och utvecklingarna under 2000-talet. Terminologin inom IMC är 
argumenterat enligt Kitchen och Burgmann (2015) att akronym och derivat är dem vanligaste 
användningsområdena. Trots att IMC har blivit accepterat av forskare världen över så är det 
en stor tidsfördröjning praktikmässigt för IMC när det kommer till implementation, med några 
få undantag (Kitchen & Burgmann 2015). Syftet med IMC där det implementeras är enligt 
Kitchen och Burgmann (2015) att skapa olika synergieffekter i promotion mix element, detta 
skapar i sin tur konsistens mellan olika funktioner och meddelanden. Fortsättningsvis så 
argumenterar Kitchen och Burgmann (2015) för att IMC underbygger media och promotion 
mix element, vilket utgör en ökad effektivitet och förbättring i andra områden, såsom 
avkastning. IMC har i sin natur fördelar som skapas automatiskt om IMC används på rätt sätt, 
dessa fördelar som skapas är att kunder och andra intressenter känner sig förstådda av säljaren 
eller leverantören och värderas av den kommunikation som når dem, då det visar sig att IMC 
riktar in sig på kunders och intressenters behov och matchar dessa (Kitchen & Burgmann 
2015). 
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2.2.3 Modeller och strategier inom marknadskommunikation 
För att kunna planera marknadskommunikation så krävs det att man vet vad för slags 
förutsättningar ett företag har. En marknadsrådgivares roll är att hjälpa företaget med att tala 
om vad som krävs för att kommunikationen ska bli så effektiv som möjligt. Detta har man 
nytta av när man ska sätta nivån på kommunikationsbudgeten (Berglund & Boson 2010). 
Medierådgivaren i ett företag har som uppgift att ta fram en rekommendation för hur företaget 
ska nå en aktuell målgrupp på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och dessutom få ut 
största möjliga effekt utefter dem utsatta målen (Berglund & Boson 2010). Enligt Berglund 
och Boson (2010) så finns det en del variabler som man ska via extra hänsyn till när man gör 
marknadskommunikation: 

 Omvärlds och marknadsinformation till exempel via kommunikationsköparens affärs- 
och marknadsplan. 

 Produktens egenskaper. 
 Produktens målgrupp/målgrupper. Ibland är det aktuellt att ta hänsyn till både primära 

och sekundära målgrupper. 
 Övergripande mål för hela perioden och mål för varje kampanj under perioden. 
 Syfte. 
 Budskap. 
 Distribution av produkten. 
 Särskilda försäljningsperioder som är viktigare än andra. 
 Eventuella geografiska avgränsningar. 
 Konkurrenters reklaminvesteringar. 
 Budget. 

 
Enligt Berglund och Boson (2010) så brukar en medierådgivare oftast ge en strategisk 
rekommendation och en taktisk rekommendation. I den strategiska delen så brukar man 
bestämma media och kanal strategier, man prioriterar räckvidden på sin kommunikation samt 
kontinuiteten.  Vissa planerar också här kommunikationen påverkan beroende på den budget 
man har för kommunikationen samt produktens egenskaper. Man tillämpar också i den 
strategiska delen en metod som heter 3T som prioriterar viktiga kommunikativa egenskaper 
genom att titta på tillit, tillfälle och tillgänglighet.  I denna del sätter man också mål som man 
uppnår under vissa perioder samt att man beskriver syftet med det övergripande målet 
(Berglund & Boson 2010). I den taktiska delen så försöker man optimera varje kanal så 
mycket som möjligt enligt Berglund och Boson (2010). Resultatet av budgeten är det man 
använder via olika mätningar och redovisar detta, man kollar också på resultatet när det 
kommer till hur många man kan nå totalt och dessutom hur många man når på varje specifik 
kanal och så jämför man det mål man har satt upp.  Man tar också fram mer detaljerade 
kostnadskalkyler och estimerar kostanden för hela kommunikationen.  Alla mätningarna gör 
man innan projektet börjat, under projektet samt efter för att kunna utvärdera hela 
kommunikationen i slutet (Berglund & Boson 2010). Enligt Kitchen och Burgmann (2015) så 
har flera modeller inom IMC har utvecklats då området har attraherat mer och mer forskning. 
En modell som har utvecklats inom detta område är Fill’s (2002) modell som argumenterar att 
först och främst så måste IMC beaktas av marknadsföring och varumärkesförvaltning. 
Modellen har olika steg som i sin tur har barriärer som måste bli överkomna genom dessa 
steg. Fortsättningsvis så visar modellen att konsistens och harmonisering är medfört till 
modellen genom promotion koordination. Organisatoriska funktioner såsom HR, finans och 
marknadsföring underlättar principerna och när de utvecklas samt tillämpas på interna och 
externa marknadsföringsresurser. Dessutom så argumenterar Kitchen och Burgmann (2015) 
att det krävs att organisationen i sig har en skiftning i sin organisationskultur, allt från värde 
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och tilltro. Efter dessa steg så är det möjligt enligt Fills (2005) modell att ta sig an det tredje 
och fjärde steget och omfamna IMC. 
 
I jämförelse med Fills (2002) modell, så har en modell utvecklats av Pickton och Broderick 
(2005) och uppkom genom utveckling av teoretiskt och empiriskt material från deras studie. 
Pickton och Broderick’s (2005) modell följer rekommendationer genom en procedur som sker 
stegvis och börjar med att utvärdera och analysera företagets position som varumärke men 
även på marknaden. Fortsättningsvis beskriver Pickton och Broderick (2005) att man måste 
analysera marknadsdata tillsammans med interndata från kampanjer eller andra 
marknadsåtaganden inom kommunikation ut mot köpare och dessa evalueras sedan med ett 
fokus på publiken. Dem fortsatta stegen i Pickton och Broderick’s (2005) modell innebär att 
man allokerar företagets budget, baserat på resursgranskning, sedan fortsättning med 
strategisk och objektiv planering. Efter detta sker beslutfattande åtaganden vare sig dem är 
taktiska eller operationella (Kitchen & Burgmann 2015). I slutskedet av stegen så sker 
selektion av verktyg för kommunikation och är sedan implementerade. Slutligen, så 
utvärderas och bedöms resultatet och processen som har skett under varje steg. Om det behövs 
så rekommenderas det att göra justeringar. 
 
Enligt Berglund och Boson (2010) så sker planeringsprocessen när man planerar 
marknadskommunikationen i sju steg: 
 
Analys av omvärld och marknad 
I detta steg samlas all möjlig information in, vilket kan vara ganska tidskrävande. Att sedan 
skaffa sig en övergripande syn av den insamlade informationen samt att analysera och 
sammanfatta informationen är också något som kräver sin tid. Man måste se företagets 
bransch utifrån ur ett helikopterperspektiv. Att se det ur det perspektivet är inte alltid så lätt då 
man löper en stor risk att bli hemmablind (Berglund & Boson 2010). I det första steget av 
planeringsprocessen gäller det bland annat att man bearbetar en viss mängd information som 
handlar om vilka andra aktörer det finns på marknaden, hur utvecklingen ser ut och även hur 
den ser ut i framtiden, trender och prognoser, samt att se hur stora andelar av marknaden 
konkurrenterna har och hur mycket dem investerat i sin marknadsföring. Mycket av den 
information som behöver bearbetas kan man eventuellt hitta i företagets marknadsplan eller 
affärsplan. Andra bra plattformar att kolla på är branschstatistik, olika branschrapporter och 
undersökningar. Desto mer heltäckande bild man får av företaget och dem efterfrågade 
informationsdelarna desto bättre är det för inledningsskedet av ett samarbete (Berglund & 
Boson 2010). 
 
Definition av målgrupp/målgrupper 
Många företag kommunicerar att de vänder sig till alla och ibland stämmer det. Till exempel 
så kan Ikea kommunicera att de vänder sig till alla eftersom de har något för alla. För ett 
företag som inte har något för alla så är det ytterst viktigt att definiera vad för slag målgrupp 
eller målgrupper som man vänder sig till (Berglund & Boson 2010). 
 
Analys av målgruppen/målgrupperna och deras behov och beteenden. 
När steg 2 är avklarat så är det viktigt att samla ihop så mycket information som möjligt om 
de målgrupper som har blivit definierade, som sedan ska bli analyserat. Detta kommer sedan 
ligga som grund för det fortsatta strategiarbetet. Det som är viktigt att veta är omfattningen på 
målgruppen, desto fler individer, desto fler köp (i detta fall antalet potentiella företag, 
landsting). Man behöver veta vart den potentiella gruppen befinner sig för att veta vilka 
detaljer man ska trycka lite extra på, alla kunder har olika behov (Berglund & Boson 2010). I 
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denna fas lägger man även vikt vid andra faktorer såsom, medievanor, livsstil och värderingar 
(Berglund & Boson 2010). 
 
Val av strategi för att nå fram med budskapet till målgruppen/målgrupperna 
Steg 1 -3 används som beslutsunderlag till steg 4 (Berglund & Boson 2010). 
 
Taktisk planering 
När budgeten är lagd för dem olika kommunikationsarbetena så fördelas den på de 
kommunikationskanalerna som når de bestämda målgrupperna bäst vid de mest lämpliga 
tillfällena.  Olika specialister vidtar lämpliga åtgärder för att nå den mest kostnadseffektiva 
lösningen (Berglund & Boson 2010). Det finns specialister som är specialiserade på specifika 
kommunikationskanaler, dessa personer strävar efter så bra resultat som möjligt inom sitt 
område. Över dem sitter en person ansvarig för helheten och att satsningarna i varje kanal blir 
så bra som möjligt. Denna planeringsprocess sker innan specialisterna påbörjar sitt arbete. Till 
sin hjälp har specialisterna olika instrument som har en hög affinitet, vilken visar hur stor 
likheten är mellan målgruppen och kanalen (Berglund & Boson 2010). 
 
Genomförande 
I denna fas har kommunikationsplanen blivit godkänd och genomförandet ska ske. I detta steg 
sker planeringsoptimering, förhandling av priser för respektive kommunikationskanal, man 
köper medieutrymme, bokar, tar fram materialtekniska upplysningar, leveransadresser, 
kontroller av införanden (Berglund & Boson 2010). 
 
Återkoppling och utvärdering 
Det sista steget sker efter att genomförandet är färdigt. Här utvärderar man hela satsningen 
och kollar om allt gått som planerat, och om alla målen uppnåtts. Om inte så kollar man vad 
anledningarna är och vilka lärdomar det finns att ta med sig (Berglund & Boson 2010). 
 
I dagens kommunikativa omvärld ställs företag inför många utmaningar som man inte upplevt 
tidigare. Detta gör att det också påverkar sättet på hur ett företag kan värdera sin 
kommunikation. Intressentmodellen som bygger på en statisk värld, det enkla budskap till 
tydliga målgrupper som efterfrågas, det medför också att det finns ett antal värderingsmetoder 
som man kan tillämpa för att mäta värdet man får utav sin kommunikation. De flesta 
metoderna handlar om att mäta kännedom och attityder. Dessa metoder medför dock att man 
isolerar kommunikationen och medför att man aldrig får en förklaring till mer komplicerade 
orsakssamband genom dessa metoder. Idag måste företag arbeta hårt men att få klart för sig 
hur och när kommunikationen stödjer affärsmål, då kan man också se kommunikationens 
värde (Rawet, Dahl och Flick, 2002).  När man ska lansera en ny produkt kan företaget via 
publicitet och events skapa den uppmärksamhet och kännedom som krävs. När det kommer 
till verksamhetsmål inom den offentliga sektorn så kan man ofta koppla verksamhetsmålen till 
effekterna av samhällsinformation. Cykelhjälmar och kondomer är två produkter som ger 
stora och tydliga effekter för samhället och via dem effekterna har dessa produkter fått både 
stor uppmärksamhet och dessutom finns det en stor kännedom om dessa produkter. Inom 
detta område finns också de mest beprövade och mest använda mätmetoderna i form av 
intervjuundersökningar som huvudsakligen är utvecklade inom området för 
marknadskommunikation (Rawet, Dahl och Flick, 2002).  Kopplingen mellan kommunikation 
och affärsmål är i de flesta fall lätt att förstå och blir således inte enkel att varken bevisa eller 
mäta eftersom kommunikationen blir en del av helheten. Det finns dock metoder för att sätta 
ett värde i kronor på kommunikationen.   
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Rawet, Dahl och Flick (2002) presenterar en enkel trestegsmodell för att sätta ett värde på 
kommunikationen i pengar.  Först är det viktigt att kommunikationen i ett specifikt fall spelar 
en roll för att uppnå ett affärsmål och i en del fall så kan det räcka med detta steg.  Nästa steg 
är att ett företag måste tillåta kvalificerade gissningar (Rawet, Dahl & Flick 2002). Det går 
aldrig att hitta det perfekta sambandet mellan det önskade utfallet och kommunikationen i ett 
projekt. Däremot går det att värdera hur stor del av de totala insatserna som kommunikationen 
har. När man sedan har gjort den kvalificerade delen så kan man sedan multiplicera den ökade 
intäkten, vinsten eller den minskade kostnaden med kommunikationens del. Det finns de 
informationschefer som påstår att all deras publicitet värderas lika.  Detta är en myt som än 
idag sprids vidare via både branschföreträdare och fackpress (Rawet, Dahl & Flick 2002). Det 
stora intresset med publicitet är hur den påverkar kommunikativa processer. En annons i en 
tidning kan riktas mot en specifik målgrupp men en tidnings annonspris är byggt på en 
sambandskedja som den i sig själv kan vara ett föremål att ifrågasättas. Det finns mätmetoder 
som kan mäta hur många som sett en annons och även hur många som blivit påverkade av en 
annons men annonsens pris motsvarar inte värdet av den förmedlade kommunikationen. Det 
viktiga med publicitet är att den påverkar de kommunikativa processerna och att den startar 
olika samtal i olika publiker (Rawet, Dahl & Flick 2002). 
 
Den nya världen inom kommunikation ställer också nya krav på de människor som jobbar 
som kommunikatörer, vare sig de är verksamma i ett företag eller som konsulter. Inom PR-
branschen som har rötter inom reklamvärlden så har man hela tiden försökt att hämta sina 
metoder att mäta kommunikation från reklamvärlden.  Rawet, Dahl och Flick (2002) menar 
att det är direkt skadligt och felaktigt sätt att gå tillväga på. En närvarande kommunikativ 
inställning är ett krav för den nya komplexa omvärlden som råder.  En 
kommunikationskonsult har som roll att beskriva handlingar, lämna åsikter samt att absorbera 
osäkerhet. Det behöver inte leda till några specifika kommunikativa insatser men bidrar till att 
ett företag behåller sin handlingsfrihet. De nya kraven som ställs på kommunikationskonsulter 
är att de ska kunna arbeta ihop med managementpersoner samt advokater. En 
kommunikationskonsult måste förstå ett företags verksamhet och samtidigt ge företaget 
vägledning i omvärlden. En kommunikationskonsult som kan arbeta ihop med 
företagsledningar har också möjligheten att visa när, var och hur kommunikationen hjälper till 
att uppnå affärsmålen, detta bidrar också till att värdet av kommunikation blir mer uppenbart. 
Rollen som kommunikationen har blir allt större för ett företag, den blir också mer och mer en 
del av komplexa frågeställningar, därför är det viktigt att konsulternas rådgivning skapar 
värden (Rawet, Dahl & Flick 2002). 

2.3 Marknadskommunikation inom offentliga upphandlingar 
Detta avsnitt behandlar båda ämnena offentlig upphandling och marknadskommunikation. 
Vad för typ av kommunikation sker idag i form av dess informationsflöde och slutligen, vad 
är dem problem som existerar idag i marknadskommunikation mot offentlig upphandling.  

2.3.1 Kommunikation och informationsflöde 
Enligt Donckels och Degadt (1985) så har nästan alla statliga myndigheter i västerländska 
länder gjort otvivelaktiga insatser till att kunna stimulera små och medelstora företag (SMEs). 
Fortsättningsvis så argumenterar Donckels och Degadt (1985) att det fortfarande existerar ett 
stort gap mellan information och kommunikation mellan SMEs och statliga myndigheter, 
såsom offentliga verksamheter. Ballebye Olesen, Lundvall och Tops (2008) argumenterar för 
något som är sällan tillfredställande inom offentliga upphandlingar och det är 
kommunikationen mellan köpare och säljare. Fortsättningsvis förklarar Ballebye Olesen, 
Lundvall och Tops (2008) att det är ett fenomen som leverantörer upplever, vilket är 
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efterfrågan som offentliga köpare eller beställare har. Med detta menar att köpare ganska ofta 
efterfrågar tjänster eller produkter som inte matchar behoven. Beställaren eller köparens 
ansvar är att tillfredsställa dem faktiska behoven som finns, och ofta upplevs det att 
efterfrågan inte stämmer överens med detta eller den tekniknivå som den aktuella marknaden 
har. Som svar på detta argumenterar Ballebye Olesen, Lundvall och Tops (2008) att orsaken 
är brist på kommunikation mellan båda partnerna. Genom att förbättra den nuvarande 
kommunikationen så blir det alltmer lättare för leverantörer och säljare att förstå behoven och 
veta vilken produkt som offentliga upphandlare är i behov av och är bäst lämpade för behoven 
på det mest effektiva sätt. Donckels och Degadt (1985) beskriver två olika typer av 
informationsflöde mellan SMEs och statlig myndighet, vilka två är bottom-up och top-down. 
Med bottom-up menas att informationsflöde går från en individuell SME mot en statlig 
myndighet och tvärtom med top-down (Rawet, Dahl. Donckels och Degadt (1985) yttrar att 
SMEs inte är relativt känt och inte är välkända hos statliga myndigheter och offentliga 
verksamheter. 
 
Donckels och Degadt (1985) diskuterar i sin studie det distansproblem som existerar mellan 
SMEs och statliga myndigheter. Fortsättningsvis beskriver Donckels och Degadt (1985) att 
kommunikationsteori förklarar att möjligheten av informationsutbyte mellan två individuella 
entiteter är en minskad funktion av distansen mellan dem. Med denna generella princip 
förklarar Donckels och Degadt (1985) att detta kan bli applicerad på specifika situationer för 
kommunikation mellan SMEs och statliga myndigheter. I figur 2.2 nedan visar Donckels och 
Degadt (1985) förhållandet och relationen mellan SMEs och statliga myndigheter, med 
hänsyn till informationsutbyte och distansen mellan SMEs och statliga myndigheter. 
Fortsättningsvis förklarar Donckels och Degadt (1985) att distans är ett multidimensionellt 
koncept i detta sammanhang, vilket innebär att det innehåller flera komponenter i åtanke, 
såsom språket som används, fysisk distans och psykisk distans. 
 

EXCHANGE OF INFORMATION AS A FUNCTION OF DISTANCE 
 
Probability of exchange 

 

 
Distance 

Figur 2.2 Donckels och Degadt (1985) figur om informations utbyte i förhållande till distans. 

 
Donckels och Degadt (1985) beskriver att desto kortare avståndet är, ju högre är möjligheten 
av effektiv kommunikation mellan SMEs och statliga myndigheter. Fortsättningsvis så tillför 
detta konsekvenser enligt Donckels och Degadt (1985), vilket är att de argumenterar för att 
det är lättare att skriva kontrakt med statliga myndigheter och offentliga verksamheter på 
lokala nivåer än vad det är med statliga myndigheter och offentliga verksamheter på högre 
nivå i hierarkin. Dock argumenterar Fill och McKee (2012;2011) mot det här distans problem 
som Donckels och Degadt (1985) argumenterar för. Fill och McKee (2012;2011) beskriver 
marknadskommunikation inom B2B att en organisation eller företag kommunicerar med 
andra företag och organisationer, med avseende i deras produkter, tjänster, associerat rykte 
och företagsidentitet. Fortsättningsvis så argumenterar Fill och McKee (2012;2011) att 
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marknadskommunikation inom B2B framförallt handlar om engagemang och medverkan, och 
handlar inte om distans eller uteslutning. 
 
I en studie gjord av Ballebye Olesen, Lundvall och Tops (2008) visar på att det är en extremt 
låg grad av kommunikation mellan köpare och säljare. Fortsättningsvis så visar detta på att 
köparna faktiskt väldigt sällan talar med säljarna eller leverantörerna. Under processen av 
offentliga upphandlingar så sker kommunikation på väldigt låg nivå. När en offentlig 
verksamhet har lämnat ut sitt förfrågningsunderlag så visar det sig enligt Ballebye Olesen, 
Lundvall och Tops (2008) att kommunikation och kontakt kunde förkomma i mindre skalor. 
Men aldrig mer efter att förfrågningsunderlagets steg var förbi. Ballebye Olesen, Lundvall 
och Tops (2008) beskriver detta som ett problem för dem privata företag som arbetar mot 
offentlig sektor då det blir svårare för dem att förstå vad den offentliga upphandlaren 
efterfrågar och för dem att exakt kunna förstå anbudsförfrågan och vilka behov det är som 
faktiskt ska tillfredsställas. 

2.3.2 Kommunikationens problem inom offentlig upphandling 
Orsaker till att det existerar en så pass stor kommunikationsbrist mellan offentlig upphandlare 
och säljare är enligt Ballebye Olesen, Lundvall och Tops (2008) att offentliga tjänstemän 
oftast inte har kompetens eller är fullständigt medvetna om den nyaste och mest passande 
teknologin. Ballebye Olesen, Lundvall och Tops (2008) anser att om anbudsförfrågningar var 
mer mångsidig så hade detta inte varit ett betydelsefullt problem som det är idag. Detaljerat är 
ett koncept som beskriver dagens förfrågningsunderlag vilket har orsakat att innovativa 
företag får det svårt på marknaden. Företagen som idag är i branschen inom nya och 
innovativa lösningar har stor frustration då dessa definieras bort på grund av den anrika 
detaljeringen som ett förfrågningsunderlag idag är (Ballebye Olesen, Lundvall & Tops 2008). 
I en studie gjord av Donckels och Degadt (1985) där de intervjuade 100 företagsledare i 
Belgien tillhörande två olika grupper, där grupp 1 bestod av 40 företag utan anställda och 
grupp 2 bestod av 60 företag med 1 till 100 anställda. Målet med studien var att undersöka 
vilka statliga myndigheter och offentliga verksamheter som kräver och har efterfrågan på 
regelbunden information och kommunikation från SMEs. Resultaten som Donckels och 
Degadt (1985) presenterade var att grupp 1 inom allmän folkvård och miljö, så visade studien 
att endast 26,8 % har krav och efterfrågan på regelbunden information och kommunikation 
från SMEs, medan grupp 2 inom allmän folkvård och miljö har 46,7 % krav och efterfrågan 
på regelbunden information och kommunikation från SMEs. Med detta resultat drar Donckels 
och Degadt (1985) slutsatsen att information och regelbunden kommunikation inom allmän 
folkvård och miljö är viktigare för grupp 2 än för grupp 1 och orsaken till detta är enligt 
Donckels och Degadt (1985) att grupp 2 omfattar mer industriella verksamheter än grupp 1. 
 
En respondent i Ballebye Olesen, Lundvall och Tops (2008) studie förklarade 
kommunikationen som personen i fråga upplevde från köparen. Kommunikationen med 
hänsyn till språket som användes av köparen och språket som användes av säljaren eller 
leverantören skiljde sig avsevärt. Det fanns även problem kringliggande 
förfrågningsunderlaget som förklarades vara extremt detaljerat och att det är mycket svårt för 
säljare, leverantörer och andra intressenter att förstå sig på dem. Ballebye Olesen, Lundvall 
och Tops (2008) beskriver detta som att det läggs ner onödiga resurser och tid för båda parter 
att förstå varandra medan ingen kommunikation sker direkt mellan dem. Enligt Ballebye 
Olesen, Lundvall och Tops (2008) studie så finns det stora önskemål hos säljare och 
leverantörer att få bättre kommunikation med offentlig upphandlare och att mer direkt 
kommunikation skulle vara lösningen på detta. Ytterligare resultat från studien genomförd av 
Ballebye Olesen, Lundvall och Tops (2008) visade att flera respondenter ansåg att lagen och 
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andra juridiska hinder försvårade kommunikationen mellan köpare och säljare. Problemet som 
beskrevs var att det juridiska ramverket var så komplext och konstruerat på ett sätt som gör 
det omöjligt för köpare och säljare att ha den relationen som man kan ha i den privata sektorn.  
 
Ballebye Olesen, Lundvall och Tops (2008) visade indikationer på prisets dominans som 
tilldelningskriterium i utvärderingskriterierna. Här ansågs det att den begränsade 
kommunikationen är den grundläggande orsaken till att pris är det tilldelningskriterium som 
enskilt anses som det viktigaste i utvärderingskriterierna. Genom att det läggs ett större fokus 
på pris än på dem andra kriterierna för med sig risker som har att göra med flexibilitet, 
kvalitet och säkerställd leverans nedvärderas jämfört med priskriteriet. Genom att många 
olika faktorer såsom, vem upphandlaren är och vilken typ av kompetens den har, begränsning 
av kommunikation, förväntningar om kommunikation både från köpare som säljares sida, så 
är matchningen i kommunikation otroligt svår för båda parter (Ballebye Olesen, Lundvall & 
Tops 2008). Kommunikationens begränsningar medför konsekvenser såsom att priset 
domineras som tilldelningskriterium, olika förväntningar av kommunikation kan leda till 
missuppfattade situationer och dåliga intryck från båda parter. Genom att en upphandlare eller 
säljare inte har rätt kompetens för upphandling av just den produkten eller tjänsten kan det 
också försvåra upphandlingsarbetet och kommunikationen (Ballebye Olesen, Lundvall & 
Tops 2008). 
 
Ett annat problem som existerar inom kommunikation som Leszczynski och Zielinski (2013) 
har redovisat är köparen förväntar sig att säljaren ska anpassa sig efter köparens behov. Med 
detta menar Leszczynski och Zielinski (2013) att en majoritet av köparna endast vill att 
säljarna ska kommunicera med dem under dem förhållanden och tidpunkter som är utsatta av 
köparen. Fortsättningsvis på motsatta hållet, alltså en minoritet på mindre än 10 % var villiga 
att acceptera att säljaren bestämmer tidpunkt och förhållandet för kommunikation. 
Leszczynski och Zielinski (2013) redovisar även att en majoritet av köparna endast vill att 
säljare kommunicerar i den frekvens som de förväntar sig. Här uppstår det uppenbara problem 
då de är näst intill omöjligt för säljare att veta vad varje individuell upphandlare har för 
förväntningar på kommunikation, utan att kommunicera. Rekommendationer som görs för att 
kommunicera på bästa sätt mellan offentlig upphandlare och säljare är att det sker i tre steg. 
Det första är när förfrågningsunderlaget har kommit ut och säljaren meddelar upphandlaren 
att ett anbud kommer att skickas in och även att frågor eller annat relevant kommer att mailas 
(Josephson & Wenström 2012). Nästa steg enligt Josephson och Wenström (2012) är att man 
kontaktar upphandlaren efter att anbudet har skickats in för att säkerställa att det har tagits 
emot av upphandlaren. 
 
Ballebye Olesen, Lundvall och Tops (2008) studie visade på att flertal kommuner i Sverige 
har mottagit mer aktiva kommunikativa tillvägagångssätt i den delen av upphandling där 
annonseringen utförs för anbudsförfrågan. Utöver detta så visade det sig att privata 
upphandlare är mycket mer kunniga än sina offentliga motsvarigheter. Orsaken till att det 
faktiskt ser ut såhär i Sverige idag är för att en mer intensiv och bättre kommunikation och 
interaktion mellan köpare och säljare sker i den privata sektorn (Ballebye Olesen, Lundvall & 
Tops 2008). Fortsättningsvis så är en speciell input efterfrågad i den privata sektorn och inköp 
är mer koncentrerad till denna. Specialisering inom speciella produkter och tjänster som oftast 
är väldigt specifika i den privata sektorn gör att specialisering inom det specifika området blir 
mycket begränsat i mindre kommuner för offentlig upphandling. Möten mellan upphandlare 
och säljare är extremt ovanlig inom den offentliga sektorn och är mycket vanligare och 
normalt i den privata (Ballebye Olesen, Lundvall & Tops 2008). Ballebye Olesen, Lundvall 
och Tops (2008) argumenterar för de extrema skillnader som finns mellan inköpschefer på 
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privata företag och den offentliga sektorn. Argumentet som Ballebye Olesen, Lundvall och 
Tops (2008) har är att experterna existerar i den privata sektorn. Oftast är inte inköpschefen 
själv en expert i områden men är sammanlänkade i ett team, medan i den offentliga sektorn är 
detta mycket ovanligt och existerar knappt. Något som också existerar i den offentliga sektorn 
är att upphandlaren är placerad på ett sätt att den är längre ifrån slutanvändaren. 
Begräsningarna är en av dem orsaker enligt Ballebye Olesen, Lundvall och Tops (2008) 
varför offentliga sektorn inte kan nå samma kompetens inom inköp som i den privata sektorn. 
Något som idag existerar på marknaden inom offentliga upphandlingar enligt Ballebye 
Olesen, Lundvall och Tops (2008) är att kommunikationen inte är tillfredställande. 
Fortsättningsvis argumenterar dem för att offentliga upphandlare efterfrågar produkter och 
tjänster som inte lever upp till behoven som ska tillfredsställas och att det dem efterfrågar inte 
reflekterar den aktuella tekniknivån på marknaden. Detta ser Ballebye Olesen, Lundvall och 
Tops (2008) som klara konsekvenser från den bristande kommunikationen mellan båda 
parterna. 
 
Genom detta går det att urskilja flera problem som idag existerar mellan offentlig upphandlare 
och säljare; de mest dominanta problemen idag är följande: 
 

1. Upphandlarens kompetens matchar inte, dvs., upphandlaren kan ha mycket hög och 
god kompetens inom offentlig upphandling, men syftar mer på produkten som 
efterfrågas. 

2. Prisets dominans i utvärderingskriterierna. 
3. Förväntningar som köparen har på kommunikation. 
4. Juridiska ramverket LOU, KL och LIU. 
5. Upphandlaren förstår inte behoven som ska tillfredsställas. 
6. Den höga detaljeringen i förfrågningsunderlaget. 
7. Regelbunden kommunikation och information är inte efterfrågat från statliga 

myndigheter och offentliga verksamheter. 
8. Offentlig upphandling driver innovation, medan upphandlaren inte förstår den 

nuvarande tekniknivån på marknaden.  
 
Utifrån detta går det att utläsa att kommunikation inom offentliga upphandlingar mellan 
upphandlare och säljare inte avspeglar varandra. Genom att upphandlare inte önskar 
regelbunden information och kommunikation från säljare samt att ledet mellan upphandlare 
och experten gör att det kan bli svårt för upphandlare att tillfredsställa de faktiska behoven. 
Det är då kommunikationen är viktig mellan expert och upphandlare, eller att upphandlare 
accepterar mer kommunikation från säljare för att kunna tillfredsställa de behoven som 
efterfrågas. 
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver vilka val av förhållningssätt, forskningsstrategi och metodval som har 
gjorts för att genomföra studien. Kapitlet redovisar dem val som finns att använda och 
diskuterar även andra metoder samt motiven till våra val i denna studie.  

3.1 Forskningsansats 
Inom forskningsansats när det gäller teori och teoriutveckling så finns det två angreppssätt, 
vilka är deduktiv och induktiv metod (Holme, Solvang & Nilsson 1997). Patel och Davidson 
(2011) förklarar att det finns ett tredje angreppssätt, vilket är abduktion. Deduktion 
kännetecknas genom att man genom befintliga teorier och principer försöker dra slutsatser om 
enskilda företeelser. Hypoteser härleds ur den befintliga teorin och testas sedan. Induktivt 
arbetssätt innebär att man är på upptäckarens väg enligt Patel och Davidson (2011). 
Fortsättningsvis så beskrivs induktion som att man ”studerar forskningsobjektet, utan att först 
ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade 
informationen, empirin, formulera en teori” (Patel & Davidson 2011. S. 24). Det tredje 
angreppssättet som beskrivs är abduktion och det innebär att det är en kombination av 
induktion och deduktion. Abduktion betyder att man i det första steget arbetar från ett 
induktivt sätt genom att utifrån ett så kallat enskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster som 
kan förklara det fall som har valts ut. Därefter testas en eller flera hypoteser eller teori på nya 
fall (Patel & Davidson 2011). 
 
I denna studie har vi valt att arbeta utifrån induktion som angreppssätt och forskningsansats 
för att kunna utveckla teorin från utvalt fall. Genom att en preliminär teori har samlats in till 
teoretiskt ramverk och sedan blivit undersökt på fall för att sedan få mer förståelse om fallet 
och utveckla detta till teori i ämnet. 

3.2 Forskningsstrategi 
Enligt Bryman och Bell (2015) så finns det två olika forskningsstrategier när det kommer till 
val av strategi i forskning. De beskriver dessa som kvalitativa och kvantitativa strategier som 
väljs av forskarna, och forskningen är då antigen kvalitativ eller kvantitativ eller både och, om 
man väljer att använda sig av flermetodsforskning. Detta är dock en väg som Bryman och 
Bell (2015) inte rekommenderar då det är väldigt omfattande och svårt att tillämpa 
flermetodsforskning. När man väljer forskningsstrategi så rekommenderar Recker (2013) att 
man ska göra det på ett sätt att valet baseras på forskningsfrågan. Med detta menar Recker 
(2013) att den forskningsfråga som finns tillsammans med metodval, insamling av data och 
hur den analyseras utgör basen för vilken typ av forskningsstrategi man ska tillämpa. Enligt 
Yin och Nilsson (2007) så är det viktigt att ta ställning till flera forskningsstrategier och de 
olika forskningsdesignerna som finns inom varje strategi, det är därför viktigt när man 
använder sig av fallstudiemetoden att ta ställning till sådana skillnader som finns. 
 
Enligt Holme, Solvang och Nilsson (1997) så innebär metoder inom kvalitativ 
forskningsstrategi en måttlig grad av formalisering och har fundamentalt ett förstående syfte. 
Inriktningen har inte som utgångspunkt att undersöka om informationen har generell giltighet. 
Kvalitativa metoder handlar mer om att undersöka och få en mycket djupare förståelse för ett 
eller flera problem. Det som karaktäriserar kvalitativa strategier och metoder är den närhet 
som forskaren har till datakällan där informationen hämtas ifrån (Holme, Solvang & Nilsson 
1997). Fortsättningsvis, så är metoder inom kvantitativ strategi mycket mer strukturerade och 
formaliserade. Detta är för att metoden i sig är påverkad av forskarens kontroll i mycket större 
utsträckning. Fortsättningsvis så förklarar metoden vilka svar som är tänkbara samt utifrån 
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frågeställningen så kan man definiera de förhållanden som är av största intresse (Holme, 
Solvang & Nilsson 1997). Patel och Davidson (2011) beskriver kvantitativ inriktad forskning 
som att forskningen i sig innebär statistiska bearbetnings- och analysmetoder samt mätningar 
vid datainsamling. Medan kvalitativ inriktad forskning riktar in sig på att samla in mjukare 
data vid datainsamling, detta sker oftast i form av tolkande analyser och kvalitativa intervjuer, 
oftast verbala analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidson 2011). 
 
I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativ strategi för att kunna tillämpa en 
fallstudie och skapa ny teori genom induktion som forskningsansats. Den kvalitativa 
forskningen passar lämplig för denna typ av forskning då vi har valt att utföra kvalitativa 
intervjuer och en fallstudie har genomförts. Kvalitativa strategier lämpar sig bättre än 
kvantitativa för att kunna analyser verbala intervjuer, som sedan ska analyseras och skapa ny 
teori. Kvalitativ forskningsstrategi valdes även på grund av forskningsfrågan. 
Forskningsfrågan är en hur fråga, vilket gör att en fallstudie var lämplig att genomföra, och 
därmed tillfaller kvalitativ forskningsstrategi.  

3.3 Forskningsdesign 
Bryman och Bell (2015) förklarar att forskningsdesign serverar en modellbeskrivning eller 
katalog på hur studien kommer att gripa sig an forskningen. Dock förklarar Yin och Nilsson 
(2007) att inom fallstudiemetodiken så finns det ingen katalog för forskningsdesignen till 
skillnad för andra forskningsstrategier. Yin och Nilsson (2007) beskriver fallstudier som 
något av det mest utmanande inom samhällsvetenskaperna i forskningssyfte. Politiska och 
sociala företeelser, gruppmässiga, organisatoriska och individuella är några få grupper som 
fallstudiemetoden som forskningsstrategi kan bidra till (Yin & Nilsson 2007). 
Fortsättningsvis, genom att använda sig av fallstudiemetoden så är det möjligt för forskaren 
att ”bibehålla helheten och det meningsfulla i verkliga händelser, till exempel individuella 
livscykler, organisations- och ledningsprocesser, grannskapsarbete, internationella relationer 
och en industrigrens tillväxt och mognad” (Yin & Nilsson 2007, s. 18). Enligt Patel och 
Davidson (2011)  så innebär en fallstudie att man studerar ett fall, som kan vara allt från en 
individ, situation, organisation eller en grupp individer. Likaväl så kan man studera mer än ett 
fall inom samma kontext eller ett fall i varje kontext och ha flera kontexter, exempelvis två 
organisationer i samma eller varsitt kontext. 
 
I denna studie så har fallstudiemetoden tillämpats som forskningsdesign för att fokusera på 
verkliga och aktuella händelser. Fallstudien är av ett fall i samma kontext, vilket innebär att 
det är en enda analysenhet (Yin & Nilsson 2007). Genom att vi har valt att genomföra vår 
studie på en organisation inom samma kontext så lämpar sig fallstudiemetodiken för denna 
studie, den lämpar sig också genom att vår forskningsfråga är en hur fråga och den har fokus 
på en aktuell händelse. 

3.4 Val av fallföretag – Care of Sweden 
Care of Sweden är ett företag som tillverkar madrasser som är specialiserade för att motverka 
trycksår.  Deras produkter är allt ifrån avancerade luftmadrasser till sittdynor för rullstolar. All 
tillverkning sker i Tranemo där man har huvudkontor samt fabrik beläget. Care of Sweden 
tillverkar alla sina produkter själva under högt ställda krav på både kvalitet och minimal 
miljöpåverkan.  Care of Sweden som företag vill bli sedda som en del av vården där de sida 
vid sida med sjukhus och andra delar av den offentliga sektorn arbetar för en trycksårsfri 
värld. Care of Sweden är Sveriges största leverantör av madrasser och dynor till vården och 
deras kunder är landsting, kommuner och privata vårdbolag över hela landet. Företaget finns 
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också representerat i över 20 andra länder över hela världen. Export är en avdelning som 
växer starkt ihop med hela företagets tillväxt (Care of Sweden). 
 
Företaget bildades efter fusion mellan två bolag som arbetat med att leverera medicintekniska 
produkter till vården sedan 1992. Care of Sweden grundades 1999. Utöver sitt sortiment med 
madrasser och dynor som motverkar trycksår så erbjuder Care of Sweden ett helhetskoncept 
där man har både kundtjänst, utbildningar och rekonditionering av madrasser. De utbildningar 
de erbjuder är inom flera olika områden, några exempel är utbildningar om trycksår, 
vårdbäddskunskap och evakuering.  Med en rad olika filialer placerade på olika strategiskt 
lämpliga ställen kan Care of Sweden snabbt och smidigt få ut madrasser till sina kunder när 
de behöver ersättas helt eller tillfälligt. I ett samarbete med transportföretaget Bring så har de 
sett till att deras kunder alltid kan få snabb och enkel hjälp vid eventuella problem (Care of 
Sweden AB). 
 
Varje produkt som Care of Sweden tillverkat kommer från Tranemo. Majoriteten av 
personalstyrkan, utveckling och produktion utgår därifrån, i och med detta så kan Care of 
Sweden säkerställa kvalitet i deras produkter.  Deras produktutbud inkluderar sofistikerade 
madrasser som förebygger trycksår ihop med sofistikerat luftsystem och 
växeltrycksmadrasser. Vid utveckling så bjuder företaget alltid in vården för att delta i 
utvecklingsprocessen, från dem tar de till sig råd och tips på vad som behövs. Till skillnad 
från företagets konkurrenter så har de visionen om att utrota trycksåren och förebygga att de 
uppstår. De vill inte bara sälja madrasser utan vill också belysa och höja kunskapen kring 
trycksår och problemen de orsakar (Care of Sweden AB). 
 
Care of Sweden jobbar för att förebygga trycksår men deras stora ambition är att utrota 
trycksår. Enligt dem själva så är det en vision som är otroligt ambitiös men Care of Sweden 
tror på sina produkter och även på möjligheten att uppnå målet att det en dag kommer finnas 
en trycksårsfri värld inom vården. De jobbar för att vården snabbt ska kunna identifiera vilken 
grad trycksåret befinner sig i och att man då ska kunna sätta in rätt åtgärder för att förebygga 
trycksåret. De jobbar på ett väldigt öppet sätt, de bjuder in företrädare för vården till att både 
delta och också se hur de arbetar. För de som inte har möjligheten så är företaget också öppet 
om hur de arbetar på sociala medier där de bland annat har olika filmer och bilder på hur 
vardagen ser ut på Care of Sweden (Care of Sweden AB). 
 
Företaget vill bli sett som ett ödmjukt företag som inte bara jobbar för att sälja madrasser, de 
vill bli sedda som en stöttepelare i att motverka ett problem som trycksår. Enligt Care of 
Sweden så orsakar inte bara trycksår smärta för tusentals patienter utan det bidrar med enorma 
kostnader för sjukhusen och andra offentliga myndigheter. 5 procent av den totala 
sjukvårdsbudgeten i Europa består av trycksårsrelaterade problem och med den siffran har 
Care of Sweden beslutat att de vill vara den aktör som ligger i frontlinjen när det gäller både 
kunskap och förebyggande produkter (Care of Sweden AB). 
 
Care of Sweden har under sina år blivit ett väletablerat företag runt om i Skandinavien där 
deras största kundbas också finns. Men i takt med deras utveckling så har även marknader 
utanför Sverige fått upp ögonen.  Idag finns deras produkter i stora delar av Europa, 
Mellanöstern, Asien, Sydamerika och Australien. Care of Sweden är inget företag som jobbar 
mot privatpersoner utan jobbar enbart med upphandlingar gentemot landsting, kommuner 
samt privata vårdgivare. Deras kommunikation ut mot allmänheten är idag nästan obefintlig. 
Vad företag hela tiden jobbar med är att kommunicera gentemot vården. Man har i sin 
kommunikation valt att lägga fokus på det hälsoekonomiska perspektivet, man vill hjälpa 
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vården att eliminera en stor kostnad för något som kan förebyggas dvs trycksår. Att bland 
annat utbilda vårdgivarna är något som man tror mycket på och man hoppas att ett långsiktigt 
ekonomiskt perspektiv ska slå tillräckligt hårt på vården för att man ska få bort trycksåren ur 
vården (Care of Sweden AB). 

3.5 Metod för insamling av data 

3.5.1 Teoretiskt ramverk 
Patel och Davidson (2011) beskriver sju olika källor och dokument där man kan hämta 
material för att kunna bilda ett teoretiskt ramverk, de kategorier som beskrivs är statistik och 
register, officiella handlingar, privata handlingar, litteratur, ”kortlivade” dokument, bild-
dokument och ljud-dokument. 
 
De typer av dokument och handlingar vi har använt oss av för att samla in information och 
data till vårt teoretiska ramverk är framförallt publicerade böcker, med andra ord 
facklitteratur. Vi har även använt oss utav vetenskapliga artiklar där vi har använt Högskolan i 
Borås sökmotor Summon och Google Scholar för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till 
ämnet. När vi använde oss av sökmotorerna så använde vi oss av olika nyckelord såsom, 
marknadskommunikation, public procurement, offentliga upphandlingar och marketing 
communication. Något vi märkte väldigt snabbt var hur lite vetenskapliga artiklar som 
behandlade marknadskommunikation inom offentliga upphandlingar, vilket gjorde att vi fick 
vända oss till mer och mer facklitteratur. Vi märkte också bortsett från hur lite vetenskaplig 
forskning som har gjorts inom ämnet, och hur lite som har gjorts det senaste decenniet. 

3.5.2 Urval 
Urval i kvalitativforskning handlar till största delen om begreppet ändamålsenligt urval. Med 
etta menar Bryman och Bell (2015) att de flesta diskussioner inom kvalitativforskning handlar 
om just detta och att det innebär val av enheter, såsom organisationer, individer, dokument 
och mera. Ändamålsenligt urval är i form av att det inte är på en slumpmässig basis, detta 
betyder att urvalet som forskaren genomför inte är slumpmässig utan man väljer medvetet ut 
vilka deltagare, organisationer eller situationer man vill hämta sitt urval från, beroende på vad 
för forskningsdesign man har, och forskningsfråga samt syfte med forskningen. Bryman och 
Bell (2015) argumenterar att målet med ändamålsenligt urval är att forskaren försöker göra 
sitt urval av fall och deltagare på ett strategiskt sätt för att de i största möjliga mån ska se till 
att de är relevanta till forskningsfrågan. Det är också väldigt vanligt att man väljer ut deltagare 
från olika positioner eller olika variationer av deltagare för att vara säker på att man täcker 
större och flera delar kring forskningsfrågan men också för att resultat medlemmarna ska 
skilja sig från varandra i form av nyckel karaktäristik (Bryman & Bell 2015). Fortsättningsvis, 
vad som är viktigt i ens urval är att veta vad för typ av urval man faktiskt gör, med detta 
menas att bara för att ett ändamålsenligt urval inte är på slumpmässig basis, så är det inte en 
lämplighets urval heller. Bryman och Bell (2015) menar att ett lämplighetsurval helt enkelt är 
ett urval som är tillgängligt för forskaren av en slump, men med ändamålsenligt urval så har 
forskaren sitt mål i åtanke. Fortsättningsvis så måste forskaren ha i åtanke att ett 
ändamålsenligt urval inte går att generalisera till populationen. 
 
Bryman och Bell (2015) redogör för nio olika tillvägagångssätt i ändamålsenligt urval, dessa 
är: 

1. Extrem eller avvikande fall urval. 
2. Typiskt fall urval. 
3. Kritiskt fall urval. 
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4. Högsta variation urval. 
5. Kriterium urval. 
6. Teoretiskt urval. 
7. Snöbollsurval. 
8. Opportunistiskt urval. 
9. Stratifierat urval. 

 
Tillvägagångssättet som vi har använt oss av i ändamålsenligt urval är typiskt fall urval. Vi 
har valt just detta tillvägagångsätt på grund av att vårt valda fall (Care of Sweden AB) 
exemplifierar den dimension vi vill undersöka för att besvara vår forskningsfråga och syftet 
med studien. Genom att vi har valt detta tillvägagångssätt tillåter det oss att välja de individer 
inom organisationen för att få bredd på nyckelkaraktärer samt att välja ut dem som har 
relevans till ämnet. Typiskt fall urval är också det tillvägagångssättet som troligen i synnerhet 
tillämpas i kontakt med fall i samma kontext, vilket är det vi har gjort, en fallstudie inom 
samma kontext på ett enskilt fall (Bryman & Bell 2015). 

3.5.2.1 Urvals storlek 
Enligt Bryman och Bell (2015) så är det helt omöjligt att veta hur många man ska intervjua i 
ett fall innan teoretisk mättnad har blivit uppnått. Nyckelidén med teoretisk mättnad är att 
man ska fortsätta med urval teoretiskt tills någon form av kategori har blivit mättad med data. 
Med detta menas enligt Bryman och Bell (2015) att (a) det finns data som inte är ny eller 
relevant data verkar uppstå med hänsyn till en specifik kategori, (b) kategorin är väl utvecklad 
i form av dess egenskaper och dimensioner demonsterar variation, och (c) relationerna mellan 
kategorier är validerade och väl förankrade. 
 
Det finns även olika nivåer av urval, då de tillvägagångssätten som har nämnts ovan i del 
3.4.2 Urval är mycket användbara så kan det uppstå problem för dem forskare som tillämpar 
en fallstudie inom ett eller flera fall. Problemet som uppstår är att dem kan blanda sig mellan 
två olika nivåer av urval (Bryman & Bell 2015). Det som är viktigt att forskaren måste göra 
när dem tillämpar en fallstudie som forskningsdesign är att fallet/fallen måste väljas, sedan, 
måste forskaren göra urvalsenheter inom fallet. 
 
I vårt urval i vårt fall har vi valt ut fem deltagare att bli intervjuade genom semi-strukturerade 
intervjuer, se del 3.4.3 Semi-strukturerad intervjuguide. Dessa fem personer valdes ut på 
grund av vår forskningsfråga, då de ansågs mest relevanta till ämnet och till forskningsfrågan. 
De personer som valdes ut hade alla olika roller i företaget samt var alla nyckel personer av 
något slag. De personer vi valde att intervjua på Care of Sweden AB var följande: 
 

 Magnus Högberg, VD och grundare. 
 Magnus Hellström, Sälj/Marknadsdirektör. 
 Christian Svensson, Produktspecialist/Säljare. 
 Jeanette Forslund, Upphandlingskoordinator. 
 Oskar Andersson, Projektledare marknad. 

 
Dessa personer valdes ut på en grund av deras position i företaget och att de alla har någon 
form av kommunikation utåt mot externa verksamheter. 

3.5.3 Semi-strukturerad intervjuguide 
Enligt Bryman och Bell så är intervjuer en av dem mest använda metoderna vid datainsamling 
i kvalitativ forskning. Fortsättningsvis så argumenterar Bryman och Bell (2015) att det är 
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flexibiliteten som metoden medför som gör att den är så attraktiv att använda inom kvalitativ 
forskning. Tillvägagångssättet i en semi-strukturerad intervju är mycket mindre strukturerad 
än vad det är i strukturerade intervjuer som görs inom kvantitativ forskning. I kvalitativa 
intervjuer så är man mycket mer intresserad av intervjuobjektets synpunkter. Några fördelar 
med semi-strukturerad intervju är att det ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor på 
intervjuobjektets svar, samt är det även möjligt att ställa frågorna på annorlunda sätt och i 
annorlunda ordning än intervjuguiden (Bryman & Bell 2015). Det som man vill ha ut genom 
att tillämpa en semi-strukturerad intervju är att man vill ha rika och detaljerade svar. Enligt 
Yin och Nilsson (2007) så är det två saker som en forskare måste göra under en semi-
strukturerad intervjus gång, detta är att man ska försöka i möjligaste mån att följa det 
protokoll med frågor som har gjorts och att formulera frågorna utan att skapa några 
frågetecken eller skevheter kring det samt se till att huvudmålet med varje fråga blir besvarat. 
Hur och varför frågor är några av de vanligaste frågorna under en semi-strukturerad intervju, 
där det förstnämnda är att föredra och det bästa (Yin & Nilsson 2007). 
 
I vår studie har vi valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer med våra deltagare, se del 
3.4.2.1 Urvals storlek. Vi valde att genomföra en semi-strukturerad intervju för att kunna 
samla in deltagarnas egna tankar och förståelse om frågan som ställs men också för att vi 
skulle kunna ställa frågor baserat på deras svar. Det vi ville ha ut ur intervjuerna var rik och 
detaljerad data för att sedan kunna bygga teori med detta, så därför tyckte vi att tillämpningen 
av semi-strukturerad intervju var lämplig.  
 
När vi utvecklade vår intervjuguide så byggde vi upp våra frågor mestadels för att besvara vår 
forskningsfråga, men också till stor del baserat på de nuvarande problem som existerar i 
marknadskommunikation utifrån det teoretiska ramverket, se del 2.3.2 kommunikationens 
problem inom offentlig upphandling. Den teori som har samlats in visade stora delar på för 
lite forskning inom området marknadskommunikation mot offentlig sektor. Efter genomförda 
intervjuer så transkriberades det ljudinspelade materialet så fort som möjligt då detta 
rekommenderas av Bryman och Bell (2015) för att det är väldigt tidskrävande. Genom att vi 
transkriberade vår ljudinspelade data i omloppet av tre dagar efter genomförda intervjuer, 
gjorde att vi kunde börja analysera vår insamlade data snabbare. Se appendix – Semi-
strukturerad intervju guide, för att se vilka frågor vi ställde under intervjun. 

3.5.4 Förfrågningsunderlag 
Vi har även valt att ta med ett förfrågningsunderlag från kommunförbundet Skåne i 
resultatdelen som sekundärempiri. Detta för att läsaren ska få bättre förståelse för de krav, 
utvärderingskriterier och utvärderingsmetoder ser ut och hur dem beskrivs. Men framförallt 
för att påvisa vilken typ av kommunikation som offentlig upphandlare vill ha under 
upphandlingsprocessen och hur leverantörer kan gå tillväga i kommunikation under denna 
process.  

3.6 Metod för analys av data 
Enligt Bryman och Bell (2015) så har inga klara regler eller riktlinjer utvecklats för hur 
kvalitativanalys bör genomföras. Det finns flera olika metoder att använda sig av när man ska 
analysera insamlad data. Några av de analysmetoder som rekommenderas av Bryman och Bell 
(2015) är analytisk induktion, verklighetsförankrad teori, tematisk analys och sekundär 
analys. 
 
En av de mest använda metoderna för att analysera data i kvalitativ forskning är tematisk 
analys och tillvägagångssättet med denna typ av analysmetod har inget identifierbart arv eller 
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utmärkande grupp av tekniker (Bryman & Bell 2015). Att identifiera teman i kvalitativ 
forskning är en av de mest grundläggande uppgifterna. Det är även en av de mest mystiska 
(Ryan & Bernard 2003). Fortsättningsvis så argumenterar Ryan och Bernard (2003) att 
analysera text involverar flera uppgifter såsom, upptäcka teman och underteman, kasta vissa 
teman och behålla några, bygga hierarkier av teman eller kodblock och koppla teman till 
teoretiska modeller. 
 
Definitionen av vad ett tema är i kvalitativforskning har haft problematik genom åren, men 
dagens forskare har en ny bild av vad som är ett tema och vad som är ett uttryck, vilket 
innebär två olika saker. Ett tema har fått definitionen att det är kategorier, koder eller 
märkning/stämplar, medan uttryck är mer refererade till incidenter, data-bitar eller stycken. 
Fortsättningsvis argumenterar Ryan och Bernard (2003) att de länkar som finns mellan teman 
och uttryck är ”konceptuella stämplar placerade på diskreta händelser, events och andra 
instanser av fenomen” (Ryan & Bernard 2003. S. 87). Kategorier eller teman är en 
klassifikation av mer diskreta koncept. Ryan och Bernard (2003) redogör för 
rekommendationer som man bör följa vid tematisk analysmetodologi i kvalitativforskning. 
Det som Ryan och Bernard (2003) rekommenderar att man tittar efter när man söker teman är 
följande: 
 

‐ Repetition: ämnen som uppstår om och om igen. 
‐ Naturliga typologier eller kategorier: lokala uttryck som är antingen främmande eller 

används på ett främmande sätt. 
‐ Metaforer och analogier: på det sättet att respondenter representerar deras egna tankar 

i termer av metaforer eller analogier. 
‐ Övergångar: Sättet som ämnen skiftar i transkribering eller andra material.  
‐ Likheter och skillnader: utforskar hur intervjuobjekt kanske diskuterar ett ämne på 

olika sätt eller skiljer sig från varandra på ett visst sätt, eller utforskar hela texter 
såsom transskripts och fråga hur de skiljer sig åt. 

‐ Språklig koppling: undersöker användandet av ord.  
 
Yin och Nilsson (2007) beskriver vissa problem som uppstår vid analys av fallstudier, detta är 
på grund av att analys av fallstudiedata är knappt utvecklad och de svårhetsaspekterna som 
fallstudier medför. Fortsättningsvis så är det vetenskapliga tankesättet som forskaren har 
något som mycket saker är beroende på. 
 
I denna studie har en tematisk analysmetod används för att analysera insamlad data. Vi har 
följt de rekommendationer som Ryan och Bernard (2003) diskuterar för att kunna söka efter 
teman i våra transkriberade intervjuer. Genom detta har vi genom de frågor vi ställde under 
intervjun, som ställdes baserat på forskningsfrågan samt de nuvarande problem som existerar i 
marknadskommunikation mot offentlig sektor kommit fram till fyra tematiska kategorier som 
berör ämnet för att skapa ny teori.  

3.7 Metod för utvärdering 
Yin och Nilsson (2007) argumenterar för fyra kriterier vid tillämpning av fallstudier, vilken 
fas av forskningen dem kommer till användning och hur dem tillämpas i fallstudier. Här har 
man tagit ställning till varför just dessa fyra har valts ut som byggstenar när det kommer till 
kriterier inom fallstudier, och detta är för att de lämpar sig bäst inom forskning för empirisk 
samhällsvetenskaplig undersökning, vilket fallstudier faller in under. Tabell 1 nedan är en 
översikt över de fyra kriterier som Yin och Nilsson (2007) beskriver, kriteriet, deras 
fallstudietillämpning och den undersökningsfas då tillämpningen av kriteriet blir aktuell. 
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Tabell 3.1 Fyra designkriterier och deras tillämpning vid fallstudier (Yin & Nilsson 2007. S. 54). 

Kriterier Fallstudietillämpning Den undersökningsfas då 
tillämpningen blir aktuell 

Begreppsvaliditet  Använd flera källor när det gäller data 
och belägg. 

 Formulera en beviskedja. 
 Låta nyckelinformanter läsa igenom 

utkast till forskningsrapporten. 

Datainsamlingen. 
 
Datainsamlingen. 
Sammanställning av rapporten. 

Intern validitet  Jämföra olika mönster med varandra 
(”pattern matching”). 

 Bygga upp förklaringen. 
 Ta upp rivaliserande förklaringar. 
 Använd logiska modeller. 

Analysen av data. 
 

Analysen av data. 
Analysen av data. 
Analysen av data. 

Extern validitet  Använda teori vid enfallsstudier. 
 Använda replikationslogik vid 

flerfallsstudier. 

Forskningsdesign. 
Forskningsdesign. 

Reabilitet  Använd regelverket för fallstudier. 
 Utveckla en databas för fallstudien. 

Datainsamlingen. 
Datainsamlingen. 

 

3.7.1 Begreppsvaliditet 
Detta kriterium när det kommer till fallstudieforskning, så finns det speciella svårigheter. 
Detta på grund av att inom fallstudieforskning så har ett flertal personer varit kritiska 
gentemot forskarna och hur vida dem ”underlåter att formulera mått som är tillräckligt 
operationella och att ”subjektiva” bedömningar ligger till grund för insamling av data” (Yin & 
Nilsson 2007 s. 55). 
 
Vi har använt oss av begreppsvaliditet både i datainsamlingen och i sammanställning av våra 
transkriberade intervjuer. Detta har gjorts genom att vi har använt oss av flera källor i 
insamling av data till vårt teoretiska ramverk, samt intervjuat flera nyckelpersoner i vårt fall. 
Vi har även skickat ut kopior av de transkriberade intervjuerna till varje intervjuobjekt för att 
dem ska kollas igenom av de en extra gång och dubbelkolla att den insamlade data är korrekt 
och för att vi ska få ett extra godkännande till att använda den insamlade data.  

3.7.2 Intern validitet 
Yin och Nilsson (2007) beskriver att intern validitet kriteriet har flera så kallade ”hot” som 
har identifierats, specifikt när det kommer till falska effekter och samband. Fortsättningsvis så 
är en av synpunkterna på intern validitet att det bara är av intresse vid kausala eller 
förklarande undersökningar, med andra ord att händelse A leder till händelse B. Den andra 
synpunkten på intern validetet när det gäller fallstudieforskning är att man vill kunna dra 
hållbara slutsatser, att det kan generaliseras till det problem som ligger i grund (Yin & Nilsson 
2007). Fortsättningsvis så finns det fyra rekommendationer på taktik man kan använda för att 
stärka den interna validiteten. Dessa fyra som är rekommenderade av Yin och Nilsson (2007) 
är mönsterjämförelse, formulering av förklaringar, rivaliserande förklaringar och logiska 
modeller. Bryman och Bell (2015) argumenterar att intern validitet innebär att om det finns 
bra matchning mellan forskarnas observationer och den teori som utvecklas utifrån 
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forskningen. Fortsättningsvis argumenterar Bryman och Bell (2015) att intern validitet är en 
av de största styrkorna i kvalitativ forskning.  

3.7.3 Extern validitet 
Problemen kring kriteriet extern validitet är om resultatet och slutsatserna kan generaliseras 
utöver den faktiska fallstudien. Ett exempel på detta problem kan vara om ett resultat från 
förändringar i marknadspris för bostadsrätter i ett område kan tillämpas i ett annat område 
(Yin & Nilsson 2007). Kritiker har varit väldigt klara med att argumentera att fallstudier är en 
bräcklig grund för generalisering och att kriteriet extern validitet är ett av de huvudsakliga 
hindren vid fallstudier. Enligt Bryman och Bell (2015) så refererar den externa validiteten till 
hur stor utsträckning resultatet och slutsatsen kan tillämpas på ett annat område, de skriver 
också att extern validitet kan ställa till med problem för kvalitativa forskare då man oftast 
använder sig av små fall.  
 
Vi har använt oss av extern validitet i vår studie genom att använda oss av teori i 
forskningsdesignsfasen under studien. Detta görs för att enfallsstudier ifrågasätts om extern 
validitet i resultat och slutsats då men ifrågasätter om det kan generaliseras utöver den 
fallstudie som vi har gjort. Vår studie kommer kunna tillämpas på de marknader där företag 
jobbar med offentliga upphandlingar då regelverket för dessa är liknande oavsett marknad.  

3.7.4 Reabilitet 
Poängen med reliabilitet är att säkerställa att om en annan forskare vill göra en följstudie eller 
använda samma tillvägagångssätt så ska detta vara möjligt om man uppfyller kriteriet 
reliabilitet. Detta innebär även att forskaren ska komma fram till samma resultat och 
slutsatser, detta med tonvikt på att forskaren måste genomföra samma fallstudie (Yin & 
Nilsson 2007). Det är därför det är viktigt att dokumentera det tillvägagångssätt man har 
använt sig av i fallstudien, för att utan denna dokumentation så är det inte möjligt för någon 
annan forskare att genomföra samma fallstudieforskning. Bryman och Bell (2015) skriver att 
det finns två typer av reabilitet när det kommer till kvalitativ forskning, Extern reabilitet som 
innebär att en studie ska kunna utföras med samma tillvägagångssätt av en annan forskare, ett 
kriterium som enligt Bryman och Bell (2015) är svårt att möta i en kvalitativ studie. Detta på 
grund av att det är svårt att “frysa” en miljö och omständigheterna kring en studie.  Den andra 
typen är intern validitet som innebär att alla medlemmarna av ett forskningsteam ska vara 
överens om samma sak av det dem sett och hört.  
 
För att stärka reabiliteten i vår studie så har vi följt det regelverk och rekommendationer som 
är presenterade av Yin och Nilsson (2007). Genom att vi har följt det regelverk som finns i 
datainsamlingsfasen så gör det möjligt för oss att stärka reabiliteten. Vi har gjort så att det är 
möjligt för andra forskare att göra en följdstudie av vår genom att använda samma 
tillvägagångssätt som vi har gjort på samma fall. Det vi har valt att inte göra på grund av 
tidsbrist och resurser är att bygga en databas för vår datainsamling, valet gjordes för att 
datamängden inte är tillräckligt stor för att fylla upp dem argument som finns för att skapa en 
databas för data och tillgång till mjukvara hindrar detta. Den interna reabilitet har vi uppfyllt 
genom att ihop delta på intervjuer, och dessutom gemensamt diskuterat den insamlade teorin 
som finns i studien. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisar vi resultatet från våra semi-strukturerade intervjuer i primärempiri. Vi 
redovisar även sekundärempiri i form av ett förfrågningsunderlag från kommunförbundet 
Skåne.  

4.1 Primärempiri 
Care of Sweden arbetar på ett sätt för att få långsiktiga och positiva relationer, detta gör dem 
genom att dem bland annat utbildar sjukvårdspersonal och andra intressenter, inte bara i hur 
deras produkter fungerar och vilken nytta dem gör men om trycksår i allmänhet, hur det kan 
förebyggas och behandlas på bästa sätt då Care of Sweden samarbetar med medicinsktekniska 
organisationer, genomför forskning inom området och har även egen sjuksköterska på plats 
in-house. Som en respondent beskriver värdet som deras kunder, brukare och offentlig 
verksamhet får. 
 

”Vi är ju en fullservice leverantör så det innebär att vi inte bara lämnar produkterna utan 
vi ger det mycket information om produkterna, utbildning och försöker alltid se våra 
affärsrelationer som långsiktiga relationer.”  
 

Fortsättningsvis så arbetar Care of Sweden aktivt för att höja deras kundvärde och relationer 
till deras kunder, brukare och offentlig verksamhet generellt. Med begreppet fullservice 
leverantör så syftar Care of Sweden på att de säljer ett helhetskoncept inte bara produkter. 
Som nämnt innan så utbildar de vårdpersonal och offentlig sektor om trycksår, deras 
produkter, de erbjuder full service, såsom om en madrass skulle gå sönder så skickas en ny 
inom fyra timmar, samma sak gäller om en madrass behöver tvättas så skickas en 
ersättningsmadrass inom fyra timmar. Det Care of Sweden vill förtydliga är att de inte säljer 
på pris utan på kundvärde som en respondent beskrev det. 
 

”Värdet kunderna får, vi jobbar ju med kundvärde, vi säljer inte på pris. Vad vi vill ge 
kunderna är ju ett helhetskoncept där vi då inte bara pratar produkter, utan vi pratar 
tjänster och vi pratar utbildningar, kliniska utvärderingar, positionering, det är ju så att 
en madrass, att bara lägga ut en madrass till en patient hjälper inte mycket utan du måste 
lära eller utbilda våra kunder då i hur man använder dem, det är så du utrotar trycksår 
vilket är vår vision.” 

 
Detta är också ett sätt som man kan beskriva Care of Sweden’s relation till offentlig 
verksamhet. De är inte bara ute på kundbesök och visar hur deras produkter fungerar och hur 
de används. De vill förmedla kunskapen och läran kring hur man förebygger, behandlar och 
deras vision, att utrota trycksår. Care of Sweden tycker att det är viktigt att i deras relationer 
mot offentligverksamhet att relationen är bra och positiv, men den ska ändå vara strikt, där 
man utgår från objektivitet och inte subjektivitet. En respondent beskrev detta på följande sätt. 
 

”Det handlar ju lite om det att man kanske inte ska köpa madrasser av någon som man 
har ätit middag med.” 

 
På Care of Sweden arbetar de internt mycket med att stärka deras relationer mot offentlig 
sektor, det interna arbetet som görs är att de alltid ställer de frågor som behövs ställas. Frågor 
såsom hur kan vi stärka våra relationer? Hur kan vi förebygga mer trycksår? Hur kan vi skapa 
fler portaler för relationer? Varför ska vi göra detta? Hur ska detta nås? Genom att Care of 
Sweden frågar sig hur och varför i deras frågor om relationer mot offentlig sektor gör att de 
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kan på bättre sätt få starkare relationer på ”rätt” sätt, samt att de kan sprida deras kunskap och 
läran om trycksår till de som är intresserade. 
 
Kommunikationen under en upphandlingsprocess är något som kan variera beroende på vilket 
landsting eller vilken kommun som håller i upphandlingen. Vissa kommuner och landsting 
utvärderar och genomför upphandling på priskriteriet medan vissa på kvalitetkriteriet. 
Beroende på hur de väljer att handla upp så måste Care of Sweden anpassa sin strategi för hur 
de kommunicerar ut sina produkter.  
 

”Ja det är ju så, det finns ju upphandlingar där det inte finns något annat än priset som 
betyder. Vissa kan vara rätt duktiga, dem gör utvärderingar och sätter upp kriterier men 
man värdesätter dem alldeles för dåligt om man kollar på kvalitets delen då, då blir det 
priset som är det avgörande. Det är något man studerar rätt ingående när man börjar 
med en upphandling, för att se hur dem här delarna ser ut då, det måste man ta reda på 
då, för det handlar ju om vilken strategi man ska ha då när man gör ett anbud.” 
 

Det beror på hur landstingen eller kommunerna väljer att värdera sina utvärderingar, hur 
mycket genomslag får egenskaper gentemot vad priset ligger på. Care of Sweden försöker 
alltid i sin kommunikation lägga vikten på det koncept de har och dessutom med hjälp av sin 
hälsoekonomiska rapport som bevisar hur mycket pengar vården hade kunnat spara på att 
börja förebygga trycksår istället för att behandla. Man försöker att lyfta upp både de 
besparingar man gör utöver en lång tid samtidigt som man försöker att lyfta upp de fördelarna 
som den offentliga sektorn får med deras helhetskoncept. Man vill kommunicera ut att man 
vill mer än att bara handla upp madrasser med den offentliga sektorn.  Priset har under en lång 
tid haft dominans under upphandlingarna. För 4 -5 år sedan så styrde priset i princip hela 
upphandlingen men Care of Sweden har hela tiden försökt att vända den trenden och få 
upphandlare och offentlig verksamhet till att mer fokusera på vilka nyttor dem får.  De jobbar 
ofta väldigt mycket med i att försöka få referensgrupperna till att kommunicera med varandra 
och få dem att förstå att man kan spara mycket mer pengar om man handlar i ett långsiktigt 
perspektiv. 
 
Enligt en respondent på Care of Sweden så finns det tankegångar om att det finns ett gap 
mellan referensgrupp och upphandlare, det vill säga att de som är brukare och upphandlaren 
så stort att kommunikationen fungerar dåligt mellan dem. Det kan medföra vissa problem, ett 
utav problemen är att upphandlaren inte får den kunskap som man borde ha. Oftast är 
upphandlaren långt ifrån produkten, speciellt när det kommer till sjukvården. Oftast så 
kommer upphandlarna från bilindustrin och deras mål är att få till en så bra affär som möjligt. 
I ett sådant fall så försöker Care of Sweden se till att kommunikationen mellan referensgrupp 
och upphandlare fungerar så bra som möjligt så att all kunskap och alla kriterier kommer fram 
till upphandlaren. Om upphandlaren får genomföra upphandling och hållet ur blindo så är 
risken stor att det blir fel produkter upphandlade.  
 
Det finns vissa kommunikativa hinder som Care of Sweden som företag upplever vid 
offentliga upphandlingar. Eftersom upphandlare och referensgrupper inte vill ta något 
inblandat företags parti så blir risken stor att dessa grupper också inte vågar ha någon 
kommunikation med företagen. Detta medför en risk att om det kommer upp några frågor så 
blir dem inte ställda eller besvarade.   
 
Ett annat kommunikationshinder är de olika plattformar som finns för företagen att 
kommunicera med upphandlaren på. Företagen kan ställa frågor där när de inte förstår saker i 
upphandlingsspecifikationen. Problemet är att de som företag ibland upplever att 
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upphandlaren inte tar sig tid till att svara, ibland om en fråga ställs angående 
förfrågningsunderlaget så kan man få svaret att man ska läsa förfrågningsunderlaget. 
 
Care of Sweden’s kommunikation mot kunder har förbättrats mer och mer med åren. Det Care 
of Sweden gör i sin kommunikation är inte bara ren kommunikations försäljning av deras 
produkter och hur de fungerar, de vill att deras kunder och brukare ska förstå värdet i 
produkterna. Det som Care of Sweden gör är att de utbildar sjukvårdspersonal i trycksår, hur 
de kan förebyggas, hur de kan behandlas med mera samt att de utbildar vårdpersonalen i hur 
deras produkter används på det mest lämpliga sättet. Care of Sweden vill inte bli förknippade 
som ett företag som bara vill sälja madrasser utan de är tydliga i sin kommunikation att de vill 
vara en del av vården, en stöttepelare som är med och jobbar för att motverka och förebygga 
trycksår.  
 
De är väldigt öppna i sin kommunikation, de visar på sociala medier hur de jobbar genom att 
de spelat in ett antal olika filmer och lagt upp där. Dem bjuder in alla som är intresserade att 
komma och titta hur det ser ut hos de och hur dem jobbar, de vill inte dölja något, Facebook 
används som en kanal för de som inte har möjlighet att besöka dem. Dock så har inte Care of 
Sweden utvecklat sin kommunikation via sociala medier så mycket som de hade velat, de har 
fortfarande mycket att förbättra när det kommer till det. De har valt att lägga mer krut på sin 
hemsida. Däremot så är de inte helt nöjda med sin hemsida heller, de hade velat få den mer 
användarvänlig och proffsig och det är också ett projekt som ligger inom en snar framtid.  
 

“Facebook använder vi för att kunna berätta lite om hur vi jobbar här på företaget, vi vill 
ju vara väldigt öppna med vad vi gör och vi bjuder in alla kunder till att besöka vår fabrik 
och hit får alla komma och titta och det vill vi förmedla via Facebook eftersom alla inte 
har möjlighet att komma hit.“ 

 
De bjuder också in vården för att ihop med Care of Sweden utveckla deras produkter 
ytterligare för att uppnå den visionen dem har, utrota trycksår.  Enligt Care of Sweden så är 
den stora skillnaden på kommunikationen gentemot deras konkurrenter att Care of Sweden 
har möjligheten att vara öppna och visa deras produktion då dem har allt samlat på ett ställe, 
till skillnad från deras konkurrenter som kanske har sin produktion belagd i ett annat land. En 
annan skillnad är att de väldigt gärna vill jobba ihop med vården, låta dem ge sina synpunkter 
samt att lyssna på de erfarenheter som vården kan ge när de jobbar med att utveckla sina 
produkter vidare.  
 

“Det är ganska stor skillnad från andra företag som kanske har sin produktion någon 
annanstans, dem kan inte alls beskriva det på samma sätt, de kanske tar bilder från någon 
medarbetar dag eller casual Friday och säger oh, vad kul vi har här. Vi vill gå lite 
djupare och verkligen prata om hela vår organisation och hur vi jobbar, inte bara att vi 
har kul på jobbet.”  

 
En annan skillnad som Care of Sweden vill påvisa är att deras kommunikation är mer 
utbildande och kunskapsmässig. De som företag vill inte bara prata fakta om deras produkter 
och vad som gör att deras produkter är det bästa valet. De vill belysa det omfattande 
problemet som trycksår idag är för vården, inte bara i Sverige utan i hela världen. De tar upp 
de hälsoekonomiska effekterna, det mänskliga lidandet och sen hur man sparar pengar och 
lidande genom att använda deras produkter.  Care of Sweden är måna om sina kunder och vill 
utveckla en långsiktig bra och öppen relation med dem därför har de utvecklat ett koncept 
som täcker alla behov som finns med deras madrasser, detta är något som ökar kundvärdet 
och det är också något som de använder flitigt i sin kommunikation med sina kunder. De vill 
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åka från A till C med kunden, de vill inte hoppa av vid station B och låta kunden åka själv till 
C. 
 
Care of Sweden har säljare ute på marknaden som är indelade i olika distrikt. Det vill säga 
varje säljare har ett visst antal sjukhus, kommuner och andra vårdbolag som de jobbar med 
hela tiden. De här personerna kallas inom företaget för produktspecialister och är företagets 
huvudsakliga kontakt utåt mot deras kunder. De här personerna är ute och vårdar relationerna 
med kunderna, dem har som ansvar att besvara de frågor som finns, man kan säga att de är 
kundernas bollplank, det är också de som utbildar kunderna i företagets produkter och håller 
även i föreläsningarna angående trycksår. Dessa personer har en heltäckande roll mot kunden 
och agerar alltså inte bara som säljare. Det är deras uppgift att få kunderna att känna sig nöjda 
och upprätthålla den image som företaget har byggt upp under sina verksamma år.  
 

“Man vill ju verkligen få dem att känna sig nöjda och man vill ha en win-win situation 
och givetvis en bra affär. Det är väl egentligen det att ha täta uppföljningar, och verkligen 
se till att allting fungerar och är det något som inte fungerar så får man ju lösa det på ett 
smidigt och bra sätt.” 

 
Att ha produktspecialister som har en tät och god kontakt med kunderna skapar ett förtroende 
ihop med att man via sitt helhetskoncept ser till att man täcker alla berörda delar som ett 
sjukhus, eller vårdboende kan tänkas behöva med sina madrasser.  
 
Care of Sweden har vissa spelregler som de måste följa när det gäller hur de får kommunicera 
med sina kunder, de som företag kan tycka det är svårt att veta vilken person som är den som 
man ska vända sig till för att kommunicera sina budskap. Ofta så vill en sortimentsgrupp hålla 
sig undangömd vid en upphandlingsprocess, samtidigt har de förståelse för det då en 
sortimentsgrupp vill göra sina tester helt oberoende. Care of Sweden som företag hade inte 
velat ha större tillgång till sortimentsgrupperna för att påverka dem utan mer för att kunna se 
så att allt är under kontroll.  
 
Care of Sweden ser också till att följa upp med sina kunder så gott det går efter en avslutad 
upphandling, om de vinner många positioner i en upphandling så är det deras jobb att 
kommunicera ut detta till respektive sjukhus, eller boende eller andra instanser.  De jobbar 
väldigt mycket med att ta fram avtalsfoldrar som de sedan skickar ut, detta på grund av att de 
som gör upphandlingarna själva inte alltid kommunicerar ut detta till sina enheter.  
 

“Säg att till exempel SLL har gjort en upphandling och handlat upp 10 madrasser, okej 
då gör vi en folder på det och skickar ut till alla som kan tänkas köpa madrasser från oss, 
alltså vartenda litet vårdboende, sjukhus eller vad det nu är alla får en sådan och där 
säger vi med att ”Hej vi är Care of Sweden, ni har handlat upp dem här madrasserna hos 
oss, det här är priset, det här är storlekarna och dem här funktionerna har dem, ring oss 
om ni vill att vi kommer och berättar mer.”  

 
Idag lägger företagen väldigt mycket fokus på själva upphandlingarna och 
upphandlingsfrågorna i själva upphandlingen. Man kommunicerar mer kring upphandlingen 
än vad man gjorde tidigare.  Man har kundbesök där man pratar om produkter, sen har man 
också utskick på produkter som man vill visa upp. Man kommunicerar också mer kring 
upphandlingarna än vad man gjorde för ca 10 år sedan.  Kommunikation mot offentlig sektor 
handlar mycket om att ta kontakt och besöka sjukhus och andra instanser för att kunna visa 
vad man gör och vad man har att erbjuda.  
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Säljarna har idag på Care of Sweden olika säljmöten där de lägger sina strategier för hur de 
ska kommunicera. De lägger upp sitt arbete ut efter vad det finns för avtal och även vilka 
områden som man måste bearbeta inför kommande avtal och anbudstider. Det finns också en 
upphandlingskoordinator som ser till att relevant information når säljarna angående avtal och 
anbud.  Annars handlar det idag väldigt mycket om att hålla kontakt med sina kunder, följa 
upp och också svara på frågor.  
 
På Care of Sweden tror man att inom en framtid så kommer det digitala vara något som 
kommer att komma få mer betydelse i kommunikation.  Idag känner inte Care of Sweden att 
de har tappat något på valet att inte prioritera digital media för mycket. De är inte helt icke 
aktiva, då de fortfarande har utskick med mera på till exempel email. Dock tror de att sociala 
medier kommer få mer betydelse. Från Care of Sweden’s håll ser man positivt på att testa nya 
grejer och det kommer man även göra med att utöka sin aktivitet på sociala medier. De hade 
gärna sett att det skapades olika forum om trycksår där dem som företag hade kunnat vara 
med och svara på frågor och bidra med den enorma kunskapen som dem har runt ämnet 
trycksår.  
 

”Men det kommer nog bli mer i framtiden. Men idag har vi nog inte tappat så mycket idag 
i alla fall.” 

 
Care of Sweden tror också på ett minskat produktsortiment och en attraktiv hemsida. Varje 
madrass som anpassas efter kundens önskemål och i Care of Sweden’s produktsortiment 
hamnar den som en specifik produkt. Detta gör att Care of Sweden idag har ett enormt 
sortiment av liknande produkter med olika egenskaper. En styrka är att man på så vis enkelt 
kan förstå att Care of Sweden enkelt kan anpassa sig till kundens önskemål medan en svaghet 
kan vara att kunderna lätt blir förvirrade när dem ser så många madrasser som i princip är 
likadana men har någon liten skillnad som gör dem unika.   
 
Hemsidan är en annan viktig faktor för Care of Sweden. Idag är hemsidan den kanal som Care 
of Sweden lagt mest krut på när det kommer till digital media. Hemsidan i sig är bra, men 
ambitionen från Care of Sweden är att man ska göra denna mer användarvänlig och att den 
ska ha en riktigt snygg webbdesign. Detta tycker de är viktigt då man som företag gör ett 
intryck om företaget redan från den stunden då en person går in på hemsidan.  
 
Care of Sweden har framtidsplaner som är mer strategiska när det kommer till deras 
kommunikation. Care of Sweden tror att deras framtidsplaner hade kunnat hjälpa dem i 
kontakten med kunder. Till exempel så har de kollat lite på att göra uppföljningar och 
kundbrev på ett mer effektivt sätt. 

4.2 Sekundärempiri – förfrågningsunderlag kommunförbundet 
Skåne 

4.2.1 Förfrågningsunderlag – skallkrav från leverantör 
Förfrågningsunderlaget som inkommit från kommunförbundet Skåne omfattade upphandling 
av madrasser för ett flertal av Skånes kommuner. Anbudet gällde helt eller delat anbud då 6 
produktgrupper med varsitt anbud i varje produktgrupp, med detta menas att leverantören kan 
välja mellan att lägga ett anbud på en eller flera produktgrupper då dessa utvärderas separat. 
Avtalen som tecknades var ramavtal för en modell för respektive produktgrupp. Utifrån 
förfrågningsunderlaget kan man enkelt urskilja de krav som kommunförbundet Skåne ställer 
på leverantören, dessa är följande: 

1. Kvalifikationskrav 
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‐ Anbudsgivare skall uppfylla samtliga ställda krav för att delta i utvärderingen. 
Anbudsgivare skall kunna bevisa att ställda krav uppfylls och vid respektive 
krav framgår vilken typ av bevisning/verifiering som krävs. 

2. Uteslutningsgrunder 
‐ Anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de 

situationer som anges i LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantörer 
om sådan anlitas. De upphandlande myndigheter kommer att göra erforderliga 
kontroller av att anbudsgivaren uppfyller ställda krav. 

3. F-skatt 
‐ Anbudsgivaren skall vara registrerad för F-skatt. Kommunerna kontrollerar 

detta. 
4. Registrering av leverantör 

‐ Anbudsgivaren skall vara registrerad i bolagsregister eller motsvarande, för de 
organisationsformer där registreringsplikt gäller. Kommunerna kontrollerar 
detta. 

5. Finansiell och ekonomisk ställning 
‐ Anbudsgivaren skall ha en god och stabil ekonomi.�Anbudsgivaren skall ha 

ratingpoäng med minst 40 enligt Creditsafe AB (vilket kontrolleras av 
kommunerna) eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella 
ställning som motsvarar ställt krav (t.ex. via relevant intyg från anbudsgivarens 
bank). En rating med minst 40 poäng på skala 1-100 betyder att anbudsgivaren 
är kreditvärdig enligt Creditsafe AB. 

6. Ej dömd för brott 
‐ Anbudsgivaren skall ej vara dömd för brott avseende yrkesutövning enligt 

lagakraftvunnen dom. Genom att svara ja bekräftar anbudsgivaren att 
anbudsgivaren uppfyller kravet och ej är dömd för brott avseende 
yrkesutövning. 

7. Kvalitetsledningssystem 
‐ Anbudsgivaren skall beskriva företagets kvalitetsarbete genom att presentera 

kvalitetsledningssystem, kvalitetspolicy eller motsvarande. 
8. Miljöledningssystem 

‐ Anbudsgivaren skall beskriva sitt interna miljöarbete genom att presentera 
miljöledningssystem, miljöpolicy eller motsvarande. 

9. Producentansvaret för förpackningar 
‐ Producentansvaret för förpackningar för offererade produkter skall uppfyllas. 

 

4.2.2 Kommunikation under anbudstiden 
Den kommunikation som kommunförbundet Skåne var villiga och förväntade sig att arbeta 
med, var att leverantörer som hade frågor under anbudstiden endast skulle ställa dessa genom 
frågor och svarfunktionen TendSign. Kommunförbundet Skåne svarar i sin tur på frågorna via 
samma funktion. Följande upplysningar angavs i förfrågningsunderlaget: ”Frågor under 
anbudstiden skall ställas via frågor och svarsfunktionen i TendSign. Kommunförbundet Skåne 
besvarar frågor via samma funktion. Frågor och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen 
till upphandlingen under ”Frågor och svar”. De som inte registrerat sig i systemet har 
skyldighet att själva bevaka eventuella frågor och svar i upphandlingen. 

Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydlig i något avseende 
är det viktigt att Kommunförbundet Skåne kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Det är 
viktigt att frågor ställs senast 10 dagar före anbudstidens utgång, så att de hinner besvaras i 
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god tid. Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om 
upphandlingen har tillkommit. 

Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av Kommunförbundet Skåne under 
anbudstiden är bindande för både Kommunförbundet Skåne och anbudsgivare.” 

4.2.3 Utvärderingsegenskaper/kriterier och utvärderingsmetod 
Vid värdering av utvärderingskraven används mervärdesmodellen. Mervärdesmetoden bygger 
på principen att de utvärderingskriterier utöver pris som bedöms i utvärderingen, ger i 
mervärde i kronor. Varje utvärderingskrav värderas för sig och ges ett ekonomiskt värde i 
SEK. Mervärdena subtraheras från den anbudssumman/priset. En högre kravuppfyllnad ger 
ett större avdrag än vad en sämre kravuppfyllnad ger. Resultatet kallas ”anbudets 
jämförelsesumma”. Anbudet med den lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet. De utvärderingsegenskaper som kommunförbundet Skåne har 
formulerat i förfrågningsunderlaget utgörs av bedömningarna av önskade egenskaper i varje 
produktgrupp. Det finns skrivet och förklarat i förfrågningsunderlaget och för respektive 
produktgrupp redovisas de egenskaper som kommer att användas vid bedömning av 
produktgruppen. Den övergripande rubriken beskriver egenskapsområden, varje rubrik har 
definierade egenskaper som ingår i den samlade bedömningen av produktens egenskaper. Ett 
samlat betyg ges per rubrik. Bedömning av upphandlingens egenskapskrav på produkterna 
genomförs av representanter för de upphandlade enheterna. Gruppen består av personer med 
olika funktion och erfarenhet. Gemensamt för personerna är att de alla har mångårig 
erfarenhet av hjälpmedelsverksamhet. Betygbedömningen baseras på gruppens bedömning av 
respektive produkts uppfyllandegrad av de respektive egenskaperna, baserat på gruppens 
mångåriga erfarenhet av de i upphandlingen aktuella produkter samt liknande produkter. 
Betyg kommer att sättas efter hur väl produkten uppfyller bedömningsegenskaperna. Betyg 
ges enligt nivåer: 
 

‐ 0 % ges om funktionen bedöms mycket dålig eller helt saknas, detta betyg 
utgör kravgräns. Vid betyg 0 % utesluts produkten. 

‐ 33 % ges om funktionen bedöms som mindre bra. 
‐ 67 % ges om funktionen bedöms som bra. 
‐ 100 % ges om funktionen bedöms som mycket bra. 

 
Utvärderingspriset utgörs av följande viktade delar: 

‐ Offererad produkt i utförande enligt krav angivna i respektive produktgrupp. 
‐ Offererad tjänst enligt krav angivna i respektive produktgrupp. 
‐ Offererade obligatoriska tillbehör enligt krav angivna i respektive produktgrupp. 
‐ Offererade frekventa reservdelar enligt krav angivna i respektive produktgrupp. 
‐  

Ovanstående priser summeras till ett utvärderingspris. Skälet för ovanstående modell är att det 
ger en bild hur inköpskostnaderna fördelar sig för respektive produkt. 
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5 Analys & Diskussion 
Detta kapitel är en analys och diskussion mellan det teoretiska ramverket och empirin. 
Analysen är tematisk och har fyra kategorier, vilka är Care of Sweden’s relation till offentlig 
sektor, kommunikation under upphandlingsprocessen, Care of Sweden’s kommunikation mot 
offentlig sektor och förändringar i kommunikation mot offentlig sektor. 

5.1 Care of Sweden’s relation till offentlig sektor 
Att ha en god relation till den offentliga verksamheten kan vara svårt att upprätthålla, 
Josephson och Wenström (2012) pratar om att man ska ha rätt företagsledning, rätt 
företagsorganisation, rätt arbetsmetod och rätt kundrelation för att kunna nå en långsiktig 
framgång med offentlig sektor.  Företaget måste ha tydliga fastställda mål för att kunna få 
tillväxt i affärerna med den offentliga sektorn. Care of Sweden har tydligt fastställda mål 
varav det absolut tydligaste är att utrota trycksåren inom vården. Även om man från företagets 
håll vet att detta är ett mål som inte kommer kunna uppnås inom en väldigt lång framtid så är 
det fortfarande ett väldigt tydligt mål som förmedlar företagets ambitioner.   
 
Att hålla en god relation till den offentliga sektorn är svårare att hålla än ett företag som 
handlar mot andra privata bolag. Man kan inte på samma sätt påverka eller ens försöka 
påverka den offentliga sektorn.  När det gäller upphandlingar så finns det enligt Gertéll (2011) 
en del principer som man måste följa. Likabehandling, icke-diskriminering, transparens, 
ömsesidigt erkännande och proportionalitet är några av dem principer som finns.  Detta kan 
innebära att den offentliga sektorn håller privata bolag på distans då man inte vill hamna i 
situationer där någon kan anklaga dem för att behandla vissa aktörer annorlunda. Här kan man 
koppla in det distansproblem som Donckels och Degadt (1985) beskriver. De syftar på att det 
finns ett distansproblem mellan offentlig verksamhet och dess leverantörer. Det de menar med 
distans är inte bara fysiskt men även psykiskt eftersom offentliga upphandlare i detta fall tar 
avstånd på grund av det juridiska ramverk och principer som Gertéll (2011) beskriver.  
 

EXCHANGE OF INFORMATION AS A FUNCTION OF DISTANCE 
 
Probability of exchange 

 

 
Distance 

Figur 2.2 Donckels och Degadt (1985) figur om informations utbyte i förhållande till distans. 
 

Fortsättningsvis det som Donckels och Degadt (1985) menar med deras modell ovan är att 
distansproblemet har både fysisk distans med även psykisk distans i form av det språk som 
talas. Med andra ord, ju större dustansen är mellan leverantör och upphandlare, ju mindre 
chans är det vid utbyte av produkter och tjänster. Problemet ligger inte bara i distansen utan 
även språket som används är en faktor i detta koncept. Dock kan man här argumentera för att 
det är offentlig sektor som vill hålla distans medan Care of Sweden vill hålla en närmare 
relation när det kommer till kommunikation om produkter, trycksår och om upphandlingar. 
Det de vill göra är att hålla dessa ämnen öppen för diskussion och att man kommunicerar efter 
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upphandling vad som gick bra eller mindre bra. Det som Care of Sweden gör så bra i deras 
kommunikation som stämmer med Fill och McKees (2012;2011) teorier är att 
marknadskommunikation inom B2B att en organisation eller företag kommunicerar med 
andra företag och organisationer, med avseende i deras produkter, tjänster, associerat rykte 
och företagsidentitet. Fortsättningsvis så argumenterar Fill och McKee (2012;2011) att 
marknadskommunikation inom B2B framförallt handlar om engagemang och medverkan, och 
handlar inte om distans eller uteslutning. Det som Fill och McKee (2012;2011) tar upp är det 
som Care of Sweden faktiskt gör, deras kommunikation handlar inte om uteslutning eller 
distans från deras sida, utan om engagemang och medverkan för att utrota trycksår.  
 
Care of Sweden är enligt dem själva inte en organisation som jobbar på detta viset och har 
aldrig varit det. Care of Sweden jobbar inte bara för att få ut så många madrasser som möjligt 
ur sin fabrik, de vill belysa detta problem som finns med trycksår, de vill belysa hur mycket 
pengar som vården hade kunnat spara om man bara la lite mer vikt på detta problem, pengar 
som hade kunnat gå till andra ekonomiskt hårt pressade instanser inom vården.  En bra 
strategi som Care of Sweden använder sig utav är sina utbildningar, de utbildar i ämnet 
trycksår. Här finns potential att belysa problemet men även att visa på den kunskapen som 
företaget har i problemet. Här är det tydligt att Care of Sweden använder sig av en strategisk 
modell som Pickton och Broderick’s (2005) rekommenderar genom en procedur som sker 
stegvis och börjar med att utvärdera och analysera företagets position som varumärke även på 
marknaden. Genom att Care of Sweden har dessa utbildningar så belyser dem vad dem vill 
göra, vilket är att utrota trycksår. Detta ger dem inte bara bra marknadsföring för vad deras 
produkter kan göra men också vilken typ av position företaget vill ta på marknaden. När 
sjukhusen själva varken har tid eller pengar till att utbilda folk så finns Care of Sweden där 
som en stöttepelare som har det senaste fakta och kunskapen angående trycksår. Här får också 
företaget chansen att marknadsföra sina produkter och egenskaperna som deras produkter har 
för att uppnå en trycksårsfri värld. Detta från Care of Sweden’s håll är ett strategiskt och 
smart sätt att marknadsföra samt kommunicera med offentlig sektor. Utbildningarna som 
företaget kan bistå med till sjukhusen ger inte bara möjligheten att bidra med kunskap och 
marknadsföring för deras produkter. Utbildningarna är förtroendegivande för företaget. Care 
of Sweden sänder ut den bild som de också vill att den offentliga sektorn ska ha om dem, och 
det är att de är ett företag som vet vad dem pratar om. Här kan man belysa det som Mårtenson 
(2009) beskriver, vilket är utbyte av betydelsefull information som Care of Sweden gör 
genom att utbilda sjukvårdspersonal i trycksår, då de är specialister i ämnet, inte bara en 
tillverkare.  
 
Care of Sweden kan bäst vårda sin relation med den offentliga sektorn genom att efter en 
vunnen upphandling se till att allt verkligen fungerar. Care of Sweden har dessutom 
kompletterat sitt sortiment med mycket värdegivande tjänster runt om själva madrassen. 
Genom att kunna utföra service, underhåll och andra tjänster på madrasserna så förenklar det 
också för den offentliga sektorn.  Mårtensson (2009) argumenterar om att avslut är ett kritiskt 
steg i en upphandling där det från företagets håll gäller att hålla dem löften som man utlovat 
och att det också är viktigt att man följer upp med kunden för att försäkra sig om att 
produkten och tjänsterna lever upp till budskapet och varumärkets budskap. Detta är något 
som Care of Sweden jobbar med aktivt och på så vis vårdar de också sin relation med sina 
kunder inom den offentliga sektorn.  
 
Genom dessa metoder kan Care of Sweden uppnå en relativt bra relation med sina kunder 
utan att bryta mot de principer som finns inom offentliga upphandlingar. De kan också 
upprätthålla den stämpeln om ett ödmjukt företag vars syfte inte bara är att sälja madrasser 
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utan också att bidra med kunskap kring ett problem som idag inte är så uppmärksammat som 
det kanske borde vara. 

5.2 Kommunikation under upphandlingsprocessen 
 Under upphandlingsprocessen så får det inte ske för mycket kommunikation, detta för att 
kunna upprätthålla de principer som nämnts tidigare (se 4.2). Det finns olika digitala 
plattformar som man kan använda sig utav. Oftast så specificerar det landsting eller den 
kommun hur de vill att kommunikation ska ske under upphandlingsprocessen. Ett exempel är 
ett förfrågningsunderlag från kommunförbundet Skåne där man specificerat i sitt 
förfrågningsunderlag att alla kommunikation under upphandlingen ska ske via en digital 
plattform som heter TendSign (Se 4.2 Sekundärempiri - källa från Kommuniförbudet Skåne).  
 
Det är via sådana plattformar som man ofta får utföra kommunikation med den offentliga 
sektorn. Man får inte under denna tid påverka den kommun eller landsting med mera till att 
välja ett företags produkter. Detta kopplas ihop med de lagar och principer som Gertéll (2011) 
presenterar. Dess kommunikationsplattformar finns till för att man ska kunna ställa frågor 
mellan varandra. Frågorna ställs om det uppstår några problem.  
 
Care of Sweden tycker att dagens system fungerar bra då det är lika för alla, trots att dagens 
system medför en del kommunikativa hinder så tycker de fortfarande att det är bättre att alla 
har lika spelregler än att det är mer öppet. Dock kan de tycka att upphandlarna och 
referensgrupperna är lite väl slutna och rädda för att kommunicera under 
upphandlingsprocessen. Detta bekräftar de teorier som Ballebye Olesen, Lundvall och Tops 
(2008) diskuterar. Att upphandlare är slutna och inte har tillräcklig kompetens för att 
genomföra vissa upphandlingar samt att de anser att om anbudsförfrågningar var mer 
mångsidig så hade detta inte varit ett betydelsefullt problem som det är idag (Ballebye Olesen, 
Lundvall & Tops 2008). Ibland kan det hända att referensgrupper och upphandlare har tolkat 
svaren och produkterna fel eller att Care of Sweden har svårt att förstå något i 
förfrågningsunderlaget. När man då upprättar en kommunikation via tillexempel TendSign så 
kan svaren ibland bli icke informativa. Till exempel kan frågor uppstå om något i 
förfrågningsunderlaget och då kan företaget få svaret att man ska läsa förfrågningsunderlaget. 
Detta bekräftar det Leszczynski och Zielinski (2013) diskuterar om att upphandlaren inte vill 
att man ska kommunicera över deras förväntan och endast kommunicera på de tidpunkter som 
är utsatta för kommunikation, dock även då, blir refereringen tillbaka till 
förfrågningsunderlaget som i detta fall.  
 
Care of Sweden som företag spelar efter de spelregler som finns som Gertéll (2011) 
presenterar men hade gärna önskat lite mer tillgång till referensgrupper för att kunna få 
förklara sina produkter mer vid oklarheter. De har inte önskan att påverka mer än vad man fått 
möjligheten att göra redan, däremot så ser de ibland att testning av deras produkter kan ge en 
missvisande bild. Här kan man se att Care of Sweden ifrågasätter ifall deras produkter testats 
på rätt sätt av upphandlare och referensgruppen, då anbudsprocessen enligt dem kan gå 
otroligt fort ibland, vilket gör att de får dessa frågetecken.  
 
Den “påverkande” kommunikationen sker annars innan en upphandlingsprocess påbörjas. Då 
skickar man in material, broschyrer och man tar personlig kontakt med ett landsting eller en 
kommun som man vet ska in i upphandling inom en snar framtid. Då utbildar man personal 
med mera i deras produkter och hur dem fungerar samt att man förmedlar sina värden och 
visioner då. Detta kopplas ihop med Fill och McKees (2012;2011) teorier om att 
marknadskommunikation inom B2B och mot offentlig verksamhet framförallt handlar om 
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engagemang och medverkan, vilket Care of Sweden gör genom sina utbildningar, och delar 
med sig av sitt budskap och vision, vilket är att utrota trycksår. 

5.3 Care of Sweden’s kommunikation mot offentlig sektor 
Kommunikation gentemot Care of Sweden’s kunder sker egentligen hela tiden efter en 
avslutad upphandlingsprocess. Idag jobbar Care of Sweden med alla landsting och kommuner 
i Sverige. Kommunikationen sker på många plan, man följer upp med kunder hur allt har gått 
efter upphandlingen, man kommunicerar med vården genom att ihop med dem utveckla nya 
produkter, man kommunicerar via föreläsningar om trycksår och också via föreläsningar om 
deras produkter. Här kan man se att Care of Sweden kommunicerar och förmedlar en bild av 
dess företag som presenteras av Rawet, Dahl och Flick (2002) genom att man som företag har 
kommunikation och verklighet och skapar en bild av företaget hos mottagaren. Genom att 
Care of Sweden kommunicerar hur verkligheten faktiskt är, hur stora problemen med trycksår 
är, tillsammans med sin vision, budskap och image som företag, skapar det en positiv bild hos 
mottagaren.   
 
Mårtensson (2009) skriver att det finns tre kritiska steg inom B2B kommunikation, 
Varumärkesinriktad kommunikation, kontaktmarknadsföring samt avslut. Varumärkesinriktad 
marknadskommunikation handlar om att ett företag på ett konkurrenskraftigt sätt positionerar 
sig för att kunna öka de chanser och tillfällen som finns.  Care of Sweden har en otroligt bra 
position på sin marknad, de har avtal med alla kommuner och landsting, de har lyckats bygga 
sig ett namn som är starkt på marknaden för vårdgivande madrasser speciellt i Sverige. 
Mycket av detta har de gjort genom att lyckas visa sina kunder hur stor kunskap som de har. 
Bara den fördelen gör att de blir sedda som bland annat trovärdiga. De ger ett 
förtroendegivande intryck till kunderna och visar tydligt att de är med dem hela vägen. För 
Care of Sweden är kunden det viktigaste och då måste man ha en heltäckande lösning för att 
kunna vara med hela vägen.  Om det är något som Care of Sweden lyckats med otroligt bra så 
är det just att positionerna sig som en stark aktör och ihop med det så har också varumärket 
fått sig en stark position och blivit känd hos alla vårdgivare i Sverige. Här kan man koppla in 
Berglund och Boson’s (2010) strategier som ett företag bör använda sig av för att lyckas med 
marknadskommunikation. Genom att dessa strategier används så lyckas Care of Sweden 
delvis nå sina utsatta mål med kommunikation mot den offentliga sektorn och förmedla sitt 
budskap. Care of Sweden har dock en stor utmaning framför sig och det är att få en lika stark 
position på sin exportmarknad. På exportmarknaden är man fortfarande en liten aktör, den 
marknaden växer hela tiden och man jobbar för att man ska växa även i framtiden. Här kan 
man koppla in att nästa steg för Care of Sweden i deras marknadskommunikation är att börja 
använda sig av IMC (Integrated Marketing Communication). Enligt Kitchen och Burgmann 
(2015) så har IMC i sin natur fördelar som skapas automatiskt om IMC används på rätt sätt, 
dessa fördelar som skapas är att kunder och andra intressenter känner sig förstådda av säljaren 
eller leverantören och värderas av den kommunikation som når dem. Det visar sig att IMC 
riktar in sig på kunders och intressenters behov och matchar dessa. Även om man kan se att 
Care of Sweden’s kunder redan är nöjda och Care of Sweden känner att deras kunder känner 
sig trygga och förstådda båda vägar.  
 
Kontaktmarknadsföring handlar om att de kontakter som säljarna har ska kompletteras 
(Mårtensson, 2009). Care of Sweden jobbar hela tiden med kontakter och deras mål är att 
förflytta positionerna uppåt i hierarkin på landsting och kommuner för att kunna belysa 
problemet med trycksår för dem som har beslutanderätt. Mårtensson (2009) argumenterar 
också att inom marknadskommunikation så är det väldigt viktigt att ha strategier för att kunna 
nå sina mål, men att man också ska ha en budskapsstrategi med största syfte att skapa 
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märkeskännedom och märkespreferens. Care of Sweden har ofta möten med hela säljkåren 
och med marknadschefen där man brukar lägga upp nya strategier och vad som är viktigt för 
säljarna att tänka på samt att dem också diskuterar och rationaliserar om nya idéer och sätt att 
komma i kontakt med offentlig sektor.  Marknadsavdelningen brukar också vara med på dessa 
möten. Det går enkelt att urskilja att Care of Sweden inte kommunicerar på det sättet som 
Josephson och Wenström (2012) rekommenderar att man bör göra under hela 
upphandlingsprocessen. Det som Care of Sweden utförligt gör som Josephson och Wenström 
(2012) argumenterar för ät att dem spelar efter dem spelregler som finns. Genom att det är 
noggranna med att all dokumentation och blanketter finns medskickade och att testprodukter 
finns för upphandlaren och referensgruppen som ska utvärdera. Utöver detta säkerställer dem 
att anbud, produkter och dokumentation faktiskt har nått fram. Detta för att det står klart i 
förfrågningsunderlaget hur kommunikationen ska gå till (se del 4.2 sekundärempiri). 

5.4 Förändringar i kommunikation gentemot offentlig sektor 
Ett företags kommunikation ändras lika mycket som verkligheten ändras för det företaget. 
Inom Care of Sweden är man inte rädda för att testa nya sätt för att kommunicera ut sitt 
budskap, dock så är fortfarande den personliga kontakten som är deras största 
kommunikationskanal. Det har egentligen inte skett en allt för stor förändring, dock så är 
säljarna mer involverade i vissa perioder än andra perioder.  Det som Care of Sweden också 
försöker göra i sin marknadskommunikations mot offentlig sektor, som de vill förändra är att 
de vill rikta deras kommunikation högre upp i hierarkin. Med detta menar de att de vill 
kommunicera på en högre nivå och även gentemot politiker inom sjukvården.  
Något som Care of Sweden behöver göra mer för att lyckas komma högre med deras 
kommunikation är att följa Pickton och Broderick’s (2005) modell, och framförallt under 
slutskedet av stegen så sker selektion av verktyg för kommunikation och är sedan 
implementerade. Slutligen, så utvärderas och bedöms resultatet och processen som har skett 
under varje steg, om det behövs så rekommenderas det att göra justeringar. Just nu så mäter 
inte Care of Sweden deras kommunikation i den utsträckning som behövs för att få svar på 
dessa frågor.  
 
Care of Sweden är ett specialiserat företag och specialiserar sig på trycksårsmadrasser inom 
sjukvården, detta gör dem experter på detta område, vilket dem även bevisar genom att deras 
föreläsningar och utbildningar är efterfrågade inom sjukvården. Dem utbildar om just 
trycksår, hur dem utrotas och behandlas. Detta bekräftar nämligen de teorier som Nilsson, 
Bergman och Pyddoke (2005) presenterar, att offentlig upphandling driver innovativa företag. 
Dock blir det ett nedfall för kommunikationen då upphandlare inte vill att man ska 
kommunicera över förväntan som Leszczynski och Zielinski (2013) argumenterar för samt det 
Donckels och Degadt (1985) beskriver, att offentlig sektor inte vill ha regelbunden 
kommunikation. 
 
Care of Sweden har under sina år som verksamt företag haft som uppgift att bygga upp det 
varumärke som idag är starkt. Man har jobbat hårt med att skapa en verklighet kring företaget 
som ska matcha de målen man har satt upp inom företaget. Något som Care of Sweden inte 
håller med om är de teorier som är presenterade av Edler och Georghiou (2007). De syftar på 
att det har blivit stängare regler som har blivit införda i Europeiska Unionen, dock håller inte 
Care of Sweden med om detta, dem menar att reglerna och principerna presenterade av 
Gertéll (2011) har blivit mer rättvisa mellan leverantörer.  
 
Människor skapar sig en bild av ett företag genom två komponenter, den första är “verklighet” 
och den andra är “kommunikation”. Förr såg man verkligheten som en given konstant men 
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idag så kan man inte göra det (Rawet, Dahl & Flick, 2002). Detta är något som Care of 
Sweden är väl medvetna om och deras säljare har som uppdrag att alltid förmedla den 
verkligheten av företaget som är. Kommunikationen handlar om hur bra företaget lyckas 
förmedla om vad produkten gör (Rawet, Dahl & Flick, 2002). Här har Care of Sweden valt en 
annan väg att gå, de har valt att lägga fokus på annat än sina produkter i sin kommunikation 
utåt. De har valt att upplysa problemet med trycksår, de har lagt fokus på hälsoekonomiska 
aspekter och till sist hur deras produkter kan hjälpa till att förebygga problemen med trycksår 
samtidigt som de sparar pengar för sjukvården.  
 
Donckels och Degadt (1985) påstår att det finns ett stort gap mellan referensgrupper och 
upphandlare och detta är något som man har upplevt vid vissa tillfällen från Care of Sweden’s 
håll också. Bieffekter av det kan bli att de produkter som upphandlas inte matchar de behoven 
som ställts. Care of Sweden har valt att istället för att marknadsföra sina produkter så har man 
istället agerat som en stöttepelare för att se till att behoven matchas av det som upphandlas. 
Man utbildar alltså upphandlaren om produkterna och vad som är viktigt att tänka på. Det är 
ett sätt för dem att stärka sin kommunikation med den offentliga sektorn. Som nämnt tidigare 
så vill Care of Sweden vara med på hela resan med sina kunder och den resan börjar för Care 
of Sweden redan innan ett förfrågningsunderlag är utskickat. 
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6 Slutsats 
Syftet med denna studie är att illustrera hur marknadskommunikation i praktiken utförs och 
utifrån teori om marknadskommunikation samt att formulera bättre alternativ. 
Marknadskommunikationen gentemot offentlig sektor i offentliga upphandlingar är ganska 
åtstramad om man jämför med traditionell marknadsföring. Care of Sweden kan inte bjuda på 
middagar, resor och häftiga evenemang för att få en intressent på sin sida.  Man har mycket 
striktare regler att spela efter. Det betyder att man måste idka kommunikation genom andra 
strategier. 
 
Care of Sweden satsar på trovärdighet och kunskap i sin kommunikation. De har valt att inte 
sälja på lägsta pris som många av sina konkurrenter gör. Att Care of Sweden har en enorm 
kunskap har blivit ett giftigt vapen i deras kommunikation gentemot den offentliga sektorn. 
Deras utbildningar som de har mot sjukhusen är ett effektivt sätt att få idka kommunikation 
och få fram sina visioner och budskap. Utbildningarna ger också bilden av den verkligheten 
som Care of Sweden vill framföra, vi kan det här. Att ge bilden av att de kan sitt ämne ger 
både trygghet och köppotential hos deras kunder. Att de också skaffat sig en enorm kunskap 
inom upphandlingar har också gett dem möjligheten att gå in och se till att upphandlaren får 
tillräckligt med kunskap för att förstå vilka produkter som möter de krav som är ställda.  
 
Eftersom Care of Sweden enkelt kan anpassa sina madrasser till att matcha kundernas 
önskemål så är det viktigt att man lägger vikt vid de krav som finns i en upphandling då de 
anpassat madrassen som de visar upp till de kraven som gäller. Genom att även utbilda 
upphandlaren så kommer man se till att upphandlaren har rätt kompetens och också säkra upp 
att kraven bättre efterföljs ifall att kommunikationen mellan upphandlare och referensgrupp är 
svag.  
 
Att länken mellan referensgrupp och upphandlare ofta är svag är något som man upplevt från 
Care of Sweden’s håll också. Vad det beror på är inget de kan svara på men vad man tror så 
handlar det om tid, resurser samt personkemi. Att här behövs rutiner är något som står klart, 
risken att upphandlaren får för mycket bestämmanderätt är något som enkelt kan ske. Som 
man nämner på Care of Sweden är att upphandlaren bara ska ha kompetens om 
upphandlingar. För dem är siffror det viktiga och därför är det viktigt att referensgruppen får 
någon slags rätt att påverka eller medverka i beslutet. Detta är något som Care of Sweden 
arbetar med ständigt, genom att utbilda både referensgrupp och upphandlare i upphandlingar 
så kan de också belysa hur betydelsefull kommunikationen mellan dem två är. 
 
Direktreklam, TV & Radio samt annonser är något som Care of Sweden har använt sig utav 
tidigare men detta är kanaler som ger mindre effekt än vad de kostar. Care of Sweden’s 
verksamhet är främst riktad mot offentlig verksamhet och då är de strategierna som de 
använder sig utav mycket mer effektiva. Att sociala medier kan komma att spela en roll i 
framtiden är något som Care of Sweden tycker sig vara troligt. Sociala medier kan vara en bra 
väg för att belysa ett problem bland befolkningen samt att bedriva diskussioner. 
Opinionsbildning är något som kan vara kraftigt gentemot beslutsfattare.  
 
För att kunna få fram en bra kommunikation är det viktigt att släppa fokus från sina produkter 
och istället belysa värdet utav det man får med produkterna. Om man endast spelar på pris så 
kan det fungera i en upphandling, men om produkterna inte motsvarar de förväntningarna som 
kunden har så kommer kommande upphandlingar bli svårare att vinna. 
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Först tar säljaren eller leverantören kontakt via telefon eller annat tillvägagångssätt med det 
sjukhus, kommun eller myndighet som har lagt ut ett förfrågningsunderlag. När 
förfrågningsunderlaget kommit ut försöker de få in ett möte för att de ska kunna presentera 
deras produkter och hur de fungerar, visioner och budskap. Detta steg kan även ske innan 
förfrågningsunderlag eller efter ett förfrågningsunderlag har skickats ut för att de ska visa att 
de finns, vad dem gör, och vad deras budskap och visioner är. Utöver detta så sker även 
kontinuerlig marknadskommunikation genom föreläsningar, utbildningar och uppföljningar 
om trycksår generellt och deras produkter, samt olika gemensamma projekt där de gemensamt 
forskar tillsammans med vården för att ta fram bättre, effektivare och mer innovativa 
produkter mot trycksår. Sedan sker även kontinuerligt utskick från Care of Sweden, som 
innehåller nyhetsbrev. Med detta menas inte endast nyheter om deras produkter utan 
framförallt nyheter inom trycksår, såsom framgångsrik forskning har påvisat eller andra 
metoder för att utrota trycksår. Fortsättningsvis så går marknadskommunikationen till genom 
att de har en tidning som de skickar ut till de sjukhus och offentliga verksamheter de har avtal 
med samt relevanta intressenter. Något nytt som kommer ske inom marknadskommunikation 
mot offentlig sektor som aldrig har skett tidigare och är ett stort steg för alla partner är att det 
kommer ske en trycksårsdag, där alla relevanta intressenter är inbjudna, såsom 
sjukvårdspersonal, politiker, samt andra innovativa medicintekniska företag. Ur detta kan man 
dra slutsatsen att Care of Sweden försöker kommunicera i ett brett spektrum om problemen 
med trycksår. Genom att bjuda in alla intressenter till en trycksårsdag så belyser man 
problemet tydligt, man anordnar det inte för att visa produkter. 
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8 Appendix 

8.1 Semi-strukturerad intervju guide 
Uppvärmningsfrågor 

1. Vad heter du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Hur länge har du jobbat på Care of Sweden? 
4. Vad har du för tjänst på Care of Sweden? 
5. Beskriv dina arbetsuppgifter, vilka delar består dem av?  
6. Hur sker kontakten med era kunder? (Skype, mail etc) 
7. Hur beskriver du värdet som kunden får av att välja er?  
8. Hur arbetar just du med att höja kundvärdet?  
9. Får ni från företaget någon slags utbildning i hur du med dina arbetsuppgifter kan höja 

kundvärdet? 
 
Frågor om marknadskommunikation och företagets arbete med kommunikation 

1. Beskriv Care of Sweden, er utveckling samt om framtida utveckling? 
2. Ungefär hur stor är er marknadsandel inom er marknad? 
3. Beskriv ert arbete med kommunikation idag?  

a. Samt planer på hur ni tänkt utveckla det ytterligare? 
b. Vilka metoder använder ni? 

4. Använder ni sociala medier för ert arbete med kommunikation?  
5. Hur har era strategier angående kommunikation förändrats under åren? Ifall ja, varför? 
6. Hur sticker er kommunikation ut från era konkurrenters? 
7. Hur mycket tid lägger ni på att kolla upp era konkurrenter och deras arbete? 
8. Vilka visioner har ni som företag?  

a. Känner ni att ni lever upp till dem? 
9. Vad är ert starkaste budskap? 
10. Hur har kommunikationen gått till när ni ska kommunicera till ett nytt sjukhus eller 

myndighet som ni inte har kommunicerat eller haft upphandling med tidigare? 
- vad är viktigt att tänka på? 
- är processen annorlunda gentemot hur den är mot sjukhus eller myndigheter ni har 
haft upphandling med tidigare? 

11. Hur mäter ni era insatser med kommunikationen?  
12. Hur planerar ni era strategier med kommunikation?  
13. Hur förmedlar ni att era madrasser kan rädda liv?  
14. Hur förmedlar ni att era madrasser sparar pengar?  

Följdfråga till 12 & 13, lyckas ni påverka upphandlarna att tänka i era banor? 
Följdfråga till följdfråga 13a, fungerar det? 

15. Tar ni någon hjälp av reklambyråer?  
16. Hur jobbar era konkurrenter med kommunikation? 
17. Vad är skillnaden mot ert arbete?  
18. Finns det några direkta åtgärder du kan komma på som kan vara en förbättring i er 

kommunikation?  
19. Finns det delar i er kommunikation som ni tycker är direkt dåliga?  
20. Enligt teorin så skapar människor en bild av ett företag via två komponenter som är 

“Verkligheten” och “kommunikation”, är detta två komponenter som ni jobbar med också när 
ni utformar bilden av ert företag?  

21. Enligt samma författare så kan man i dag inte se verkligheten som en given konstant, 
känner ni att ni följer upp hur verkligheten ser ut och att ni hänger med i 
förändringarna som sker? 
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22. Tycker ni att priset har mer dominans i utvärderingskriterierna? 
23. Tycker ni att det nuvarande juridiska ramverket hindrar er från att kommunicera med 

offentlig sektor? 
24. Har ni någon gång fått känslan eller inslag av att upphandlaren inte har rätt kompetens 

för att köpa upp era produkter? Även om en panel av andra människor utvärderar era 
produkter tillsammans med upphandlaren? 

25. Har ni någon gång fått uppfattningen att upphandlaren känner att ni kommunicerar för 
mycket? Eller för lite? 

26. Vilka kommunikativa hinder upplever ni under upphandlingsprocessen? 
27. Känner ni att ni behöver uppge onödiga uppgifter om företaget under 

upphandlingsprocessen?  
28. Känner ni att det finns överflödiga och orimliga krav som efterfrågas under 

upphandlingsprocessen? 
29. Följer ni upp mer era kunder efter avslutad upphandling? 
30. Tycker ni att det är rättvisa metoder som används vid utvärdering av era anbud samt 

era konkurrenter, exempelvis mervärdesmetoden? 
31. Vad för relation vill ni ha med offentlig myndighet? 
32. Hur går muntlig kommunikation till mot offentlig myndighet? 
33. Hur går visuell kommunikation till mot offentlig myndighet? 
34. Hur går skriftlig kommunikation till mot offentlig myndighet? 
35. Får den feedback som ni vill ha efter att upphandlingen är avslutad? 
36. Upplever ni att detaljeringen av förfrågningsunderlaget är för detaljerat? 
37. Har ni upplevt att regelbunden kommunikation inte är något offentlig sektor vill ha? 
38. Varför tror ni att offentlig sektor inte vill ha regelbunden kommunikation? 
39. Varför tror ni att länken mellan expert och upphandlare är så pass stor? Varför tror ni 

att det inte finns bättre kommunikation mellan dem? 
40. Hur hade ni velat göra er kommunikation annorlunda? 

- I så fall, varför och vad hindrar er från att göra det? 
 
Intressentmodellen 

1. Känner ni till intressentmodellen? 
‐ Använder ni er utav den?  
‐ Om ja: på vilket sätt tillämpar ni den?  
‐ Om nej: varför inte?  
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