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Inledning 
 
Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster för mellan 600 och 800 miljarder 
kronor. Verksamheterna som upphandlas kan vara förskolor, äldreboenden, behandlingshem och en 
mängd andra grundläggande funktioner i vårt välfärdssamhälle. Det är viktiga verksamheter och stora 
summor det handlar om och upphandlingen har en strategiskt viktig position i utvecklingen av vår 
välfärd.  
 
Det är ofta Visions medlemmar som genomför och ansvarar för upphandlingsverksamheten i våra 
kommuner, landsting och regioner. Vi menar att upphandlingsfunktionen är ett strategiskt verktyg som 
rätt använt kan innebära såväl bättre ekonomi som högre kvalitet samt bidra till effektivare 
verksamheter och ett ökat resursutnyttjande. Genom att ställa etiska och sociala krav kan 
upphandlingar även och bidra till schysta villkor och bättre miljö. För att det ska vara möjligt krävs 
dock att upphandlarna och de strategiskt ansvariga för upphandling har goda förutsättningar att utföra 
sitt jobb på bästa sätt.  
 
Omvänt innebär undermåliga upphandlingar ett slöseri med skattemedel och kan i olyckliga fall leda 
till att nödvändiga insatser försenas och/eller att verksamheten som bedrivs eller varor/tjänster som 
köps in inte håller måttet. När upphandlingsfrågor i olika sammanhang diskuteras hörs inte sällan 
utsagor om att kompetens kring upphandling och inköp bland offentliga aktörer allmänt sett är låg och 
att uppföljning och utvärdering ofta saknas. Under senare år har till exempel brister inom upphandlad 
vård och omsorg samt störningar i kollektivtrafiken förts fram som exempel på konsekvenser av dåliga 
upphandlingar och bristande uppföljning. 
 
Vision har i denna rapport ställt frågor till de strategiskt ansvariga för upphandling i Sveriges 
kommuner om förutsättningarna för upphandlingsverksamheten. Sammantaget pekar undersökningen 
på stora utvecklingsområden, framför allt vad gäller uppföljning och utvärdering, samt att ansvariga 
politiker inte till fullo tar tillvara möjligheterna till utveckling av kommunens verksamheter en väl 
fungerande upphandlingsprocess kan innebära. Sju av tio av de tillfrågande anser att den politiska 
ledningen i kommunen inte prioriterar upphandlingsfrågor alls eller inte tillräckligt. 
 
I ett läge där vår välfärd står inför stora utmaningar måste fokus vara på hur vi ständigt kan utveckla 
kvaliteten. Upphandlingarna omsluter betydande värden och det är självklart att de medarbetare som 
arbetar med upphandling är centrala och måste ha goda förutsättningar att genomföra sitt arbete på ett 
professionellt sätt. Här måste kommunerna ta sitt ansvar som arbetsgivare och uppdragsgivare. 
 
Vi vill med denna rapport lyfta frågan om upphandlingens betydelse för kvaliteten i välfärden och dess 
roll för att åstadkomma ökat resursutnyttjande. Vi föreslår förbättringsinsatser och vill skapa debatt 
kring hur kvaliteten i upphandlingsverksamheten kan utvecklas. 

 
 
 
 

Annika Strandhäll, ordförande Vision  
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Sammanfattning 
 
Några saker framkommer tydligt i den undersökning vi genomfört. De ansvariga för upphandling i 
våra kommuner ser ett behov av att upphandlingsfrågorna måste prioriteras högre, och ges bättre 
förutsättningar framförallt vad gäller möjligheterna följa upp och utvärdera upphandlingar samt att det 
strategiska perspektivet när kommunernas upphandlingsfunktion måste utvecklas.  

• Färre än var tionde, 6 procent, anser att det i stor utsträckning finns utrymme för 
kontinuerlig uppföljning av de upphandlade verksamheterna.  

• Drygt varannan, 55 procent, anser att det inte finns förutsättningar för ett strategiskt 
utvecklingsarbete i upphandlingsverksamheten. 

• Mer än hälften, 51 procent, anser att man inte har de förutsättningar som krävs för att 
bedriva upphandlingsverksamheten på ett bra sätt. Av dessa anger nio av tio bristande 
personella resurser samt åtta av tio för hög arbetsbelastning som anledningar.  

• Sju av tio anser att den politiska ledningen i kommunen inte prioriterar 
upphandlingsfrågor alls eller inte tillräckligt. 

 
Visions förslag på åtgärder 
 
Vision menar att upphandlingsfunktionen är ett strategiskt verktyg och en möjlighet till utveckling av 
våra välfärdstjänster. Rätt använt kan det innebära såväl bättre ekonomi som högre kvalitet samt bidra 
till effektivare verksamheter och ett ökat resursutnyttjande. Genom att ställa etiska och sociala krav 
kan upphandlingar även och bidra till schysta villkor och bättre miljö. Vi vill särskilt rikta fokus på 
enkätresultaten kring uppföljning och att det saknas möjligheter att använda upphandlingsverktyget 
effektivt. Det ser Vision som mycket oroande. 
 
Vi uppmanar lokala politiker att ta initiativ för att höja kompetensen kring frågorna, ge 
upphandlingsverksamheten en högre status i organisationen och skapa möjligheter att vara kreativ. I 
detta sammanhang bör det vara naturligt att efterfråga och ta tillvara upphandlarnas kompetens. 
Vi vill speciellt peka på följande insatser för att utveckla upphandlingsprocesserna: 

• Höj kompetensen kring upphandling och inköp hos såväl ansvariga politiker som inom 
tjänstemannaledningen 

• Betrakta upphandlingsfunktionen som en strategisk ledningsfråga och ta fram en tydlig 
strategi/policy för upphandlingsarbetet 

• Avsätt mer tid och resurser för uppföljning av genomförda upphandlingar 

• Utveckla arbetet med att definiera tydliga kvalitetskrav, särskilt inom vård och omsorg  

• Flytta fram positionerna vad gäller att ställa etiska, miljömässiga och sociala krav vid 
upphandlingar. 
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Höj kunskapsnivån i organisationen 
Skapa tydliga rutiner för upphandlingar och förbättra kompetensen kring upphandlingsprocessen.  
Medvetandegör vad som är möjligt att genomföra samt vilka regler som gäller vid upphandlingar. Det 
finns flera exempel, speciellt vid byggentreprenader, som pekar på att bristande kunskaper vid 
upphandlingar resulterat i såväl skadestånd som försenade eller undermåliga varor/tjänster.  
 
Betrakta upphandling som en strategisk ledningsfråga 
Ta fram en uppdaterad upphandlingsstrategi som är koordinerad med kommunens övriga policy- och 
styrdokument. Tydliggör att upphandling är en strategisk ledningsfråga och ett verktyg för att uppnå 
de målsättningar som formulerats när det gäller kommunens verksamheter. 
 
Tid och resurser för uppföljning och utveckling 
För att upphandlingen av välfärdsverksamheter ska kunna bidra till en utveckling av vår välfärd och 
dess kvalitet krävs det inte bara goda förutsättningar under upphandlingsskedet. Lika viktigt är goda 
förutsättningar för uppföljning, och därmed utveckling. De som upphandlar och leder 
upphandlingsarbetet i våra kommuner och landsting måste ha tid och resurser för uppföljning. Det 
handlar om en rimlig arbetsbörda och tillräckligt med personella resurser samt om bra systemstöd och 
att arbetet prioriteras från ledningens sida. 
 
Utveckla arbetet med kvalitetskrav, särskilt inom vård och omsorgsverksamheter 
Ett målmedvetet arbete med att utveckla och definiera kvalitetskriterier inför upphandlingssituationer 
ger förutsättningar för lyckade resultat. Skapa förfrågningsunderlag med tydliga och mätbara 
kvalitetskrav och ange vad som kommer att följas upp. Att utforma förfrågningsunderlag med ett 
mycket stort antal ”skall-krav” kan riskera att hämma kreativitet och försvåra kvalitetsutveckling i 
verksamheterna.  
 
Flytta fram positionerna kring schyst upphandling 
Utnyttja möjligheten att ställa schyssta krav vid upphandling. Att ta miljöhänsyn och social hänsyn är 
förenligt med gällande lagstiftning. Därtill är ett nytt EU-direktiv på gång under 2013, vilket förväntas 
öka möjligheterna till att ställa sociala krav i upphandlingar. Här ligger det på politikernas ansvar att 
visa vägen och ställa schysta krav. Goda exempel i dagsläget är exempelvis Trollhättans kommun där 
man aktivt tagit ställning för att satsa på miljön. Kommunen tillverkar egen biogas och sedan många år 
har man en strikt policy för att prioritera biogasbilar. Man kräver att personalen tankar biogas eller 
etanol i bilar avsedda för detta, och att entreprenörer som kör transporter åt kommunen använder 
förnybara drivmedel. Ett annat är exempel Göteborg Stad som i sina upphandlingar ställer krav på att 
leverantörerna ska redovisa sin uppförandekod och att den bland annat måste följa ILOs 
kärnkonventioner, FNs barnkonvention samt den nationella lagstiftning som gäller i 
tillverkningslandet. 
  
Vi vill att politikerna ska ha modet och viljan att ställa schysta krav. Vision är en Fair Union och står 
för schysta villkor, både i Sverige och utomlands, bland annat genom att ställa såväl sociala, 
miljömässiga som etiska krav vid offentlig upphandling. 
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Kort om undersökningen 
 
Undersökningen genomfördes mellan den 29 november och den 17 december 2012. En elektronisk 
enkät skickades ut till upphandlingsansvariga i Sveriges kommuner samt stadsdelsförvaltningar. E-
postadresserna samlades in genom under våren 2012 och frågan som ställdes var att vi sökte ”den 
ansvariga för organisationens strategiska/centrala upphandlingsfunktion”. 
 
Totalt har 154 personer i kommuner haft möjligheten att besvara enkäten. När undersökningen 
avslutades hade det inkommit 99 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 64 procent. Det är inget 
statistiskt säkerställt resultat men utifrån tidigare undersökningar bedömer vi att svaren ger en 
representativ bild. Svaren kommer från såväl små som stora kommuner och med en regional spridning. 
  
En majoritet av respondenterna har arbetat med upphandling länge, sex av tio har jobbat med frågorna 
i minst sex år. 
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Resultatredovisning 

 
Upphandlingsverksamhetens förutsättningar 
 
Upplever du att den politiska ledningen i din kommun prioriterar upphandlingsfrågor? 
 

 
Knappt tre av tio bland respondenterna anser att den politiska ledningen prioriterar 
upphandlingsfrågorna i stor utsträckning. Lika många, knappt tre av tio, anser att den politiska 
ledningen inte prioriterar frågorna alls. Det är en oroande bild. Den blir än mer allvarlig då man kan se 
att resterande fyra av tio menar att frågorna prioriteras, men inte tillräckligt. Totalt sett ser de 
strategiskt ansvariga för upphandling således en brist i hur den politiska ledningen prioriterar 
upphandlingsfrågorna, vilket är allvarligt. 
 
Respondenterna har sedan fått svara fritt på frågan ”Vad skulle krävas för att upphandlingsfrågor ska 
få högre prioritet?”. Den bild som framträder är att prioriteringen framförallt hänger nära samman med 
frågornas status i organisationen, där många lyfter att upphandlingsansvarige bör ha en plats i 
ledningsgruppen. Vidare betonas vikten av bättre kunskap, kompetens och information hos 
beslutsfattarna 
 
Vad skulle krävas för att upphandlingsfrågor ska få högre prioritet? 
 
”Att de tydliggörs i budgeten genom särskilda målsättningar såväl på kort som lång sikt samt självfallet egen 
budget för upphandlingsfunktionen. Vidare bör upphandlingschefen vara en naturlig del av ledningsgruppen. 
Sist men inte minst tydliga och klara ansvar och befogenheter för upphandlingschefen visavi övrig organisation 
inom kommunen.” 
 
”Tydliga direktiv och ställningstagande samt ökade resurser i form av personal samt samlad kompetens. 
Upphandlingar görs ute i samtliga verksamheter med för dålig kompetens och för stor delegation.” 
 
”Upphandlingsfrågorna är i grunden en ledningsfråga. Upphandling är också strategi och leder ofta fram till 
utveckling.” 
 
”Mer kunskap hos politikerna”  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ja, i stor
utsträckning

Ja, men inte
tillräckligt

Nej



 
Sida 6 

 

Upplever du att den högsta tjänstemannaledningen ger upphandlingsverksamheten tillräckliga 
förutsättningar i form av… 
 
Tid 

 
 
Ungefär fem av tio, hälften av respondenterna, anser att de har förutsättningar i form av tid, men att de 
inte är tillräckliga. Samtidigt anser två av tio att de i stor utsträckning har tillräckliga förutsättningar i 
form av tid, medan en fjärdedel anser att de inte alls har förutsättningar i form av tid. En majoritet 
upplever alltså brister i hur mycket tid de har. 
 
Resurser 

 
 
Här anser ungefär lika många, drygt fem av tio, att de har förutsättningar i form av resurser men att de 
inte är tillräckliga. Det är något färre, knappt två av tio som tycker att de i stor utsträckning har 
tillräckliga resurser och något fler som menar att de inte alls har tillräckliga förutsättningar i form av 
resurser. Totalt är det även här en majoritet som upplever brister i de resurser man har till sitt 
förfogande. I kommentarer kan man se att det framförallt är personella resurser som lyfts som en 
bristvara. 
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Befogenheter 

 
 
När det gäller huruvida man upplever att upphandlingsverksamheten får tillräckliga förutsättningar i 
form av befogenheter är bilden något ljusare. Drygt fyra av tio tycker att upplever detta i stor 
utsträckning och ungefär lika många tycker att det finns förutsättningar i form av befogenheter, men 
inte tillräckliga. Knappt en av fem menar att det inte alls finns förutsättningar i form av befogenheter. 
 
 
Anser du att det finns en skillnad mellan den politiska målsättningen och verksamhetens 
faktiska utförande? 

 
 
Närmare hälften anser att det ibland finns en skillnad mellan den politiska målsättningen och 
verksamhetens faktiska utförande. I övrigt är det lika stor andel som anser att det ofta, sällan eller inte 
alls finns en motsättning. Totalt sett är det således drygt 65 procent som anser att det ofta eller ibland 
finns motsättningar, vilket är anmärkningsvärt.  
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Utveckling och uppföljning i upphandlingsverksamheten 
 
Upplever du att det finns förutsättningar för ett strategiskt utvecklingsarbete i 
upphandlingsverksamheten? 

 
 
Närmare hälften, 45 procent, anser att det i stor utsträckning finns förutsättningar för strategiskt 
utvecklingsarbete i upphandlingsverksamheten, vilket är positivt. Ytterligare närmare fyra av tio, 38 
procent, menar att de har förutsättningar i viss utsträckning men inte tillräckligt. Närmare två av tio 
menar att de inte alls har förutsättningar för detta. 
 
Totalt är det således drygt varannan, 55 procent, som i olika utsträckning inte anser att det finns 
förutsättningar för strategiskt utvecklingsarbete. Med tanke på hur stora volymer som upphandlas och 
hur stora resurser upphandlingsverksamheten omsätter i välfärdssektorn så borde möjlighet till 
strategiskt utvecklingsarbete vara en självklarhet för alla inom området.  
 
Kommentarer 
”Saknar tiden och resurser. Svårt att hinna med att vara både i produktion och strateg samtidigt” 
 
”Om ni med frågan undrar om det finns förutsättningar till förbättringar är svaret JA! Om ni istället undrar om 
jag i dagsläget har förutsättning att arbeta med strategiskt utvecklingsarbete är svaret mycket lite (på gränsen 
till nej). Har varken tiden eller gehöret och stödet av högsta ledningen.” 
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Finns det utrymme för kontinuerlig uppföljning av de upphandlade verksamheterna? 
 

 
 
Enbart dryga sex procent av de strategiskt ansvariga för upphandling i landets kommuner anser att det 
i stor utsträckning finns utrymme för kontinuerlig uppföljning av de upphandlade verksamheterna. 
Detta är mycket alarmerande. Dryga 46 procent menar att det finns vissa förutsättningar och lika 
många menar att de helt saknar utrymme för kontinuerlig uppföljning. 
 
Kommentarer 
 
”Här är det en klar prioriteringsfråga. Upphandla eller följa upp. Det finns för närvarande inte utrymme för att 
genomföra ett tillräckligt arbete med både och.” 
 
”Uppföljning och utbildning är alltid saker som kommer längst ner i prio om inte det löpande hinns med riktigt” 
 
”Vissa områden följs upp kontinuerligt men andra inte alls. Uppföljning vanligen då något fel inträffat.” 
 
”Tid, resurser, systemstöd saknas för uppföljning” 
 
”Uppföljning görs men endast i form av stickprover på verksamheten.” 
 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ja, i stor
utsträckning

Ja, men inte
tillräckligt

Nej



 
Sida 10 

 

Anser du att ni har de förutsättningar som krävs för att bedriva upphandlingsverksamheten på 
ett bra sätt? Till exempel möjlighet att följa och uppnå de riktlinjer, mål och eventuella policys som 
finns, samt genom det och andra metoder säkra en kvalitativ upphandlingsverksamhet. 
 

 
 
Mer än hälften av de strategiskt ansvariga för upphandling i kommunerna anser inte att man har de 
förutsättningar som krävs för att bedriva upphandlingsverksamheten på ett bra sätt. Det innebär då att 
nästan lika många, knappt hälften, anser att man har de förutsättningar som krävs. Det är således en 
stor andel som saknar rätt förutsättningar, vilket i sin tur ger oroande signaler för en stor del av 
upphandlingsverksamheten. 
 
De som svarade nej fick också en följdfråga om vad det är som gör att de ansåg att det saknades 
förutsättningar för att bedriva upphandlingsverksamheten på bästa sätt. En övervägande majoritet av 
respondenterna angav ”bristande personella resurser” samt ”för hög arbetsbelastning” som anledning. 
Dessa sticker ut markant då det är nio av tio respektive drygt åtta av tio av respondenterna som har 
angett dessa som alternativ. Därefter kommer bristande ekonomiska resurser, vilket närmare fem av 
tio anger. 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja Nej









För frågor om undersökningens innehåll,    
kontakta Visions välfärdspolitiska strateg,

Anneli Hagberg
anneli.hagberg@vision.se
08 789 63 30

Eller

Sanna Fransson, utredare
sanna.fransson@vision.se
08 789 64 23

eller Visions förbundsordförande 

Annika Strandhäll
Annika.strandhall@vision.se
08 789 63 19

Presskontakter

Nina Odermalm Schei, presschef
nina.odermalmschei@vision.se
073 056 70 33

Maria Martinsson, pressekreterare
maria.martinsson@vision.se 
070 655 50 48
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