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Inledning

Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig upphandling. De genomför och ansvarar för 
upphandlingsverksamheten i våra kommuner, landsting och regioner. Vi finner dessa yrkesgrupper 
även inom privat sektor. Det är viktigt ur samhällsperspektiv att de orkar med sitt arbete och att de vill 
stannar kvar på arbetet. Erfarna upphandlare är viktiga nyckelpersoner i sin verksamhet.

Upphandlare trivs på jobbet, men de har en tung arbetsbelastning. Flera uppger att de inte har balans i 
livet mellan arbetet och fritiden, det är alarmerande. För att få hög kvalitet i upphandlingsprocessen är 
förstås goda förutsättningar ett villkor för att genomföra upphandlingar rättsäkert, med hög kvalitet 
och tillräckligt med tid. Det handlar om en rimlig arbetsbörda för upphandlaren, tillräckligt med 
personella resurser samt bra systemstöd.

Vision anser att upphandling är ett samhällspolitiskt styrmedel som ger politiker möjlighet att visa 
vägen och ställa schysta krav. Det kräver kvalitativt höga upphandlingsprocesser och schysta villkor i 
kommande avtal. En stor del av upphandlarnas ansvar är att definiera och utforma kravspecifikationer 
i förfrågningsunderlagen som möter medborgarnas behov. Upphandlaren har en samordnande roll i 
upphandlingar där ofta flera professioner ingår.

Introduktion till ny arbetsplats eller nytt yrke skapar lägre personalomsättning och snabbar på 
inskolningen på arbetsplatsen. Rollen som upphandlare är komplex och därför är introduktion och stöd 
till yrket viktigt. Upphandlare måste vara trygga i sina roller då upphandling i sig kan vara föremål för 
diskussion både inom och utanför den egna organisationen. Tyvärr brister introduktionen för 
upphandlare. På flera håll ges ingen introduktion och på andra en lite halvhjärtat.  

Kompetensutveckling är en förutsättning för att kunna verka inom området. Upphandling är ett 
komplext område med lagstiftning som förändras över tid och förändrade möjligheter att ställa nya 
krav. Denna kunskap måste ständigt fyllas på och uppdateras. Det är viktigt att arbetsgivarna ger 
förutsättningar till individuell kompetensutveckling.

Upphandlares villkor och förutsättningar är viktiga för en bra, kvalitativt hög upphandlingsprocess 
som innebär utveckling av välfärden.

Veronica Karlsson
Förbundsordförande Vision



Sammanfattning
Vision har i denna rapport ställt frågor till ett urval medlemmar inom Vision som är upphandlare 
/inköpare. Dessa yrkesgrupper har en nyckelposition inom offentlig upphandling.

Nästa alla trivs på arbetet, men de har mycket hög eller ganska hög arbetsbelastning.  Det påverkar 
negativt för möjligheterna för uppföljning, planering och utveckling i det dagliga arbetet. För få några 
påverkar det påtagligt balansen i livet. Den viktiga balansen mellan arbete och fritid, som är 
förutsättning för ett gott liv.  

Nästan hälften anger att de har fått introduktion till ny arbetsplats eller nytt yrke, men att den bara 
delvis utgjorde ett stöd i arbetet. En tredje del uppger att de inte fått någon introduktion.  

De allra flesta får någon form av kompetensutveckling av arbetsgivaren. Det vanligaste är individuell 
utformad kompetensutveckling, men nästan hälften får kompetensutveckling tillsammans med 
kollegorna.

Resultat
36 procent anger att de inte har fått någon introduktion på ny arbetsplats eller ny i yrket. Av de 
som fått introduktion uppgav 46 procent att de upplever att introduktion delvis gav dem vad de 
behövde för sitt arbete. 70% uppger att de inte vet om arbetsplatsen har en rutin för 
introduktion.
88 procent anger att de har mycket hög (44 procent) eller ganska hög (44 procent) 
arbetsbelastning. 
53 procent anger att de i viss utsträckning har möjlighet till planering, uppföljning och 
utveckling i det dagliga arbetet.
68 procent erbjuds kompetensutbildning av arbetsgivaren. De flesta, 63 procent, får en 
individuellt utformad kompetensutbildning. 40 procent får kompetensutveckling utformad och 
tillsammans med sina kollegor. 32 procent får ingen kompetensutveckling.
83 procent trivs på jobbet.8 procent trivs inte så bra eller inte alls. 9 procent varken eller.
89 procent upplever att de har balans mellan arbetslivet och privatlivet. 8 procent anger att de 
inte så mycket och 3 procent anger att de inte alls har balans.

Visions förslag till åtgärder
Starta med introduktion
Vision menar att introduktion till ny arbetsplats eller nytt yrke skapar lägre
personalomsättning och snabbar på inskolningen på arbetsplatsen. Att vara upphandlare 
innebär att hantera komplexa arbetsuppgifter. Introduktion ger trygga upphandlare som kan 
sin organisation och vet dess behov. Introduktionen bör vara individuellt utformad och 
anpassad till den nyanställda.
Minska arbetsbelastningen
De som upphandlar och leder upphandlingsarbetet i kommunerna och landstingen måste ha tid 
för upphandlingsarbetet och resurser för uppföljning. Det handlar om en rimlig arbetsbörda 
och tillräckligt med personella resurser samt bra systemstöd. Att ha balans i livet mellan arbete 
och fritid och att man trivs på jobbet är viktigt för att kunna fortsätta att utvecklas i yrket. 
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Individuell kompetensutveckling
Upphandling är ett område som kräver mycket kompetens och kunskap inom olika områden. 
Aktuell lagstiftningen och utvecklingen kring möjligheterna att ställa och sociala och 
miljömässiga krav är viktiga att kunna. Att vara uppdaterad är viktigt i rollen som 
upphandlare. Det är också viktigt att ha kunskap och kompetens att kunna ta tillvara 
möjligheterna till nya och innovativa lösningar som möter medborgarnas och verksamhetens 
behov. 

Kort om undersökningen
Undersökningen genomfördes under maj månad 2014. En elektronisk enkät skickades ut till ett urval 
av Visions medlemmar, varav 361 upphandlare. Svarsfrekvensen bland upphandlarna var 40 procent.

Resultatredovisning
Utbildningsnivå

Upphandlare är välutbildade. Nästan 40 procent har universitetsstudier och nästan 30 procent har 
eftergymnasial yrkesutbildning. En yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial 
yrkesutbildning.

I varje län genomförs YH-utbildningar inom upphandling. Utbildningen genomförs under två år, dvs
400 poäng. 
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Introduktion 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete kan man läsa att introduktionen bör 
ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sambandet med andras samt en inblick i 
hur verksamheten i stort fungerar. Arbetsgivare har ansvar för att introducera nyanställda i deras 
arbete så att de har förutsättningar att klara arbetsuppgifterna. Introduktion är alltså inget fritt valt 
arbete för arbetsgivaren, utan något staten redan kräver att arbetsgivaren ska ombesörja. 

Vision menar att introduktion till ny arbetsplats eller nytt yrke skapar lägre personalomsättning och 
snabbar på inskolningen på arbetsplatsen.  

För arbetsgivarna innebär introduktionen en chans att få en bild av den anställdes kompetens och 
erfarenhet. Utbildning inte bara är en investering för den enskilde, det är också en investering för 
arbetsgivaren och för samhället. Nyutexaminerade studenter kommer med den senaste vetenskapliga 
forskningen inom sitt område som kan bidra till att utveckla kvaliteten i välfärden. 

Att vara upphandlare innebär ett arbete i kontakt med många andra yrkesgrupper. I de flesta 
upphandlingar samarbetar många olika professioner och upphandlaren får då en 
samordnande/projektledande roll. Att få stöd och introduktion till yrket är därför mycket viktigt för att 
känna sig trygg i sin arbetsroll. Det säkrar också kvaliteten på upphandlingsförfarandet och på själva 
upphandlingen. Upphandling kräver tydliga rutiner och att samarbetspartners, men också att högsta 
ledning, har kompetens kring upphandlingsprocessen. Detta för att skapa smidiga och kloka 
upphandlingar där upphandlarna är del en viktig del i kedjan.   

 

 

 
Anmärkningsvärt att så få som 13 procent uppger att arbetsplatsen har introduktion för nya. 70 procent 
vet inte om introduktion ges till nyanställda.  
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64 procent har fått introduktion, där nästan hälften har fått en delvis planerad introduktion när man 
började som ny på jobbet. 36 procent uppgav att de inte har fått någon introduktion.  

Med en bra introduktion får nyanställda en snabbare en bild av verksamheten, förstår 
arbetsuppgifterna och vad som förväntas av en, och bidrar därmed snabbare till verksamheten. Det gör 
också att man trivs bättre på jobbet. 

 

Introduktionen ger de anställda en relativt god grund att börja på. De som har uppgett att de helt och 
hållet fick en planerad introduktion upplever också i större utsträckning att introduktionen gav dem det 
de behövde för att utföra sitt arbete på ett bra sätt.  
På frågan om vem som ansvarade för introduktionen så är det närmaste chefen, 59 procent, och en 
kollega, 57 procent som är det absolut vanligaste.   

De flesta, 70 procent, anger att de var nöjda med sin introduktion. Men det innebär också att var tredje 
inte var det. 
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Arbetsbelastning 
Hög arbetsbelastning kan leda till arbetsrelaterad stress.  Arbetsgivare har ett ansvar för att skapa en 
god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Det är viktigt att få en fungerande balans mellan krav och 
resurser. Höga krav behöver inte vara skadliga, men man måste balansera med resurser. Att ha högre 
krav än resurser för arbetet leder till hög arbetsbelastning och stress hos de som ska utföra arbetet. 

Organisatoriska åtgärder kan förebygga arbetsrelaterad stress. Det kan handla om att öka resurserna 
för att utföra arbetet eller minska kraven i arbetet. Arbetsbelastningen kan minska om man blir fler 
kring arbetsuppgiften eller att man ökar bemanningen. Ledningen ett ansvar med att prioritera bland 
arbetsuppgifter.  

En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som finns på arbetsplatsen för att 
utföra arbetet. 

 

 
Mycket hög eller ganska hög arbetsbelastning har 88 procent av upphandlarna. 

Det här bekräftar uppgifterna om att upphandlare har alltför pressad arbetssituation. Goda villkor med 
balans mellan krav och resurser för att genomföra upphandlingsprocesserna i välfärden är en 
förutsättning för ett gott kvalitetsarbete. Dessa staplar vittnar om att det finns risker för ohälsa hos 
upphandlare. 

 
Planering, uppföljning och utveckling 
 För att upphandling ska kunna bidra till välfärdens utveckling och dess kvalitet krävs inte bara hög 
kompetens i upphandlingsprocessen. Lika viktigt är goda förutsättningar för uppföljning och därmed 
utveckling. De som upphandlar och leder upphandlingsarbetet i kommunerna och landstingen måste 
ha tid och resurser för uppföljning. Det handlar om en rimlig arbetsbelastning och tillräckligt med 
personella resurser samt bra systemstöd.  

Bristande uppföljning innebär att kontrakten inte följs upp och därmed bidrar till en minskad möjlighet 
att lära inför framtida upphandlingar. Noggrann och kontinuerlig uppföljning gör också att allvarliga 
fel och brister i en verksamhet snabbt hittas och kan åtgärdas.  
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Trots att många uppger att de har en mycket eller ganska hög arbetsbelastning anser 14 procent att de i 
stor utsträckning har möjlighet till uppföljning, planering och utveckling i det dagliga arbetet. 34 
procent har inte samma möjlighet.   
 
 
Utveckling 
Hög komptens leder till bättre affärer.  Bristande kompetens kring lagstiftningens innebörd och 
tillämpning kan leda till kostsamma och långdragna domstolsprocesser.  
 
De flesta upphandlare erbjuds kompetensutveckling, men en stor andel, 32 procent erbjuds inte det. 
Upphandling är ett område som kräver mycket kompetens och kunskap inom olika områden. 
Upphandlaren är experten på området och skapar trygghet i upphandlingsprocessen bl.a. med att bistå 
med kunskap. 
 
Aktuell lagstiftningen och utvecklingen kring möjligheterna att ställa sociala och miljömässiga krav är 
viktigt att kunna. Offentlig upphandling kan genom sin volym utöva påverkan genom att tydligt 
efterfråga tjänster och produkter utöver de som idag levereras. Det gäller att ha kunskap om vilka krav 
som får ställas och hur de bör utformas för att åstadkomma största möjliga effekt.  
Det är också viktigt att ha kunskap och kompetens att kunna ta tillvara möjligheterna till nya och 
innovativa lösningar som möter medborgarnas och verksamhetens behov.  
 
De flesta, 63 %, får en individuellt utformad kompetensutbildning. 40 procent får gemensam 
kompetensutbildning tillsammans med sina kollegor. 
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Trivsel 
Det finns ett positivt samband mellan trivsel och ett gott arbetsklimat. Ett positivt arbetsklimat på 
arbetsplatsen leder ofta till ökad närvaro, bättre kvalitet, arbetstrivsel och i kombination med en god 
styrning av verksamheten också till ökad effektivitet i verksamheten.  
 
På senare år har medvetenheten ökat om hur viktigt det är för hälsan att vi trivs på jobbet. Visst är  
lönen är viktig, men många tittar minst lika mycket på arbetsmiljön och trivseln. Bra arbetsmiljö beror 
på många olika saker, och något som ofta är viktigt är kollegorna. Har man trevligt tillsammans med 
sina arbetskamrater känns det roligt att gå till jobbet. 
 
 

 
 
De allra flesta trivs mycket eller ganska bra med sina jobb. 35 procent uppger att de trivs mycket bra 
på jobbet.  
Men hela 17 procent anger att det är varken eller, inte så bra eller inte alls bra. 
8 procent säger att de inte trivs så bra eller inte alls. 9 procent anger varken eller.  
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Balans i livet 
 
 

 
 
Det är 11 procent som inte kan släppa tankarna arbetet på fritiden och upplever att arbetet följer med 
hem. Det är viktigt med balansen mellan arbetsbelastning, trivsel och möjlighet till att ha en berikande 
fritid. Arbetet som upphandlare är krävande och det gäller att ha många bollar i luften. Att inte komma 
utvilad till jobbet för att ta sig an sitt arbete kan få konsekvenser. Både för den enskilde men också för 
arbetsplatsen. 
 
Kopplingen arbetsbelastning, trivsel och balansen i livet har det forskat mycket kring. När dessa tre 
nyckelbegrepp synkar med varandra mår medarbetare bra och arbetsgivaren har nöjda medarbetare.  
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För frågor om rapporten, kontakta:

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

eller Visions förbundsordförande

Veronica Karlsson
veronica.karlsson@vision.se
08 789 63 19
 

Presskontakter

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

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

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i 
privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter 
med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 168 000 medlemmar finns 
inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk.  
Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Upphandlares villkor 
och förutsättningar
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