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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka alla de respondenter som delat med sig av sina erfarenheter och som 

har ställt upp med sin tid och sitt engagemang. Utan deras deltagande hade inte denna studie gått 

att genomföra. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Rune Wigblad för det stöd och engagemang han har gett för 

oss och vår studie. Hans stöd och kritik har varit till stor hjälp för oss i arbetet och givit oss nya 

synvinklar och idéer. Vi vill även tack alla opponenter som har kommit med kritik som har 

bidragit till en bättre uppsats. Slutligen vill vi tacka vår examinator Nomie Eriksson. 

 

Christine Persson och Sandra Åberg 

 

  



 

 

Sammandrag 

Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie är Statistiska Centralbyråns 

uppmärksammande om att kommunala gymnasieskolor har 7000 kronor dyrare kostnad per elev 

än den fristående gymnasieskolan. En av de bidragande faktorerna till att kostnaden är lägre hos 

fristående skolor kan vara att de har en mer effektiv inköpsprocess. Tidigare studier beskriver 

fristående skolornas situation som mer flexibel medan de kommunala skolorna präglas av mer 

byråkrati. Den problemformulering vi förhållit oss till var: Vad finns det för skillnad i 

inköpsprocessen vid kommunala respektive fristående skolor som leder till att kommunala skolor 

har en högre kostnad per elev?  

Syfte: Syftet med studien är att utifrån en komparativ fallstudie finna de likheter och skillnader 

som återfinns i inköpsprocessen hos de olika skolverksamheterna. Därefter analyseras orsaker till 

inköpsrelaterade olikheter fram. 

Metod: Vi har gjort en komparativ fallstudie av inköpsprocesser i gymnasieskolor som bedrivs 

av offentlig sektor och privata aktörer. Vår empiri bygger på semistrukturerade intervjuer med 

nyckelpersoner som berörs av hur inköpen går till på skolorna.  

Empiri: Det empiriska resultatet visar att de aktiviteter som skiljer sig åt i inköpsprocessen är 

val av leverantör och tilldelning av kontrakt. De fristående skolorna har ett relationsfokus i sitt 

arbete med leverantörerna, något som de kommunala skolorna inte har möjlighet att skapa på 

grund av att de är tvingade att följa Lagen om offentlig upphandling. De fristående skolorna är 

mer flexibla vid val av leverantör då deras ramavtal inte är bindande. Det kan även konstateras 

att de fristående skolorna har ett större fokus på att hålla ner sina kostnader då de har ett 

vinstsyfte med sin verksamhet, medan de kommunala skolorna endast behöver sträva efter att 

hålla sin budget och att bedriva bra undervisning. 

Slutsatser: Den största uppmärksammade skillnaden vi kunnat urskilja i studie är att friskolorna 

arbetar på ett mer flexibelt sätt. Friskolorna bygger sina ramavtal på en kostnadsorientering där 

relationen till leverantören ligger i fokus. De kommunala skolorna har istället en prisorientering 

vid val av produkt. 

Nyckelord: inköp, inköpsprocess, offentlig upphandling, gymnasieskolor, LOU, ramavtal 

  



 

 

Abstract 

Background and problem: The drawn much attention to that community schools' have 7000 

Swedish Crowns higher cost per pupil than independent schools', published by Statistics Sweden, 

is the background to this study. One of the contributing factors to the fact that the cost is lower in 

independent schools' may be that they have a more efficient purchasing process. Previous studies 

describe the independent schools' situation more flexible, while the municipal schools' are 

characterized by bureaucracy. The issue to relate to was: What is the difference in the purchasing 

process at the municipal and independent schools, which leads to the municipal schools have a 

higher cost per pupil? 

Purpose: The purpose of the study is based on a comparative case study to find the similarities 

and differences found in the purchasing process of the independent school operations and the 

activity in municipal schools, to consequently analyze purchases related causes to differences. 

Method: We have made a comparative case study of the purchasing processes in secondary 

schools' run by the public sector and private operators. Our empirical data is collected through 

semi-structured interviews with key people involved in the purchasing process. 

Empiricism: The empiric results show that the activities that differ in the purchase process are 

supplier selection and contract award. The independent school has a relationship focus in its 

work with suppliers, something that public schools' do not have the option to create because they 

are forced to follow the Public Procurement Act. The independent schools' are more flexible in 

the choice of provider as their framework agreement is not binding. It may also be noted that the 

independent school has a greater focus on keeping down their costs since they have a profit with 

their business while municipal schools' only need to strive to keep their budget and to pursue 

good education. 

Conclusions: The biggest noticeable difference we have been able to identify in our comparative 

study of independents schools' purchasing process and the municipal schools' purchasing process 

is that independent schools' are working in a more flexible way. Independent schools are 

building their framework agreement on the modern approach of purchasing theory, that is 

through a cost-orientation, where the relationship with the supplier is in focus. 

Keywords: purchasing, procurement process, procurement, secondary schools, LOU, framework 

agreement 



 

 

Ord-och begreppslista   

  

Anbud- erbjudande om att ingå avtal  

Beställande verksamhet- den gymnasieskola som beställer vara    

Förfrågningsunderlag- dokument som innehåller information om aktuell upphandling  

Kravspecifikation- krav på utförande, funktioner och hantering som beställande verksamhet   

ställer på den beställda varan eller tjänsten   

Leverantör- ett företag eller motsvarande som försörjer andra företags, förvaltningars och 

organisationers behov av varor och tjänster.   

LOU- Lagen om offentlig upphandling  

Ramavtal- avtal mellan skolan och leverantör som fungerar som en generell överenskommelse 

om villkor och krav för framtida inköp. Kommunala skolor såväl som friskolor använder sig av 

ramavtal med leverantörer. 

Rekvisitionsblock- beställningsblock med faktura som garanterar leverantören betalning från 

aktuell inköpare 

Upphandling- process vid inköp av varor och tjänster 
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Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund till det valda studieområdet och den 

problemdiskussion som ligger som grund för studiens problemformulering och syfte. 

 

Problembakgrund 

 

År 1992 infördes friskolereformen i Sverige vilket innebar att andra näringsidkare än kommuner 

fick möjlighet att bedriva skolverksamhet. För att möjliggöra detta infördes elevpengen. 

Elevpengen är en summa pengar som är avsatt för varje enskild elev vilken följer med eleven till 

skolan hen väljer att gå på.  Idag går var fjärde gymnasielev i Sverige på en friskola (Skolvalet, 

2016).  

 

Enligt Friskolornas riksförbund (2016) hade de företag som driver Sveriges friskolor i 

genomsnitt 5 procent rörelsemarginal mellan åren 2008 och 2012 samtidigt som dess elevbidrag i 

snitt var 11 procent lägre än de kommunala skolornas. Statistiska centralbyrån (2012) visar att 

kostnaden per elev är 7000 kronor dyrare på kommunala skolor än vad det är på en friskola, 

något som tyder på att friskolorna lyckas hantera sina ekonomiska resurser på ett mer effektivt 

sätt än de kommunala skolorna. Att lärartätheten är betydligt lägre i fristående skolor jämfört 

med kommunala är en bidragande faktor till att elever på kommunala skolor kostar mer än på 

friskolor (Statistiska centralbyrån, 2012). En annan bidragande faktor till att kostnaden är lägre 

hos fristående skolorna kan vara att de har en mer effektiv inköpsprocess. I de allra flesta fall står 

köpta varor och tjänster för mer än hälften av ett företags omsättning (Gadde & Håkansson, 

1993; Aljian, 1983). Hur ett inköp går till menar Gadde och Håkansson (1993) har stor påverkan 

på företagets konkurrenskraft och vinstpotential. Dels är inköp en stor kostnadspost som har 

direkt påverkan på företagets lönsamhet dels påverkas företaget indirekt av de interna kostnader 

som uppstår till följd av vad som sker mellan leverantörerna och företaget (Gadde & Håkansson, 

1993). Lägre kostnader för inköp leder således till ökad vinst (Gadde & Håkansson, 1993). 

Utifrån en analys som Van Weele (2012) gjort av ett enskilt företag skulle en besparing på 2 
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procent på företagets inköpsrelaterade utgifter kunna leda till en förbättrad avkastning på 

nettotillgångar på 9 procent.  

 

De skattemedel som går till skolväsendet ska fördelas enligt likabehandlingsprincipen, vilken har 

till syfte att säkerställa att kommunala skolor och fristående skolor ska få samma ekonomiska 

förutsättningar (Arefäll, 2015).  Till skillnad från de skolor som bedrivs i privat regi regleras de 

kommunala skolorna av Lagen om offentlig upphandling (Lag om offentlig upphandling 

(2007:1091)). Lagen om offentlig upphandling är mycket komplex och tidskrävande 

(Konkurrensverket, 2015). Den inköpande enheten ska enligt lagstiftningen premiera det anbud 

som är mest ekonomiskt fördelaktigt, något som i praktiken leder till att man ofta väljer det 

alternativ som är billigast trots att det i förlängningen inte blir det mest ekonomiskt fördelaktiga 

(Konkurrensverket, 2014). De fristående skolorna har däremot en större valfrihet som innebär att 

de kan välja en produkt av bättre kvalitet eller efter andra attribut som eftersöks (Kimondo, 

2014).  

 

Som en följd av den pressade statsbudgeten inom den offentliga sektorns är utgifter ett angeläget 

ämne att studera. Enligt ekonomifakta.se går i dagsläget 50 procent av Sveriges BNP till den 

offentliga sektorns utgifter. Av dessa offentliga utgifter består 13 procent av 

utbildningskostnader. Skolorna strävar hela tiden efter att kunna göra ett bättre arbete för mindre 

pengar (Carlgren, 2015).  

 

Problemdiskussion 
 

Skolverksamhet kan bedrivas i olika form där de kommunala skolorna bedrivs av offentlig sektor 

medan friskolor kan bedrivas i olika företagsformer oftast som aktiebolag (Friskola.se, 2016). 

Båda typerna av verksamhet bedriver undervisning men en viktig distinktion är att de skolor som 

drivs som friskolor har ett vinstintresse med sin verksamhet, vilket de kommunala skolorna inte 

har (Lindgren, 2010). Friskolor har som mål att generera vinst och det medel de har för att nå 

målet är att bedriva undervisning. Den kommunala skolan har däremot som mål att bedriva 
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undervisning och medel de använder är skattemedel. I varje kommun fastställs en elevpeng som 

tilldelas den skola eleven väljer att gå på (Hamilton, 2016).  

 

Det faktum att friskolor inte behöver följa Lagen om offentlig upphandling och därigenom inte 

tvingas välja det anbud som bedöms som det mest ekonomiskt fördelaktiga ger dem en valfrihet 

att välja en produkt som är specifikt anpassad till de kvalitetskrav man har (Rönnbäck, 2012). 

Kvalitén på de varor som kommunala skolor köper in sätts åt sidan gentemot priset som ska 

prioriteras. (Rönnbäck, 2012). Men hur kommer det sig att kommunala skolor har högre 

kostnader än friskolor? 

 

Det dilemma som uppstår i och med att friskolor finansieras med hjälp av skattemedel samtidigt 

som de har ett vinstsyfte är ett outtömligt ämne i media vilket gör att processen kring inköp i 

båda skolformerna kommunal skola och friskola är ytterst intressant att undersöka. Produkterna 

har vi valt utifrån Kraljics fyrfältmatris vilket innebär att de olika produkterna har olika stor 

påverkan på företagets vinst och olika stor riskgrad för inköpande enhet (Kraljic, 1983).  

 

I Ballebye Olesens(2008) studie utfärdad i förfrågan från Konkurrensverket diskuteras dilemmat 

om att de stordriftsfördelar som den offentliga sektorn drar nytta av också leder till att man får in 

mycket få anbud från leverantörer vilket leder till att konkurrensen inte utnyttjas. Studien visar 

att privata aktörer använder sig av en strategi där de stimulerar konkurrensen leverantörer 

emellan genom att bygga en relation till leverantören snarare än att bestämma storleken på 

beställningen i första hand (Ballebye Olesen, 2008) . De kommunala aktörernas stora 

beställningar leder till att många leverantörer utesluts ur upphandlingen på grund av att det blir 

en stor inträdesbarriär för små och medelstora företag då de inte har möjlighet att leverera den 

önskade mängden (Ballebye Olesen, 2008). Studien visar fyra faktorer som skiljer sig åt mellan 

de offentliga aktörerna och de privata: kommunikationen, flexibiliteten, förutsägbarheten vad 

gäller framtida anbud och lärdomen av tidigare upphandlingar (Ballebye Olesen, 2008). Den 

stora skillnaden på hur offentlig och privata organisationer styrs och verkar är ett väl diskuterat 

ämne. Boyne (2002) diskuterar likheter och skillnader mellan de två typerna av organisationer. 

Boyne (2002) beskriver att den offentliga verksamheten kännetecknas av en mer byråkratisk 
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styrning och en större vilja att stödja den allmänna välfärden, något som den privata 

verksamheten inte arbetar med i samma utsträckning.  

 

En viktig variabel i ett lyckat inköp förutom priset är kvalitén på varan man köper in. En defekt 

eller felaktig vara skapar snabbt oförutsägbara kostnader (Gadde & Håkansson, 1993). De 

kommunala gymnasieskolorna måste följa Lagen om offentlig upphandling vid inköp (Lag om 

offentlig upphandling (2007:1091)). Detta ska säkerställa att de kommunala gymnasieskolorna 

väljer det alternativ som är det mest ekonomiskt fördelaktiga (Lag om offentlig upphandling 

(2007:1091)). Det finns dock inga konkreta kvalitetskrav som styr produktvalet (Rönnbäck, 

2012). Friskolorna har däremot en större handlingsfrihet vad gäller att ställa egna kvalitetskrav 

på produkterna, något som på lång sikt kan leda till att man får ekonomiska fördelar (Ballebye 

Olesen, 2008).  Rönnbäck (2012) undersöker i sin artikel några olika sätt som gör att kvalitet kan 

integreras i arbetet trots att man följer Lagen om offentlig upphandling. Rönnbäck(2012) påpekar 

att man under arbetets gång inte kan justera kontraktet med leverantören utan detta måste ske 

innan man godkänner ett anbud. Enligt Rönnbäcks (2012) undersökning är kvalité en viktig 

faktor även i offentlig sektor, men den har inte lika stor vikt som priset. Om inköparna väljer 

mellan två anbud i samma prisklass kan kvalitén däremot vara den avgörande faktorn 

(Rönnbäck, 2012).   

 

Samtidigt förekommer det mycket missnöje kring de regler som omfattar den offentliga 

upphandlingen. Van Weele (2010) menar att en bidragande faktor till att problem och 

utmaningar uppstår är att de offentliga verksamheterna inte har professionaliserade 

upphandlingsorganisationer och system och att personalen inte är tillräckligt utbildade. Van 

Weele (2012) påstår dessutom att den budgetkultur som genomsyrar de offentliga 

verksamheterna bidrar till att budgetar överspenderas snarare än att inköpsbesparingar görs och 

att "bästa värdet" för skattebetalarnas pengar värderas bort. Detta är ett problem som oftast har 

en låg prioritet på politikers och samhällsledares agendor (Van Weele, 2012). 
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Problemformulering 
 

Vad finns det för skillnad i inköpsprocessen vid kommunala respektive fristående skolor som 

leder till att kommunala skolor har en högre kostnad per elev?  

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att utifrån en komparativ fallstudie finna de likheter och skillnader som 

återfinns i inköpsprocessen hos de olika skolverksamheterna. Därefter analyseras orsaker till 

inköpsrelaterade olikheter fram. 

 

Avgränsning 
 

Vi har valt att avgränsa oss till två kommunala gymnasieskolor och två friskolor inom en 

kommun med cirka 50 000 invånare. Elevpengen varierar mellan olika kommuner, därför har vi 

avgränsat oss till en kommun i vår undersökning. Studien har ytterligare avgränsats till 

gymnasieskolor. Studiens huvudsakliga fokus är inköpsprocessen från köparens synvinkel. Då 

det uppmärksammade problemet ligger hos den köpande enheten gjordes en avgränsning där vi 

valde att endast intervjua respondenter från skolverksamheterna och inte leverantörerna. Vi har 

undersökt inköpsprocessen av stolar, läroböcker, pennor och datorer. 
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Metod 
 

I denna del av uppsatsen kartlägger vi vilken typ av metod vi valt att använda oss av för att finna 

svar på vår problemformulering. Här beskrivs följaktligen de metoder som används vad gäller 

insamling av data, urval och analys. 

 

Denk (2002) beskriver komparativ metod som lämplig vid en jämförelse mellan två olika 

företeelser. Fallstudier är en metod som används vid djupare undersökningar av processer 

(Merriam, 1993). Då fallstudie används som metod ges möjlighet att genomföra en triangulering 

av data för att validera resultatet (Merriam, 1993; DePoy & Gitlin, 1999). Då vi har till syfte att 

jämföra de olika skolverksamheternas inköpsprocesser har vi valt att använda oss av en fallstudie 

med komparativ design. Vi har avgränsat oss till två skolor som bedrivs av offentlig sektor, och 

två skolor som bedrivs som aktiebolag. Vår fallstudie har trovärdiggjort med hjälp av en 

triangulering där vi ställt respondenternas svar i förhållande till lagtexter och policydokument. Vi 

har intervjuat respondenter med olika funktioner i inköpsprocessen för att få en tydlig helhetsbild 

av inköpsprocessen.  

 

Primär data 
 

Vi har genomfört nio intervjuer med nyckelpersoner som är involverade i inköpsprocessen för de 

olika gymnasieskolorna. Denscombre (2016) beskriver en semistrukturerad intervju som en 

lämplig metod när två olikartade verksamheter undersöks. Vårt intervjuformulär var därför 

semistrukturerat, där frågorna är förutbestämda men vi har lämnat utrymme för följdfrågor. Vi 

valde ut fem respondenter från den kommunala skolverksamheten och fyra respondenter från den 

fristående skolverksamheten. Trost (2010) menar att det är förmånligt att begränsa sig till ett litet 

antal intervjuer, mellan fyra till åtta för att minska risken att materialet blir ohanterligt. För att 

säkerställa att frågorna uppfattades som planerat tillfrågade vi en utomstående person att läsa 

igenom frågorna innan vi framställde det slutgiltiga frågeformuläret.  
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Som inledande fråga har vi frågat respondenten om dennes bakgrund och erfarenheter i 

verksamheten viket leder till en förståelse för hur handlingar och aktiviteter upplevs och beskrivs. 

Detta ger läsaren en transparant bild av ställningstaganden som görs av respondenten i fråga 

(Merriam, 1993). 

 

Sekundär data 

 

Förutom vår primära datainsamling i form av intervjuer har vi även samlat in sekundär data i 

ämnet. Vi har granskat policydokument, lagstiftning samt teorier och tidigare studier kring 

skillnaderna som påträffats mellan privat och offentlig sektor. Utöver har vi studerat ämnet inköp 

utifrån vetenskapliga artiklar och vedertagna inköpsmodeller. 

 

Urval 

 

Bengtsson och Bengtsson (1996) menar att bedömningsurval är att föredra för att få ett så 

representativt urval som möjligt. Vi har valt att tillämpa bedömningsurval där vi har intervjuat 

vissa nyckelpersoner som berörs av hur inköpen går till på skolorna. Vi har vi valt att ta kontakt 

med två friskolor och två kommunala skolor inom en kommun i Sverige med cirka 50 000 

invånare. Respondenter från de kommunala skolorna är ansvariga för inköp inom barn och 

omsorg samt upphandlingschef inom kommunen. För att få en helhetsbild av processen har vi 

även intervjuat en ekonomiadministratör som arbetar på de kommunala gymnasieskolorna. Då 

datorer köps in från en gemensam enhet till de kommunala gymnasieskolorna har dessutom valt 

att intervjua ansvarig för IT-avdelningen.  

 

Inom den privata sektorn har vi intervjuat två rektorer som arbetar på olika friskolor i 

kommunen. Vi har även intervjuat inköpsansvarig för en koncern som en av de undersökta 

friskolorna är dotterbolag till. Dessutom har vi intervjuat en lärare från en av friskolorna i 

kommunen.  
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Etiskt förhållningssätt 
 

Vid samhällsvetenskapliga metoder menar Byman (2011) att vissa etiska förhållningssätt bör 

tillämpas: anonymitet, integritet, konfidentialitet och frivillighet. Vi har varit tydliga med att 

deltagandet i vår studie är frivilligt och att de som väljer att medverka lämnas anonyma. Vi har 

varit tydliga med hur vår studie tagit form vilket leder till att det skapas en röd tråd genom hela 

arbetet och en tydlig förståelse för hur resultatet har uppstått. Vi har innan varje intervjutillfälle 

informerat respondenten om dennes anonymitet, vad vi har för syfte med vår studie och hur vi 

kommer använda dennes svar. Detta menar Bengtsson och Bengtsson (1996) skapar en trygghet 

hos respondenten. För att skapa konfidentialitet har vi förvarat ljudfiler och transkriberingar från 

intervjuerna där obehöriga inte kunnat ta del av dokumenten. Detta har vi även informerat 

respondenterna om innan respektive intervjutillfälle. Vårt etiska förhållningssätt ökar 

trovärdigheten i vår studie. 

 

Metodkritik 

 

Enligt DePoy och Gitlin (1999) finns det en risk att fallstudie som metod kan leda till att 

datainsamlingen blir stor och svår att hantera. Därför har vi valt att göra tydliga avgränsningar 

till vilken information vi kommer använda oss av i vår triangulering. Kvalitativa 

forskningsmetoder har en förmåga att bli subjektiva då de handlar om att samla in information 

som man sedan tolkar för att finna ett resultat (DePoy & Gitlin, 1999). För att få en mer objektiv 

bild har vi valt att validera vår information med hjälp av triangulering, där vi kommer att jämföra 

de olika typerna av data mot varandra. 

 

Intervju som datainsamlingsmetod har många fördelar då ett samtal med en sakkunnig person ger 

relevant och tillförlitlig information om vårt valda studieområde (Bengtsson & Bengtsson, 1996). 

Men en intervju kan även föra med sig en del nackdelar. Det finns en risk att vi som intervjuare, 

och att den omgivning där intervjun sker kan ha inverkan på respondentens och dennes svar 

(Denscombe, 2016). För att minska risken av att detta ska ske kommer respondenten få vara 

anonym och vi kommer vara tydliga med vad vi har för avsikt att använda dennes svar till.  
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Referensram 
 

I detta kapitel framställs den litteratur vi använt som referenser för att kunna utföra våran 

analys av den insamlade empirin. Referenserna består av teorier, modeller, definitioner och 

regelverk. 

 

Teorier 
 

Chandler (1993) definierar strategi som ett fastställande av de långsiktiga målen ett företag har 

samt hur företaget med hjälp av olika handlingsinriktningar och allokering av resurser ska nå de 

uppsatta målen. Vid inköp kan olika strategier tillämpas beroende på vad som prioriteras av 

verksamheten (Axelsson & Lage-Hellman, 1991). För att analysera hur de olika 

skolverksamheterna ställer sig till val av leverantör har vi valt att använda oss av Axelssons teori 

(1998) om inköp som grundar sig i två synsätt; klassiskt och modernt. Axelssons(1998) teorier är 

idealtypiska strategier för inköp. Den stora distinktionen mellan de två synsätten är att det 

klassiska synsättet är prisorienterad medan det moderna inköpssynsättet är kostnadsorienterad 

och handlar hur den inköpande enheten med hjälp av relationsuppbyggande med leverantören 

kan reducera sina kostnader (Axelsson, 1998). Den moderna inköpsteorin syftar till att skapa en 

så friktionsfri relation mellan producent och användare som möjligt för att reducera 

administrativa kostnader (Axelsson, 1998). 

 

Det klassiska inköpssynsättet 

 

I den klassiska synsättet på inköp finns det en tydlig uppfattning om hur ett rationellt inköp bör 

gå till (Axelsson & Lage-Hellman, 1991). Genom att utnyttja konkurrensen av leverantörer på 

marknaden får den inköpande enheten bästa möjliga villkor (Axelsson, 1998). Det klassiska 

inköpssynsättet utgår ifrån att inköparen agerar rationellt, att rätt produkt köps med rätt kvalitet 

av rätt leverantör och vid rätt tillfälle (Axelsson, 1998). För att inköparen ska kunna agera 

rationellt bygger det klassiska inköpssynsättet på ett antal grundantaganden om hur marknaden 

fungerar (Axelsson, 1998).  I den klassiska inköpsmodellen antas att tillgång och efterfrågan är 

kända och matchande (Axelsson, 1998). Den produkt som den inköpande enheten efterfrågar 
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finns tillgänglig på marknaden (Axelsson & Lage-Hellman, 1991). Det andra antagandet handlar 

om hur förhållanden kan påverkas, hur intäkter kan ökas och hur kostnader kan minskas 

(Axelsson, 1998). I den klassiska inköpsmodellen är det stort fokus på kostnadspress mot 

leverantörerna (Axelsson, 1998). Det tredje antagandet har att göra med relevanta 

kostnadsfaktorer, de som förespråkar det klassiska synsättet menar att inköpare bör köpa så långt 

bak som möjligt i förädlingskedjan för att reducera kostnaden (Axelsson, 1998). Den inköpande 

enheten bör handla direkt från tillverkaren och inte från några mellanhänder då dem ses som 

kostnadsdrivande(Axelsson, 1998). Vid ett klassiskt synsätt arbetar företagen kortsiktigt och 

påbörjar hela tiden nya upphandlingar istället för att bygga en långsiktig relation med en 

leverantör (Axelsson, 1998). Den här delen av inköpsteorin har ett prisorienterande fokus 

(Axelsson, 1998; Axelsson & Lage-Hellman, 1991).  

 

Det moderna inköpssynsättet 

 

Det moderna synsättet har ett tydligt kostnadsorienterat fokus, det är således inte priset som 

ligger i fokus längre. Kostnaden för en produkt uppstår successivt i takt med de aktiviteter som 

krävs för att få produkten till sin slutdestination. De kostnader som följer av de olika 

aktiviteterna uppstår hos olika aktörer, dels hos tillverkaren, dels hos distributören och dels hos 

inköparen. Kostnaderna kan variera mellan olika aktörer då dessa har olika sätt att utföra 

aktiviteterna på. Axelsson (1998) ifrågasätter således i det moderna synsättets antaganden om att 

priset på produkten skulle vara den enda kostnadsfaktorn att reducera. Vid tillämpning av det 

moderna inköpsynsättet är det viktigare att fokuserar på vilket sätt värdekedjan är organiserad 

och hur de olika aktiviteterna är fördelad än vid tillämpning av det klassiska inköpssynsättet. För 

att leverantören och inköparen ska kunna kombinera sitt kunnande och sina resurser krävs ett 

långsiktigt arbetssätt. Det är således viktigt att inköparen väljer en leverantör som de kan tänka 

sig att samarbeta med under en lägre tid. Oftast sker inköp från en och samma leverantör under 

en lång tidsperiod vilket gör att beslutfattandet tonas ned. Detta får följden att de flesta 

leverantörer redan är upptagna och ett kortsiktigt tänk blir ineffektivt. Det gäller följaktligen att 

komma fram till lösningar inom relationen med sin leverantör hellre än att byta till en ny då det 

långsiktiga samarbetet ska bidra till reducerade kostnader. Den differentiering som föreligger 

mellan de olika inköpsteorierna sammanfattas i nedanstående tabell (Axelsson, 1998). 



11 

 

 

 

Figur 1. Klassisk och Modern inköpsteori. Axelsson (1998) s.254 

 

Modeller 

 

Kraljicmatrisen  

 

Krajlicmatrisen är en inköpsmodell utarbetad av Kraljic (1998) som en utveckling av Marcowitz 

(1952) modell för kapitalinvesteringar. Matrisen är en klassificering av ett företags produkter och 

leverantörer. Syftet med matrisen är att företag med hjälp av denna ska kunna bedöma hur dess 

inköp påverkar företagets vinst och vilken grad av risk som är förknippad med inköpet. Som kan 

ses i figuren nedan är de olika produkterna som ett företag köper in klassificerade som 

hävstångsprodukter, strategiska produkter, rutinprodukter och flaskhalsprodukter. De olika 

produkterna har olika stor påverkan på företagets vinst och olika hög riskgrad (Kraljic, 1983). 

 

Produkterna kännetecknas utifrån vissa egenskaper vilka redovisas nedan: 

Strategiska produkter = Strategiska produkter är väldigt kostsamma vilket gör att inköp av 

strategiska produkter har en hög påverkan på företagets vinst. Det finns endast ett fåtal 

leverantörer av produkten vilket gör att inköpsansvarig bör skapa ett starkt förhållande och djupt 

samarbete med leverantören (Kraljic, 1983). 
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Flaskhalsprodukter = Flaskhalsprodukter har låg vinstpåverkan på företaget dock är 

leveransrisken hög då det bara finns enstaka leverantörer. Oftast är inköp av dessa produkter 

nödvändiga för företagets verksamhet vilket leder till att en god riskhantering krävs (Kraljic, 

1983). 

Hävstångsprodukter = Hävstångsprodukter har stor påverkan på företagets ekonomiska 

ställning samtidigt finns det många varianter av dessa produkter och ett flertal olika leverantörer 

(Kraljic, 1983).  

Rutinprodukter = Rutinprodukter har låg vinstpåverkan och finns i många olika varianter och 

det finns ett högt leverantörutbud (Kraljic, 1983). 

 

 

Figur 2. Krajlics fyrfältsmatris, Kraljic (1983) 

 

 

Nedan redogörs för hur vi i vår studie har kategoriserat de valda produkterna utifrån Kraljics 

(1983) fyrfältsmatris.  

 

Stolar faller under definitionen hävstångsprodukter. Det finns ett stor antal leverantörer av stolar 

och när behovet uppstår köps oftast en stor kvantitet av stolar in.  

Datorer är en typisk strategisk produkt. Datorer har en hög påverkan på verksamhetens vinst och 

levereras oftast utifrån de specifika krav kunden har på varan vilket gör att antalet leverantörer 

blir begränsat. 
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Läroböcker är en vara som har relativt låg påverkan på verksamhetens vinst men är sårbar vad 

gäller leveranser. Vad gäller undervisningsmaterial är det viktigt att det blir rätt innehåll i 

böckerna för att eleverna ska uppfylla målen enligt läroplanen. Leverantörerna får en betydande 

roll och antalet aktuella leverantörer är få. Läroböcker hör till produkttypen flaskhalsprodukter. 

Pennor köps in i olika sorter i stor kvantitet då dem förbrukas fort och har låg kostnad per styck. 

Produkter som pennor vilka har en låg påverkan på företagets vinst och låg leveransrisk kallas 

för rutinprodukter. 

Vi får således uppdelningen som visas i Figur 3 att förhålla oss till. 

 

 

Figur 3. Exemplifiering av våra produktgrupper baserat på Kraljicmatrisen,  

Kraljic (1983) 

 

 

Begreppsdefinition och preciseringar av begrepp 

 

Kommunal skolverksamhet 

 

Den kommunala skolverksamheten ingår i den offentliga sektorn där huvudansvaret för 

skolväsendet ligger hos kommunen (Skolverket, 2016). Inom den kommunala skolverksamheten 

är alla aktiviteter offentliga vilket betyder att allmänheten, ofta enskilda individer har rätt till 

insyn i och tillgång till information kommunens verksamhet (Regeringskansliet, 2014). 

 



14 

 

Offentlig upphandling  

 

Orden procurement, purchasing, supply, logistics management, upphandling, inköp, försörjning, 

anskaffning och logistik används idag utan exakta definitioner och avgränsningar och ofta 

synonymt med varandra (Leenders & Fearon, 1997).  Inom offentlig verksamhet brukar 

inköpsaktiviteter benämnas upphandling (Konkurrensverket, 2014). Vi har tidigare använt oss av 

ordet inköp vilket är en mer generell benämning men vi kommer i denna del av studien använda 

oss av ordet upphandling. I Sverige regleras offentlig upphandling av Lagen om offentlig 

upphandling (2007:1091). För att få en djupare förståelse för vad offentlig upphandling innebär 

kommer det regelverk som omfattar den offentliga sektorns upphandlingar och 

upphandlingsprocessen beskrivas nedan. Vi kommer hädanefter benämna Lagen om offentlig 

upphandling (2007:1091) med förkortningen LOU. 

 

Lagen om offentlig upphandling  

 

LOU grundas på ett direktiv från EU och reglerar i stort sett all offentlig upphandling av varor, 

tjänster och entreprenader (Konkurrensverket, 2014). De myndigheter som är skyldiga att följa 

lagen definieras enlig LOU som "upphandlande myndigheter" vilket omfattar myndigheter inom 

stat, kommuner och landsting samt kommunala eller statliga bolag eller styrelser 

(Konkurrensverket, 2014). De grundläggande principerna för offentlig upphandling uppges i 1 

kap. 9 § LOU och gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader (Lag om 

offentlig upphandling (2007:1091)).  De grundläggande principerna är icke-

diskrimineringsprincipen, likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen, 

transparensprincipen och principen om ömsesidigt erkännande (Lag om offentlig upphandling 

(2007:1091)). Huvudgrunderna i principerna är att skapa öppenhet och objektivitet vid 

upphandlingar (Konkurrensverket, 2014). Alla leverantör ska behandlas lika och ska få ta del av 

samma information vid samma tillfälle (Konkurrensverket, 2014). Följer den inköpande 

myndigheten inte lagen kan den dömas till sanktioner (Konkurrensverket, 2014).  

 

Olika regler gäller beroende på vilket belopp upphandlingen uppgår till (Lag om offentlig 

upphandling (2007:1091)). Vad som ligger till grund för vilka regler som skall följas är 
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tröskelvärdet vilket 2016 för varor och tjänster för statliga myndigheter var 1 233 941 SEK (Lag 

om offentlig upphandling (2007:1091)). För övriga upphandlande myndigheter där bland annat 

kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser ingår uppgick tröskelvärdet till 1 

910 323 (Lag om offentlig upphandling (2007:1091)).  

 

Konkurrensverket (2014) beskriver att om upphandlingsbeloppet understiger tröskelvärdet kan 

upphandlingen ske antingen genom förenklad upphandling, urvalsupphandling eller genom 

direktupphandling. Vid förenklad upphandling får alla intresserade lämna anbud och 

förhandlingar får ske med flera leverantörer inom skälig tidsfrist (Konkurrensverket, 2014). Alla 

intresserade får lämna anbudsansökan vid en urvalsupphandling men det är dock bara ett fåtal 

som väljs ut och får lämna anbud (Konkurrensverket, 2014).  

 

Direktupphandling får endast ske vid enstaka undantag där skälet till varför den genomförs måste 

dokumenteras (Konkurrensverket, 2014). Överstiger upphandlingsbeloppet tröskelvärdet kan 

upphandling antingen ske genom öppen upphandling, selektiv upphandling, förhandlad 

upphandling, elektronisk auktion eller konkurrenspräglad dialog (Konkurrensverket, 2014). Vid 

en öppen upphandling får alla intresserade leverantörer lämna anbud och tidsfristen är 52 dagar, 

därefter tas anbud utan förhandling (Konkurrensverket, 2014). Vid selektiv förhandling får alla 

intresserade lämna anbud men det är bara några av de ansökande som i slutända väljs ut och får 

lämna anbud (Konkurrensverket, 2014). Selektiv förhandling har en tidsfrist på 37 dagar och 

anbuds tas efter förhandling (Konkurrensverket, 2014). Förhandlad upphandling sker endast vid 

undantag här är tidsfristen 37 dagar och anbud antas efter förhandling (Konkurrensverket, 2014).  

 

En upphandlande myndighet kan välja att använda sig av elektronisk auktion där man med hjälp 

av elektroniska medel vid en upprepad process presenterar nya lägre priser och/ eller nya värden 

för delar av anbuden (Konkurrensverket, 2014). Vid en konkurrenspräglad dialog för den 

upphandlande myndigheten en dialog med alla de anbudssökande leverantörer 

(Konkurrensverket, 2014). För att denna typ av upphandling ska få tillämpas krävs att avtalet är 

komplicerat och om förenklad eller urvalsupphandling inte beviljas ( Konkurrensverket, 2014).  
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Upphandlingsprocessen i offentlig skolverksamhet 

 

Den process som följaktligen leder till ett inköp är mer bestämt reglerad för en kommunal 

skolverksamhet än vad den är på en fristående skolverksamhet (Konkurrensverket, 2015). 

Upphandlingsprocessen är en cirkulerande ständigt pågående process, där processen inleds med 

att ett behov identifieras (Fryksdahl & de Jounge, 2012). Därefter gör den kommunala 

skolverksamheten en analys av vilka egenskaper produkten bör ha för att behovet ska 

tillfredsställas (Fryksdahl & de Jounge, 2012). Analysen följs av en planering och en beräkning 

av kontraktets totala värde (Fryksdahl & de Jounge, 2012). När total värdet beräknats fram kan 

den kommunala skolverksamheten fastställa hur detta värde står i relation till tröskelvärdet och 

därefter avgöra vilka regler som det ska förhålla sig till (Fryksdahl & de Jounge, 2012). När det 

totala värdet är beräknat utformar den kommunala skolverksamheten ett förfrågningsunderlag 

där de presenterar de krav dem har på produkten och de leverantörer som vill delta i 

budgivningen (Fryksdahl & de Jounge, 2012). Därefter sker en annonsering där de 

leverantörerna som uppfyller den kommunala skolverksamheten kravspecifikation kan lämna in 

prisförslag där den leverantör som uppfyller kraven till bäst villkor blir vald (Fryksdahl & de 

Jounge, 2012). Upphandlingsprocessen avslutas med en uppföljning (Fryksdahl & de Jounge, 

2012). Figur 4 tydliggör de olika aktiviteterna i upphandlingsprocessen. 

 

 

 Figur 4. Upphandlingsprocessen. Konkurrensverket (2014) 
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Fristående skolverksamhet 

 

Fristående skolor är skolor som bedrivs i privat regi, oftast som Aktiebolag (Hamilton, 2016). 

Skolverket (2016) beskriver den fristående skolverksamheten som en verksamhet som ansvaras 

av en enskild huvudman. För att få bedriva en fristående skola måste huvudmannen få tillstånd 

av Skolinspektionen (Skolverket, 2016). Fristående skolor är en vinstdrivande verksamhet där 

undervisning sker till syfte att generera vinst (Hamilton, 2016). Friskolor eller fristående skolor 

ska inte förväxlas med privatskola vilken är en annan typ av verksamhet i vilken undervisning 

bedrivs (Ekonomifakta, 2012). Privata skolor bedrivs delvis av skattemedel och resterande part 

finansieras med hjälp av elevavgifter (Ekonomifakta, 2012).  

 

Inköp 

 

Aljian (1983) menar att inköp är den anskaffning av varor och tjänster från externa aktörer som 

är nödvändiga för att driva, upprätthålla och styra företagets primära och stödjande aktiviteter på 

bästa möjliga villkor. Porter (1985) utvecklar och menar att inköp är en del av en värdekedja där 

han delar in företagets olika aktiviteter i primära aktiviteter respektive stödaktiviteter. Inköp som 

Porter (1985) definierar som anskaffning ingår i stödaktiviteter. Van Weele (2012) anknyter sin 

analys till både Aljian (1983) samt Porter (1985) och beskriver inköp som ett tillvägagångssätt 

att hantera företagets externa resurser på ett sätt som leder till att försörjningen av alla varor, 

tjänster, kapacitet och all kunskap som finns i företaget som är nödvändiga för att driva och 

underhålla företagets aktiviteter säkras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Vi har valt att 

ansluta oss till Van Weele's (2012) definition av inköp då vi i anser att den ger en heltäckande 

och klarläggande bild. 

 

När ordet inköp används kan det antingen avse inköpsavdelningarna med inköpsspecialisterna 

eller alla de funktionella specialistavdelningarna som bidrar till verksamhetens inköpsfunktion 

(Axelsson & Lage-Hellman, 1991). Inköpsavdelningen är följaktligen enbart en del av 

inköpsfunktionen. Med tiden har inköpsfunktionens roll kommit att förändrats (Van Weele, 

2012; Axelsson & Lage-Hellman, 1998). Inköpsfunktionen var till en början en administrativ 

enhet som ansvarade för enklare inköp(Van Weele, 2012). Nuförtiden spelar enheten en mer 
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strategisk roll, där de utifrån analyser av företagets inköpta varor och tjänster utvecklar 

leverantörsstrategier som de sedan använder för att säkra en effektiv materialförsörjning (Van 

Weele, 2012). Förändringen som gett inköpsfunktionen en mer strategisk roll har gjort  att 

inköpta resurser fått större betydelse för verksamheten och dess resultat (Gadde & Håkansson, 

1993). Van Weele (2012) understryker därmed vikten av att ha en välutarbetad inköpspolicy och 

välstrukturerad inköpsprocess för att inte riskera att företaget tappar kontrollen över 

inköpskostnaderna.  

 

Inköpsprocessen i fristående skolverksamhet 

 

Då den fristående skolans inköp inte regleras av Lagen om offentlig upphandling har vi valt att 

använda oss av en generell inköpsmodell för att tydliggöra inköpsprocessen i den här typen av 

skolverksamhet. Då vi valt att ansluta oss till Van Weele's (2012) definition av inköp kommer vi 

även använda oss av den modell av inköpsprocessen som utarbetats ur definitionen. 

Inköpsprocessen består av flera aktiviteter, allt från att ett behov uppmärksammas till att en 

utvärdering görs av inköpet enligt Webster& Wind (1972) och Van Weele (2010). Det första 

steget företaget går igenom i processen är specificering av produktens tekniska egenskaper. Här 

fastställs vilken typ av produkt som behövs för att tillgodose de behov företaget har (Van Weele, 

2012). Nästa steg handlar om att välja en leverantör och en leverantör kan väljas utifrån flera 

olika aspekter (Van Weele, 2012). Vi har valt att ansluta oss till de aspekter som tas upp i det 

moderna och klassiska inköpssynsättet (Axelsson, 1998). Efter att en leverantör är vald gäller det 

för den fristående skolverksamheten att förhandla fram ett bra avtal med leverantören, därefter 

läggs en orderbeställning (Van Weele, 2012). När en order har lagts följer aktiviteter av 

leveransbevakning samt leverans (Van Weele, 2012). Sista aktiviteten i inköpsprocessen är att 

göra utvärdering av leverantören och den köpta varan. (Van Weele, 2012). I figur 3 

sammanfattas de olika huvudaktiviteterna inom inköpsfunktionen. 

 

 

Figur 3: Inköpsprocessen. Van Weele (2012) s. 68 



19 

 

 

Sammandrag och analysmodell av referensram  

 

För att kunna använda vår empiri på ett sätt som ger oss svar på vår frågeställning har vi utvecklat 

en analysmodell. Detta gör dessutom att en röd tråd skapas genom hela arbetet och en förståelse 

skapas för varför vi använt oss av den utvalda referensramen. Genom vår inledande 

problemdiskussion tydliggjordes ett problem som består i att de kommunala skolorna har högre 

kostnad per elev i genomsnitt än vad de fristående skolorna har. Skolor köper in en mängd olika 

produkter för att kunna bedriva sin verksamhet. Kraljic (1983) menar att det sortiment av varor 

som en verksamhet köper in kan delas in under fyra produkttyper där de olika produkterna varierar 

i dels egenskaper dels påverkan på företagets vinst och dels grad av leveransrisk. Vi har valt att 

ansluta oss till Kraljics (1983) fyrfältsmatris då vi anser att detta bidrar till att en djupgående analys 

av hur de olika skolverksamheternas inköpsprocess kan utföras. Då vi inte vet vart i 

inköpsprocessen kostnadsdifferentieringen uppstår har vi valt att utgå från en produkt från varje 

huvudprodukttyp för att få så heltäckande bild som möjligt. Vi får således utgångspunkten att de 

båda olika verksamheterna har samma behov, i vårt fall av pennor, datorer, läroböcker och stolar 

men outputen blir annorlunda i kostnadsväg, vilket illustreras i Figur 5.  

 

 

Figur 5. En tydliggörande modell av problemområdet. 

 

Det finns någon aktivitet i inköpsprocessen som skiljer sig åt mellan de kommunala skolorna och 

friskolorna. I vår studie har vi till syfte att finna inköpsrelaterade orsaker till denna  differens. För 

att ta oss till den slutgiltiga analysen  måste vi dela upp inköpsprocessen och försöka finna den 

aktivitet där de olika skolverksamheterna skiljer sig åt. Vår egenutarbetade modell av 

inköpsprocessen, Figur 6, visar de olika antaganden kring inköpsprocessen som vi har hämtat 

utifrån vår referensram. 
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Figur 6. Modell av inköpsprocessen 

 

Vår egenutarbetade modell av inköpsprocessen är en sammanslagning av den kommunala 

skolverksamheten och den fristående skolverksamhetens inköpsprocess. Den börjar inledningsvis 

med att ett behov uppstår. Behovet är i vårat fall pennor, datorer, läroböcker och stolar. För att 

behovet ska kunna bli tillgodosett måste en leverantör väljas. En leverantör kan väljas utifrån flera 

olika aspekter. Vi har valt att ansluta oss till det klassiska och det moderna inköpssynsättet då vi 

vill undersöka prioritering vid val av leverantör något som kan ha en bidragande påverkan på den 

slutgiltiga kostnaden. Valet av leverantör påverkar alla de följande stegen i inköpsprocessen. 

Enligt den klassiska teorin väljs den leverantör som kan erbjuda bäst pris, här finns inga 

kvalitetskrav utan den som har bäst pris blir vald (Axelsson, 1998). Enligt den moderna 

inköpsteorin väljer man den leverantör som man kan bygga ett långsiktigt samarbete som i 

slutändan leder till reducerade kostnader (Axelsson, 1998). Därefter ska tilldelning av anbud göras. 

Vid detta skede styrs den kommunala skolan av LOU och den fristående skolan av eventuella 

policydokument. Sedan görs en utvärdering av hur processen gått. Det är då som 

uppmärksammandet görs av att den kommunala skolan har högre kostnad per elev än den 

fristående skolan vilket det leder till frågan "Var skiljer det sig åt i processen och hur?".  
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Resultat  
 

I detta kapitel kommer vi att presentera den empiri vi samlat in genom intervjuer, 

policydokument och lagstiftning. Kapitlet inleds med en presentation av deltagarna i de 

intervjuer som genomförts. Därefter följer en sammanfattande tabell av vilka variabler som 

skiljer sig i den kommunala skolan och friskolans inköpsprocess. Framställningen av empirin 

kommer följa inköpsprocessens gång, från behov till utvärdering. 

 

Respondenter 
 

Respondenterna i studien var anonyma, nedan kommer en kort redogörelse för hur de olika 

respondenterna och skolorna kommer att benämnas i framställningen av empirin: 

Friskola Y, en mindre friskola vilken har under 100 elever i dagsläget. 

Friskola X, en friskola vilken har cirka 300 elever i dagsläget. Denna skola tillhör den koncern vi 

valt att undersöka. 

Kommunal skola Z, en kommunal gymnasieskola vilken har cirka 1400 elever. 

Kommunal skola W, en kommunal gymnasieskola vilken har cirka 800 elever. 

Respondent fristående 1 (F1), arbetar som inköpsansvarig vid ett moderbolag till fristående 

skolverksamhet X. 

Respondent fristående 2 (F2), arbetar som rektor på fristående skolverksamhet Y. 

Respondent fristående 3 (F3), arbetar som rektor på fristående skolverksamhet X. 

Respondent fristående 4 (F4), arbetar som lärare på fristående skolverksamhet Y. 

Respondent offentlig 1 (O1), arbetar som upphandlingschef på kommunen. 

Respondent offentlig 2 (O2), arbetar som inköpssamordnare på kommunen för sektor barn och 

utbildning. 

Respondent offentlig 3 (O3), arbetar på IT-enheten på kommunen. 

Respondent offentlig 4 (O4), arbetar som chef för internt stöd på kommunal skolverksamhet. 

Respondent offentlig 5 (O5), arbetar som ekonomiadministratör vid kommunal gymnasieskola Z. 
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Behov 
 

Det första momentet i en inköpsprocess är uppmärksammande av behovet av en produkt eller 

tjänst. I vår studie undersöker vi hur behovet av pennor, läroböcker, stolar och datorer uppstår. 

Processen ser olika ut vad gäller de olika produkterna men gemensamt för alla de fyra 

produkttyper vi undersökt respondenterna att det oftast är lärarna som uppmärksammar de behov 

som finns. Vem lärarna sedan ska förmedla behovet till är olika på de olika skolorna vi 

undersökt. De kommunala skolorna använder sig av ett system där det endast är behöriga 

beställare som har möjlighet att köpa in varor, dessa personer har vid de skolorna vi undersökt en 

administrativ roll på skolan. Då lärare vid den kommunala skolan uppmärksammar ett behov av 

en produkt förmedlas informationen således till den behöriga beställaren vid skolan.  

 

Vid de friskolor vi undersökt kan vi se två olika tillvägagångsätt där friskola Y använder sig av 

en specifik person som har ansvar för att beställa varor, men som även arbetar som lärare på 

skolan. Vid friskola X går läraren som uppmärksammar behovet direkt till rektorn som är den 

person på skolan som har ansvar för att varor köps in.  

 

” Min roll i inköpsprocessen är att vara bollplank och ge feedback till vad som är bra och dåligt 

men också välja av det smörgås som är upphandlat i ramavtalet” 

(F2, rektor på fristående skolverksamhet X) 

 

Pennor köps in löpande från två olika ramavtalsleverantörer på tre av de fyra undersökta 

skolorna, där sortimenten kompletterar varandra. Friskola Y köper in reklampennor från ett 

företag där de trycker skolans logga på pennan. Båda friskolorna omfattas av ramavtal med en 

internetvaruhandel och en butikskedja som tillhandahåller pennor. De kommunala 

gymnasieskolorna har däremot ramavtal med två olika internetvaruhandlare.  
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F3 informerade om att rollen i inköpsprocessen som rektor på fristående skola Y är att ansvara 

för att kurser genomförs och att det förutsättningar som krävs för att bedriva undervisningen 

finns till hands.  

 

”När vi pratar behov av läromedel, alltså det mer löpande så får jag avgöra om det är 

okej…..men vid större och dyrare föremål måste jag fråga våran VD” 

(F3, rektor på fristående skolverksamhet Y) 

 

En variabel som styr behovet av läroböcker är Sveriges skolreform som kartlägger de mål vilka 

eleven ska ha uppfyllt efter avslutad kurs. F4, lärare på fristående skola Y, menar därför att både 

struktur och innehåll i undervisningen kan förändras, där till exempel samhällskunskap är ett 

ämne som ständigt förändras. Det är viktigt att använda sig av aktuell litteratur relaterad till 

skolplanen, enligt respondenten. 

 

Alla elever i både de kommunala och de fristående gymnasieskolorna får numera förfoga över en 

egen dator, ett koncept som skolverksamheterna kallar för ”en-till-en” datorer. Konceptet bygger 

på att eleven får en dator när de börjar första året på gymnasiet och lämnar tillbaka eller får 

möjlighet att köpa datorn då de är färdiga med sin gymnasieutbildning. Både de fristående 

skolverksamheterna och kommunala skolverksamheterna har principen att anpassa datorns 

kapacitet efter gymnasieprogram.  

 

Stolar köps på alla de fyra undersökta gymnasieskolorna in vid behov. Behovet av att köpa in 

den här typen av produkt kontrolleras inför varje läsår. Både de kommunala och de fristående 

skolorna omfattas av ett flertal ramavtal där olika typer av stolar ingår. Alla de fyra undersökta 

skolorna har tre olika leverantörer av stolar för att man ska kunna tillgodose olika behov. 

 

På de kommunala gymnasieskolorna finns ämnesansvariga lärare vilka har ett eget konto att 

förfoga över vad gäller specifika utgifter tillhörande de olika gymnasieprogrammen. Pengarna 
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kan användas till temadagar, studiebesök eller specifikt material som härrör utbildning. Beloppet 

fastställs inför varje nytt kalenderår. 

 

”Det är alltså inte vilka engelsklärare som helst som kan komma och säga att vi behöver det här 

och det här utan det måste vara en ämnesansvarig som säger okej till det, som har koll på det” 

(O5, ekonomiadministratör på kommunal gymnasieskola Z) 

 

Val av leverantör 
 

F1 som är inköpsansvarig vid koncernen vilken friskola X tillhör berättar att det viktigaste vid 

val av ramavtalsleverantör är att skapa en relation med sina leverantörer som är så friktionsfri 

som möjligt. F1 beskrev det som att det är ett givande och tagande. 

 

”Dom är ödmjuka mot oss och vi är ödmjuka mot dom. Vi inser att vi är beroende av varandra.” 

(F1, inköpsansvarig på moderbolaget till friskola X) 

 

F3 som arbetar som rektor på friskolan Y menar att ett långsiktigt tänk, som bygger på en 

upparbetad relation med deras leverantörer, är att föredra men poängterar att det är viktigt att 

båda parter är nöjda med det upphandlade priset för att en långsiktig relation ska kunna uppstå. 

F3 tillägger att det oftast hänger på tillfället och typ av produkt vid avgörande av vad som ska 

prioriteras vid inköp, vid mer vardagliga köp så som pennor sätts priset i fokus. Om det istället 

handlar om sällanköpsvaror som datorer, stolar och läroböcker som måste uppfylla en viss 

funktion åsidosätts priset och den vara som fyller sin funktion på bästa sätt köps in.  

 

De två friskolorna vi undersökt har inga specifika policydokument vid val av 

ramavtalsleverantör. De använder sig däremot av vissa kriterier vilka de går efter för att välja 

sina leverantörer där vi finner miljö, arbetsförhållanden, försäkringar, leveransvillkor, 

fakturering, kvalitet, pris, funktion, tillgänglighet, garantier och reklamation. F2, rektor vid 

friskolan X, lägger tyngdpunkt vid att man som liten skola med vinstintresse måste välja det 
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billigast möjliga. F2 väljer vid vissa inköp den leverantör som är upphandlad i ramavtalet, och i 

andra fall köps produkter in lokalt, när det är det mest prismässigt fördelaktiga. 

 

”Som privat aktör måste man vända på varenda sten för att hitta billigt, eftersom man har ett 

vinstsyfte med sin verksamhet” 

(F2, rektor vid friskola X) 

 

F3, rektor vid friskola Y, ser valet av leverantör utifrån det behov som finns vid varje enskild 

situation. Eftersom friskola Y är en liten skola kan de agera mycket flexibelt och deras ramavtal 

är inte tvingande men rektorn föredrar att använda dessa i så stor utsträckning det går. Om den 

önskade produkten inte finns att tillgå hos ramavtalsleverantören söker skolan upp olika 

leverantörer på internet och jämför sedan priser på vald produkt.  

 

De kommunala gymnasieskolorna omfattas av LOU vilket gör att de inte får skapa en relation 

eller favorisera någon leverantör. Detta leder till att alla beslut angående vilken leverantör 

kommunen ska välja blir en fråga om vilken leverantör som kan ge det bästa priset. Den 

leverantören som kan uppfylla de krav kommunen har på produkter och typ av sortiment till lägst 

pris tecknas ramavtal med. Det är inte tillåtet att fortsätta att använda sig av en leverantör utan att 

först genomgå en ny upphandling efter att ett ramavtal löpt ut, trots att det ibland kan vara mer 

fördelaktigt än att byta. 

 

”Ibland kan det vara bättre av administrativ anledning eller för att inte behöva byta 

ekonomisystem att fortsätta med samma leverantör men det får vi inte…. det är väldigt 

välformulerat att upphandlingen ska vara öppen och konkurrens neutral” 

(O1, upphandlingschef på kommunen) 

 

Alla inköp måste göras genom ramavtalsleverantörer om det är möjligt, om detta inte efterföljs 

kan kommunen komma att bli stämda av ramavtalsleverantören. Dokument och andra handlingar 
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angående inköp till kommunen omfattas av offentlighetsprincipen vilket leder till att man som 

leverantör kan kräva att få tillgång den här typen av information.  

 

Tilldelning av kontrakt 

 

Vid den kommunala skolan finns det regler kring hur tilldelning av kontrakten ska ske. I första 

hand ska man använda sig av ramavtalsleverantörer men då detta inte är möjligt kan man 

använda sig av så kallad direktupphandling eller direktköp. Om produkten man vill köpa inte 

finns att tillgå hos ramavtalsleverantör och beloppet understiger 3000 kr är inköp i butik tillåtet 

vid medtagande av rekvisitionsblock. Rekvisitionen godkänns sedan av rektorn på aktuell skola. 

Direktköp görs om det handlar om belopp mellan 3000 kr och 20 000 kr. Direktupphandling sker 

inom beloppsspannet 20 000 kr till 508 800 kr. Här är det viktigt att allt dokumenteras och att 

vissa specifika steg följs enligt LOU. Nedan beskrivs arbetsordningen vid direktupphandling:  

1. Förfrågan skickas till minst tre leverantörer 

2. Anbud öppnas  

3. Anbuden utvärderas och det mest fördelaktiga anbudet antas 

4. Besked lämnas om vilken leverantör som blivit vald och varför. 

5. Beställning genomförs via antingen faktura, rekvisition eller YY-referens. 

6. Efter direktupphandling arkiveras ärendet och registreras i kommunens system. 

Vid inköp med belopp över 508 800 kr ska ärendet skickas till upphandlare på 

upphandlingsenheten. 

 

När ett ramavtal ska knytas måste ett flertal olika processer genomföras där man i första steget 

arbetar i fokusgrupper för att upphandlingsenheten ska kunna knyta ett ramavtal som täcker in 

alla typer av produkter skolan efterfrågar. Arbetet med att knyta ett nytt ramavtal tar upp till sex 

månader. Ett ramavtal får maximalt sträcka sig över fyra år, sedan ska en ny upphandling 

genomföras.  
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Det finns ingen maximal tidsgräns på hur långt ett ramavtal får vara inom de fristående 

gymnasieskolorna. Både längden och omfattningen på kontrakten är mer förhandlingsbara, vilket 

kan utnyttjas för att stimulera konkurrensen mellan leverantörerna.  

 

”Längden på ramavtalen varierar men för förbrukningsmaterial kommer det bli två år. Vi ger 

ofta alternativ, vad kan ni erbjuda om ni får ett treårsavtal istället?” 

(F1, inköpsansvarig på moderbolag till friskola X) 

 

Inköpsansvarig på koncernen vilken friskola X tillhör knyter ramavtal med huvudsyftet att 

underlätta för skolorna. Ett inköp som sker utanför ramavtal ger inga andra konsekvenser mer än 

att det blir mer administrativt arbete vilket i slutändan gör att dessa inköp ofta blir mer 

kostsamma än om man valt ramavtalsleverantör. Friskolornas dokumentering av inköp omfattas 

inte av offentlighetsprincipen. 

 

Leverans 

 

När den slutgiltiga produkten är vald och beställd återstår leveransen. Leveranstiden på de fyra 

olika produkttyperna varierar men är relativt likartade på både de kommunala och fristående 

skolverksamheterna. Leveranstiden är oftast förhandlad redan när ett ramavtal knyts. Inköp av 

pennor görs löpande och leveranstiden är kort. Pennorna finns i de allra flesta fall på skolan en 

till två dagar efter beställning gjorts. F3, rektor på friskola Y, berättade att de köper in pennor 

med skolans logotyp på. Leveransen av dessa pennor tar cirka två veckor. 

 

Vid inköp av läroböcker menar O5, ekonomiadministratör på kommunal skolverksamhet Z, att 

leveransen kan variera beroende på om det är svensk eller utländsk litteratur samt, hur stor volym 

som köps in och lagerstatus hos leverantören. Vid de två kommunala gymnasieskolorna vi 

undersökt måste beställning av läroböcker göras i maj för att böckerna ska finnas tillgängliga vid 

skolstarten i augusti. Görs en tilläggsleverans på enstaka läroböcker på de kommunala skolorna 

är leveranstiden på svenska läroböcker fyra till sju arbetsdagar, och för utländsk litteratur är 
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leveranstiden två till tre veckor. De kommunala skolorna använder sig dessutom av digitala 

läromedel. Vid inköp av digitala läromedel finns ingen leveranstid, dessa läromedel laddas ned 

från leverantörernas hemsida och finns att tillgå omgående. 

 

Vid de två undersökta fristående skolorna är leveranstiden för läroböcker en till tre veckor. 

Respondenterna från de undersökta friskolorna berättade att den avgörande faktorn är om 

läroboken finns i lager eller inte.  

 

Vid inköp av stolar till de kommunala skolverksamheterna sker leveransen så snabbt som 

möjligt. Är det stolar som måste monteras på plats ingår även montering i leveransen.   

 

"Leveransen för stolar tar ungefär 4-4,5 vecka. Det är just-in-time som gäller. Vi har en 

leverantör som har ett express-sortiment, då får man varorna inom en vecka. Företagen har inga 

lager utan de tillverkar när beställningen trillar in, därav lång leveranstid"  

(O5, ekonomiadministratör vid kommunal gymnasieskola Z) 

 

Även de undersökta fristående skolornas leverantörer använder sig av konceptet just-in-time. F2, 

rektor på friskola X, påpekade att det är variation på leveranstiden av lektionsstolar och 

kontorsstolar på deras skola. Leverans av lektionsstolar tar ungefär tre veckor, kontorsstolar kan 

skolan få levererade till sig inom allt ifrån en dag till tre veckor. På friskola Y är leveransen på 

stolar maximalt två månader, beroende på funktion och kvalitet. 

 

Alla de undersökta skolorna använder sig av konceptet "en-till-en" datorer. För att det ska finnas 

en dator till alla elever som påbörjar sin utbildning i augusti måste de kommunala skolorna 

lämna beställning på hur stort antal datorer de behöver redan i maj månad. Efter en månad 

skickas datorerna från leverantören till IT-enheten som installerar de program som ska finnas på 

datorerna för att dem ska fungera på de olika gymnasieprogrammen. Sedan skickas de ut till de 

kommunala gymnasieskolorna. Leverantören av datorn sköter support och service av datorerna.  
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"Vi har ett lager som vi kallar "låne-datorer" på de båda skolorna. Så när eleverna lämnar in en 

trasig dator så har supporten 48 timmar att fixa den men gör dem inte det så ska eleven få en 

lånedator. Vi har ett gäng så en elev inte blir stående utan."  

(04, chef för internt stöd på de kommunala skolverksamheterma)  

 

På fristående skola Y behövs datorer med väldigt bra grafikkort för att skolverksamheten ska 

kunna undervisa på bästa sätt. I dagsläget finns det enligt F3 endast en dator som kan erbjuda 

detta. Leverantören av denna dator erbjuder dessutom "på platsen garanti", vilket innebär att 

leverantören kommer till skolan och reparerar datorn om den går sönder. En dator med den rätta 

prestandan tar ungefär tre månader att leverera, därför görs beställningar av datorer i maj vilket 

gör att de kan levereras till skolstarten i augusti.  

 

Leveransen av datorer på fristående skola X utgår från just-in-time. Friskola X måste även de 

göra en beställning av datorer i maj för att tillhanda hålla beställningen i augusti. Fristående 

skola X har en lokal nätverkstekniker på skolan som reparerar datorerna vid eventuella problem. 

Om problemet inte kan lösas på plats skickas datorn vidare till IT-avdelningen på koncernen. 

Skulle inte IT-avdelningen kunna lösa problemet skickas datorn vidare till företaget vilken 

koncernen har serviceavtal med, eller så blir det en försäkringsfråga. 

 

Utvärdering 

 

De kommunala skolorna vänder sig för utvärdering av inköp till inköpsenheten vid kommunen, 

vilka förmedlar informationen vidare. Friskola X kontaktar inköpssamordnare vid koncernen och 

friskola Y kontaktar leverantören själva för utvärdering av inköp. Den kommunala skolan har ett 

utarbetat system där man använder sig av fokusgrupper som utvärderar de olika leverantörerna. 

De inköpssamordnare som arbetar i kommunen har som uppgift att arbeta med att kontinuerligt 

hålla kontakten mellan leverantörer och skolorna vilket fungerar som en slags kvalitetskontroll. 

Den kommunala verksamheten arbetar med att redan vid kravspecifikationen, vilken förmedlas 

vid anbudsförfarande, eliminera risken av att det ska vara något fel på produkten eller att den inte 
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kommer hålla tillräcklig kvalitet för att kunna fungera i verksamheten. Redan vid utvärdering av 

de leverantörer kommunen syftar till att teckna ramavtal med kontrolleras kvalitetskrav av 

kommunens upphandlingsansvariga genom att leverantörerna tvingas visa certifikat angående 

miljökrav och kvalitet. Vidare arbetar man med så kallad leverantörsförsäkran vilket innebär att 

leverantören skriver på ett avtal där de garanterar att leverera just den varan som eftersöks och att 

varan inte är producerad av underleverantörer som använder sig av barnarbetare, något som kan 

vara svårt att kontrollera. Kommunerna arbetar dock med den här typen av frågor genom att 

kontrollera underleverantörer efter förmåga. 

 

”… vi har faktiskt sådan uppföljning ibland. Vi skickar ut revisorer som besöker fabriker för att 

titta. Men oftast är ju besöken planerade så frågan är hur det verkligen ser ut” 

(O1, upphandlingschef på kommunen) 

  

De undersökta friskolorna har inget utarbetat system för informationsväg eller kontroll av 

certifikat som den kommunala skolan har, här arbetar man istället mer flexibelt med en 

kontinuerlig dialog. Friskola Y är en liten skola till antalet elever, samt storleken på 

personalstyrkan. Detta möjliggör att dialog mellan rektor och lärare sker dagligen eftersom de är 

samlade på samma arbetsplats. Utvärderingen sker alltså kontinuerligt i det dagliga arbetet. Har 

skolan en gång köpt in en vara som inte fungerar i verksamheten köper man helt enkelt inte in 

den igen.  

 

”… vi märker ganska snart om pennorna är av dålig kvalitet för då ligger dom spridda i hela 

korridorerna.” 

(F4, lärare på friskola Y) 

 

Friskola Y är inte bunden till sina ramavtal, vilket innebär att om produkten inte fungerar i 

verksamheten kan man direkt använda sig av en annan leverantör.  
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Friskola X, som har ramavtal med leverantörer genom koncernen, arbetar med kvalitetssäkring 

av produkttypen datorer genom att man skickar felrapporter och har en dialog med 

inköpsansvariga på koncernen. Om en produkt av de övriga produkttyperna läroböcker, pennor 

och stolar inte uppfyller kraven kontaktas inköpsansvarig som i sin tur vidarebefordrar 

informationen till leverantören. Var tredje månad har inköparna möte med 

ramavtalsleverantörerna för att utvärdera samarbetet, inför dessa möten samlas information in 

genom att inköpsansvariga kontaktar de skolor som beställer in störst volymer och frågar hur 

produkten uppfyllt kraven för respektive verksamhet.  
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Analys 
 

I detta kapitel analyseras den empiri vi samlat in utifrån studiens teoretiska referensram. 

Kapitlet inleds med en empirinära komparativ analys där vi resonerar kring vår insamlade 

empiri. Därefter kopplas den insamlade empirin samman med den teoretiska referensramen och 

tidigare forskning i kapitlet teorinära analys. Vid analys kommer vi använda oss av vår 

utarbetade analysmodell. 

 

Empirinära analys  
 

 

Tabell 1. En sammanfattande modell av resultat ifrån empirin 

 

De undersökta skolorna har olika förutsättningar för flexibilitet i sin inköpsprocess till följd av 

det faktum att dess elevantal har en stor variationsbredd och att den kommunala skolan måste 

följa LOU vid inköp. För att inleda med en tydlig empirinära analys har vi valt att delat in den 

första delen av analysen utefter de rubriker som återfinns i resultatkapitlet. 
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Behov 

  

Behovet av rutinprodukter som till exempel pennor görs på den kommunala skolan av en 

ekonomiadministratör och de kräver inget deltagande från högre enheter. Även på de undersökta 

friskolorna är beslutsprocessen kort vad gäller inköp av pennor. De korta beslutsvägarna vid den 

här typen av varor beror på den låga kostnaden. Den här produkten köps in i stora volymer men 

har trots detta en låg påverkan på skolan budget. Risken för att verksamheten inte kan fortlöpa 

vid köp av fel penna är låg, därav den korta beslutsprocessen. 

 

Läroböcker som definieras som flaskhalsprodukter köps på kommunala skolor in av 

ämnesansvariga lärare. De ämnesansvariga lärarna är medvetna om vilket behov som finns och 

vet vilken produkt som behövs för att täcka detta behov. Läroböcker är en viktig byggsten för att 

skolverksamheten ska kunna bedriva sin undervisning enligt aktuell läroplan. Vid de undersökta 

friskolorna finns inga ämnesansvariga lärare utan varje enskild lärare kan ta upp en diskussion 

om behovet av läroböcker och förmedla detta till rektorn. Detta leder till en kontinuerlig kontakt 

mellan rektor och pedagoger vilket följaktligen ger en större förståelse för rektorn om vad det är 

för behov som ska täckas. Dessutom är antalet lärare lägre på de fristående skolorna, vilket 

bidrar till att risken att oenigheter kring vilken lärobok som ska väljas är lägre.  

 

Stolar som definieras som hävstångsprodukter i Kraljics(1983) matris är produkter som finns i 

olika varianter och har relativt stor påverkan på verksamhetens vinst. Vi kan urskilja det faktum 

att den här typen av inköp, som har större påverkan på företagets vinst görs, med en högre grad 

av eftertänksamhet, än de andra produkttyperna vi valt att undersöka. De fristående skolorna och 

de kommunala skolorna har ett flertal ramavtalsleverantörer som kan tillgodose dem med olika 

varianter på stolar. Vid den här typen av beslut om mer kostsamma inköp önskar skolorna en 

större valfrihet. Desto högre påverkan stolens belopp har på verksamhetens vinst desto längre 

blir beslutsvägen, främst på de kommunala skolorna, då de har fler involverade funktioner i 

inköpsprocessen. Lärarna som är närmast den dagliga verksamheten vet bäst om vilket behov 
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som finns ute på skolorna men har mindre kännedom om budgeten, det är då de högre enheterna 

involveras i beslutsprocessen eftersom de har större kännedom om verksamhetens budget.   

 

Behovet av datorer som definieras som strategiska produkter har en hög påverkan på 

verksamhetens vinst något som återspeglas i den välutvecklade inköpsprocessen för denna typ av 

produkt på alla de undersökta skolverksamheterna. Datorernas höga kostnader leder till att flera 

enheter involveras då det behövs kunskap om dels behov, funktion och budget. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår insamlade empiri se ett tydligt mönster som är i enighet 

med grundprincipen i Kraljics (1983) utarbetade fyrfältsmatris. Beroende på hur stor påverkan 

produkttypen har på verksamhetens vinst desto längre beslutsvägar kan vi återse i 

inköpsprocessen. Den här strategin kan vi se både vid de kommunala skolorna och de friskolorna 

vi undersökt. 

 

Val av leverantör 

 

Vid val av leverantör syns en tydlig flexibilitet på de undersökta fristående skolorna då de har 

möjlighet att använda sig av kortare och mer flexibla kontrakt. Det är ständig dialog mellan 

leverantören och de inköpsansvariga på de fristående skolorna vilket skapar ömsesidig förståelse 

vid eventuella problem. De kommunala skolorna har däremot en mer byråkratisk styrning där 

flexibiliteten i avtalen är försumbar. Denna typ av styrning gör att anbudsunderlagen måste vara 

välformulerade. Skulle det finnas tvetydighet i anbudet är risken stor att skolorna inte får den 

produkt de önskar. En felaktig produkt är inte bara oanvändbar i verksamheten utan blir väldigt 

kostsam.  

 

När eventuell ofullständighet i ramavtal upptäcks görs en kompletterande upphandling med 

ramavtalsleverantören. En kompletterande upphandling leder oftast till att produkten blir 

betydligt dyrare än den tidigare upphandlade produkten då leverantören utnyttjar sin situation 

som redan avtalad leverantör. De båda friskolorna har ett bättre utgångsläge då de värnar om den 

ömsesidiga relationen till leverantören. Leverantören och skolverksamheten inser att de är 
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beroende av varandra, vilket leder till att ett bra pris avtalas fram som båda parter är 

tillfredsställda med.  

 

Rektorerna på friskolorna har förståelse för budgeten och det faktum att man inte är tvingad till 

att använda de upphandlade ramavtalen gör att skolan inte alltid använder den leverantör som de 

har ett ramavtal med. Ibland blir det billigare att använda en lokal leverantör. De kommunala 

skolorna är inte lika flexibla som friskolorna. Vid de kommunala skolverksamheterna måste 

pedagogerna vara behörig beställare för att få göra inköp till skolan. För att bli behörig beställare 

måste de anställda på skolan gå två utbildningar. Det empiriska resultatet i vår studie tyder dock 

på att de behöriga beställarna trots dessa utbildningar inte inser syftet med lagen och tycker att 

den begränsar dem i det dagliga arbetet. Detta leder till att risken blir stor att otillåtna köp då 

man inom den kommunala skolverksamheten är bundna vid de ramavtal som knutits. Om de 

kommunala skolverksamheterna använder sig av en annan leverantör finns risk för sanktioner i 

form av stämning. En rättslig stämningsprocess är kostsam och ytterst onödig. 

 

Friskola Y tillhör ingen koncern vilket gör att skolan inte kan dra nytta av några 

stordriftsfördelar. Leverantörernas priser är oftast anpassade efter stora volymer vilket gör att en 

liten friskola inte kan använda sig av dessa. Följden av de höga priserna blir ett minskat 

leverantörsutbud för den här typen av friskolor med ett lågt elevantal.  

När ramavtalen har löpt ut så sker nya upphandlingar där nya avtal knyts, detta är en process som 

inom fristående skolorna inte är en lika strikt process som på den kommunala skolverksamheten. 

På en kommunal skolverksamhet tar en upphandling cirka sex månader medan en upphandling 

som görs av en fristående skolverksamhet tar cirka två månader.  Den effektiva 

upphandlingsprocess är en följd av den flexibilitet som de fristående skolverksamheterna 

genomsyras av. 

 

Tilldelning av kontrakt 

 

Vid de kommunala skolorna är upphandlingen offentligt vilket innebär att alla leverantörer som 

kan uppfylla kravspecifikationen har rätt att lämna anbud. Faktumet att LOU hindrar de 



36 

 

kommunala skolorna att ställa leverantörernas anbud mot varandra för att pressa ner priserna 

vilket är en nackdel för skolorna, men en fördel för leverantörerna. Hur processen för inköp går 

till varierar beroende på vilket belopp det handlar om, något som kan skapa förvirring. 

Kommunen har valt att skapa en typ av expertgrupp som fungerar som handledare för de 

beställare som inte vet hur de ska gå tillväga. Den långa beslutsprocessen inom den kommunala 

skolverksamheten mellan elev och upphandlingsenhet kräver den här typen av enheter för att rätt 

behov ska förmedlas. 

 

Ett område där den kommunala skolverksamheten är i framkant till skillnad från de fristående 

skolverksamheterna vi undersökt är kvalitetskontroll av leverantörer. Vid tilldelning av kontrakt 

är de kommunala skolverksamheterna noga med att kontrollera olika kvalitetsaspekter till 

exempel miljökrav och hållbarhet. För att säkra att leverantören uppfyller de villkor som har 

förhandlats fram skickas revisorer till företagen för kontroller. Att kommunen har dessa krav på 

leverantörer har en samhällsnyttig aspekt både vad gäller mänskliga rättigheter och miljö.  

 

De undersökta fristående skolverksamheterna har en större möjlighet att påverka både pris och 

villkor genom att ställa leverantörerna mot varandra och utnyttja konkurrensen. De har även 

möjlighet att förhandla om tidsfristen på ramavtalet vilket även det har en påverkan på priset. De 

fristående skolverksamheterna kan även utesluta leverantörer på grund av att tidigare relation 

med leverantören fungerade dåligt. Denna typ av strategi gör att beslutsprocessen tar kortare tid 

vilket minskar de administrativa kostnaderna.  

 

En skillnad vi observerat mellan de fristående skolorna och de kommunala skolorna är att de 

fristående skolorna inte har något organiserat utbildningsystem i hur inköp ska gå till ute i 

verksamheten. Detta leder till att mindre förmånliga inköp från till exempel lokala bokhandlare 

sker. Kostnaderna ökar drastiskt för den inköpta produkten jämfört med det pris som hade 

betalats om skolan handlat från ramavtalsleverantörer. Inköp utanför ramavtalen leder till att de 

fristående skolorna själva får göra utlägg av pengar vilket ökar det administrativa arbetet. Dock 

finns inget tvång att använda sig av de leverantörer som avtal knutits med, men inköp utanför 

ramavtalen leder till mer administration och merkostnader för skolverksamheten. En bättre 



37 

 

kommunikation mellan enheten som sluter ramavtalet och beställarna på de fristående 

skolverksamheterna skulle öka förståelsen för hur ramavtalen fungerar och vilka fördelar som 

kommer med avtalen.  

 

Leverans 

 

Alla de fyra undersökta skolverksamheterna har svårt att förstå hur ett ramavtal kan vara till 

deras fördel. Inom ramavtalet förhandlas både typ av leverans och leveranstid fram, något som är 

ett stort huvudbry hos lärarna. Om de inköpta produkterna inte levereras i tid tvingas skolorna till 

spontana lösningar som är tidskrävande och kostsamma. Vid inköp av ramavtalsleverantörer 

finns ofta garantier som inte erhålls vid köp utanför ramavtal. 

 

Utvärdering 

 

De kommunala skolverksamheterna har en fast arbetsordning vid utvärdering av de inköpta 

produkterna. När en order levererats görs inleveranser som säkrar att de produkter som anlänt 

uppfyller de krav som ställts. Inför en ny ramavtalsperiod använder man sig av fokusgrupper 

som utvärderar leverantörer. I kommunens ekonomisystem kan lärarna och annan personal på 

skolan lämna kommentarer och synpunkter på de olika leverantörerna samt produkterna. Detta är 

ett effektivt sätt att informera upphandlingsenheten om hur avtalen fortlöper och leverantören 

sköter sig. Det är fördelaktigt att använda sig av ett välutarbetat utvärderingssystem för att inte 

råka ut för samma misstag upprepade gånger (Ballebye Olesen, 2008). Även här syns ett tydligt 

byråkratiskt arbetssätt där dialog sker via formulär istället för personlig kontakt. Skulle en 

ramavtalsleverantör inte uppfylla de inköpande enheternas förväntningar finns inte möjligheten 

att utesluta denna leverantör från nästa upphandling. Detta är något som de fristående 

skolverksamheterna har möjlighet att göra vilket bidrar till att risken av att leverantörsrelaterade 

problem uppstår vid flera tillfällen minskar. Faktumet att den fristående skolan har kontinuerliga 

möten med sina leverantörer bidrar till en starkare relation och en större förståelse för hur 

eventuella problem ska lösas. 
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Teorinära analys 
 

Utifrån vår studie har vi uppmärksammat att den kommunala skolverksamheten har en mer styrd 

inköpsprocess där de olika aktiviteterna inom processen måste ske genom vissa steg och är 

tydligt reglerade med riktlinjer för hur allt ska gå till. Faktumet att de kommunala skolorna vid 

varje ny upphandling måste ge alla tänkbara leverantörer samma förutsättningar förhindrar 

verksamheten att använda sig av ett samma ramavtalsleverantör så länge kommunen önskar. Vi 

kan se att det moderna inköpssynsättet bygger på en långsiktig relation, det faktum att 

kommunen måste återkomma till en ny upphandling gör att den långsiktiga relationsaspekten 

gentemot leverantören ej kan uppfyllas. Valet av leverantör är i slutändan en prisfråga, efter att 

de kvalitetsaspekter vilka kommunen fastställer i sin kravspecifikation är uppfyllda, något tyder 

på att de präglas av det klassiska inköpssynsättet. De kommunala skolverksamheter vi undersökt 

i vår studie är alltså prisorienterade efter att givna kvalitetsparametrar är uppfyllda. En leverantör 

får inte bli vald framför en annan för att tidigare samarbete med kommunen har fungerat bra. 

Alla leverantörer ska ha samma möjlighet att bli väljas vid en upphandling något som förhindrar 

relationskapande gentemot leverantören. Upphandlingsenheten för den kommunala skolan måste 

välja den leverantör som utefter kravspecifikationen lämnat lägst pris. Leverantörernas anbud 

kan inte sättas i konkurrens mot varandra för att pressa ner priserna utan det är det första priset 

som gäller. Detta kan förhindra att kommunen får det bästa möjliga priset. 

 

Den fristående skolverksamhetens inköpsprocess kännetecknas av mer flexibilitet där ramavtal 

ligger till grund för att underlätta för skolorna mer än att tvinga dem att använda sig av 

ramavtalen. Detta är något som skapar mer frihet i inköpsprocessen. Rörligheten som den 

fristående skolverksamheten genomsyras av skapar möjlighet för verksamheterna att värdesätta 

och bygga en relation med sina leverantörer, vilket skapar ett långsiktigt tänk. Att de fristående 

skolorna inte omfattas av LOU skapar möjlighet för verksamheterna att auktionera de olika 

leverantörernas anbud emot varandra. Att stimulera konkurrensen mellan leverantörerna gör att 

det första anbudet som ges då verksamheten skickat ut en kravspecifikation oftast inte är det 

slutgiltiga. När ett samarbete påbörjats med en leverantör genom ett ramavtal används oftast 

denna leverantör under en längre period. Det blir en ge-och-ta situation där båda parter vet om att 

de är beroende av varandra och trivs att samarbeta med varandra. 
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Analys med anknytning till tidigare forskning 
 

Tidigare forskning visar på att LOU både är tidskrävande och komplex (Konkurrensverket, 

2015). Detta är något som bekräftas i vår studie. Lagen gör att man som inköpande enhet på den 

kommunala skolverksamheten inte kan göra de mest fördelaktiga inköpen i varje enskilt fall. 

Insamlad empiri visar att de som arbetar med att teckna ramavtal i enighet med LOU anser att de 

blir hindrade då de inte kan utesluta leverantörer som inte uppfyller de krav en inköpande enhet 

har. För att få utesluta en leverantör från en upphandling ska denne genomfört ett kontraktsbrott 

eller otaliga gånger ha levererat fel produkter. Kvalitén på produkterna är något som åsidosätts 

gentemot priset så länge leverantörerna levererar rätt typ av produkt enligt kravspecifikation 

(Rönnbäck, 2012). Vår empiri bekräftar Rönnbäcks (2012) analys då de kommunala 

skolverksamheterna måste följa LOU, vilket innebär att de ska välja den leverantör som kan 

leverera rätt produkt enligt kravspecifikation till lägst pris.  

 

Ballebye Olesen (2008) nämner flera faktorer som skiljer offentliga beställare från privata. Den 

första faktorn som bekräftas i vår studie är att flexibiliteten är bättre hos de privata beställarna än 

de offentliga på grund av LOU och de långa beslutsvägarna. Även teorin om att den privata 

verksamheten tar lärdom av tidigare upphandlingar bekräftas genom vår empiri. Den fristående 

skolverksamheten har möjlighet att utesluta en leverantör från en upphandling om tidigare 

samarbeten fungerat bristfälligt. Denna möjlighet finns inte hos den kommunala 

skolverksamheten, då LOU tvingar kommunerna att agera opartiskt. 

 

Ballebye Olesen (2008) diskuterar det faktum att de stora volymer kommunerna köper in gör att 

leverantörer inte kan leverera till den här typen av beställare, men det är också något som gör att 

konkurrensen inte utnyttjas. Även detta är uppgifter som bekräftas i vår studie. LOU tvingar den 

inköpande enheten att formulerar ett anbud som är offentligt, vilket gör att de olika leverantörer 

som anser sig kunna uppfylla kraven kan delta i upphandlingen. De leverantörer som inte kan 

leverera dessa stora volymer kan alltså inte delta i upphandlingen. Detta gör att endast några få 

stora leverantörer övervägs, vilket leder till att konkurrensen inte kan utnyttjas på samma sätt 

som den används i friskolor, där man har ett annat förhandlingsläge.  
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Ballebye Olesen (2008) beskriver även att man som privat aktör kan stimulera konkurrensen 

genom en dialog och en relation till leverantören. Detta bekräftas i vår studie. De som arbetar 

med att teckna ramavtal för den koncern som friskola X ingår i, beskriver att det aldrig avtalas 

om storlek på volym vid upphandling. Det som prioriteras vid tecknande av ramavtal är istället 

att inköpsprocessen för de enskilda skolorna ska vara enkel och genom att genomföra en auktion 

mellan de olika leverantörerna utnyttjar man konkurrensen för att pressa ner priserna. I vår studie 

framkommer det att de friskolor vi undersökt har en relation till leverantören, vilket gör att 

leverantören och skolan har en förståelse för att de är beroende av varandra. Friskolorna kan 

förhandla om längden på ramavtalen vilket kan ge ett mer fördelaktigt pris. Den 

relationsorienteringen som den fristående skolverksamheten präglas av gör att de genom deras 

dialog med olika leverantörer får ett förhandlingsläge som den kommunala skolan inte får. Detta 

stimulerar konkurrensen. 

 

Vi ser däremot två differenser mellan vår studie och Ballebye Olesens (2008) undersökning där 

kommunikation benämns som en styrka i den privata verksamheten och en svaghet i den 

offentliga. Vid vår intervju av F1, inköpsansvarig på koncernen, framställer respondenten att det 

svårt att kommunicera ut informationen om ramavtal och dess fördelar till rektorerna på de 

enskilda skolorna. Detta är något som tyder på att vår studie inte stödjer Ballebye Olesens (2008) 

resonemang kring den privata verksamhetens styrka vad gäller kommunikation.  Rektorer inom 

koncernen som friskola X ingår i förstår inte syftet med ramavtal och använder sig inte av dessa. 

Information om att ramavtal finns och var man kan hitta information om dessa når inte ut till 

lärare, vilket gör att kostsamma inköp görs hos andra leverantörer än de upphandlade. 

Inköpsansvarig på koncernen som friskola X ingår i beskriver att det finns tre vägar för lärarna 

att samla information om ramavtalen men att de ändå inte tillgodogör sig informationen. 

Kommunen har däremot en tydlig rutin av hur information ska gå till där de beställare som är 

behöriga går två utbildningar för att få information om hur de ska tillgodogöra sig information 

samt vilka leverantörer kommunen har ramavtal med. När frågor uppstår och då nya ramavtal 

börjar gälla har kommunen en speciell enhet som förmedlar information från 

upphandlingsenheten till beställarna om detta.  
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Ballebye Olesen(2008) beskriver att förutsägbarheten av framtida anbud är mer framträdande 

hos den fristående skolverksamheten än den kommunala skolverksamheten. Vår empiri tyder på 

att förutsägbarheten är likvärdig inom de två olika skolverksamheterna.  

 

Vidare diskuterar Boyne (2002) att det är stora skillnader på hur offentliga och privata 

verksamheter styrs, där författaren sammanfattningsvis beskriver att den offentliga verksamheten 

kännetecknas av en byråkratisk styrning. Detta bekräftas av empirin i vår studie där vi ser att den 

kommunala verksamheten är mindre flexibel än den privata. Vid tecknande av ramavtal ska en 

omfattande dokumentation ske och många beslutssteg ska genomgås vilket gör att den här 

processen tar mycket lång tid, cirka sex månader, där friskolans process jämförelsevis endast tar 

upp till två månader.  

 

En positiv aspekt av det faktum att den offentliga verksamheten präglas av byråkrati, precis som 

Boyne (2002) beskriver, är dess rutiner vad gäller registrering av inleverans av varor. En defekt 

eller felaktig vara skapar onödiga och oförutsägbara kostnader enligt Gadde och Håkansson 

(1993), något som den kommunala skolan arbetar med att förhindra redan i tidigt skede, alltså 

vid leverans. Detta arbetssätt återfinns inte i friskolan där lärare på friskola Y beskriver att de 

märker hur kvaliteten på varan prövas då den kommer ut i verksamheten. Först då ser man om 

exempelvis pennorna fungerar i verksamheten eller om de ”ligger spridda i korridorerna”, vilket 

respondent F4 beskriver som en följd av kvalitetsbrist hos produkten. En fördel de fristående 

skolorna har i samma situation är att den fristående skolan, då de upptäcker en kvalitetsbrist, kan 

byta leverantör från och med nästa beställning medan den kommunala skolan i samma situation 

måste beställa från sin ramavtalsleverantör så länge det aktuella avtalet är gällande. Detta 

beskrivs enligt Ballebye Olesen (2008) som något som på lång sikt kan ge ekonomiska fördelar 

för den fristående verksamheten gentemot den kommunala. 

 

Rönnbäck (2012) beskriver i sin studie att kvalitetsaspekten kan integreras i inköpsarbetet trots 

att skolan följer LOU. Författaren beskriver att de krav på en leverantör som handlar om 

kvaliteten på varorna måste fastställas redan innan man godkänner ett anbud. Detta är något vi 



42 

 

observerat att de kommunala skolorna arbetar mycket med. De verifierar att det är kvalitet på 

varorna genom att kräva olika certifieringar hos leverantörerna. Om det finns brister i 

kravspecifikationen vid upphandling är avtalet trots allt bindande. 

 

Van Weele (2010) menar att det finns mycket missnöje kring regler angående offentliga 

upphandlingar. Van Weele (2010) menar att detta beror på att de offentliga verksamheterna inte 

har professionaliserade upphandlingsorganisationer och system där personalen blir tillräckligt 

utbildade. Detta är något som inte kunnat bekräftas av empirin i vår studie. Vi ser att beställarna 

inte förstår syftet med att använda sig av ramavtalen i både den kommunala och den fristående 

skolverksamheten. Vi ser dock en tydlig distinktion vad gäller utbildning av den kommunala 

verksamhetens beställare och den fristående skolverksamhetens beställare. De kommunala 

beställarna måste genomgå flera utbildningar för att få genomföra inköp. Det finns dessutom en 

särskild enhet på kommunen som arbetar med att förmedla kunskap om hur beställningar ska 

genomföras. 

  

Vi kan däremot i enighet med Van Weele (2012) se att den fristående verksamheten betonar 

kostnader mer än den kommunala skolverksamheten. Vid ett flertal intervjuer har vi fått 

beskrivet att man inte har några tydliga budgetbegränsningar vad gäller inköp av specifika varor 

vid de kommunala skolorna. Istället arbetar de kommunala skolorna med att göra omfördelningar 

i sin budget där man får prioritera de inköp som är mest nödvändiga att genomföra i dagsläget. 

Detta är något som Van Weele (2012) beskriver som ett dilemma där budgetar överspenderas 

och att skattebetalarnas pengar värderas bort.  

 

Slutsats  
 

I detta kapitel kommer vi att lyfta fram slutsatser som kan dras kring vår empiri samt ge förslag 

till fortsatt forskning. Slutligen kommer vi att besvara våran frågeställning. 

 

Syftet med denna studie var att identifiera de eventuella skillnader i inköpsprocessen som finns i 

de privata skolverksamheterna och de kommunala skolverksamheternas. Den största 
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uppmärksammade skillnaden vi har kunnat finna i vår studie är att friskolorna arbetar på ett mer 

flexibelt sätt. I vår studie kan vi se att de friskolor vi undersökt har en inköpsprocess som präglas 

av det moderna inköpssynsättet. Vid de friskolorna vi studerat kan vi se en kostnadsorientering 

där relationen till leverantören ligger i fokus. De väl utarbetade ramavtalen skapar en så 

friktionsfri relation som möjligt mellan skolan och leverantören, vilket minskar kostnaderna.  

 

Vår studie tyder på att de kommunala skolverksamheterna vi undersökt genomsyras av ett 

klassisk inköpssätt där valet av leverantör är en prisfråga efter att kravspecifikationens 

kvalitetskrav är uppfyllda. En annan stor distinktion mellan de undersökta friskolornas 

inköpsprocess och de kommunala skolornas inköpsprocess är att man i den kommunala 

verksamheten har en tydligare kommunikation angående ramavtalens fördelar och varför man 

ska använda dessa. Friskola X  inköpsansvariga berättar att det är deras största utmaning att få 

rektorerna att köpa från ramavtalen de upphandlat. 

 

För att sammanfattningsvis återkomma till vår frågeställning: Vad finns det för skillnad i 

inköpsprocessen vid kommunala respektive fristående skolor som leder till att kommunala skolor 

har en högre kostnad per elev? Den främsta skillnaden som kan identifieras i vår empiri, vilken 

kan vara en bidragande orsak till kostnadsdifferens på skolorna, är att man har ett tydligare 

budgetfokus i den fristående skolverksamheten på grund av deras vinstintresse. Detta är något 

som inte återspeglas lika tydligt inom den kommunala skolverksamheten. Även det faktum att  

de fristående skolverksamheterna präglas av det moderna inköpssynsättet (Axelsson, 1998) och 

kan värna om relationen till sin leverantör leder till att merkostnader kan minimeras.  

 

Relationsskapande är något som de kommunala skolverksamheterna inte har möjlighet att 

använda sig av då de begränsas av LOU. Vi kan utifrån vår empiri identifiera att de kommunala 

skolverksamheterna vi undersökt präglas av det klassiska inköpssynsättet (Axelsson, 1998). Efter 

att den kommunala skolverksamhetens leverantörer uppfyllt de kravspecifikationer som ställts 

blir inköpet en prisfråga.  
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Kritik till studie 
 

Kritik som kan riktas mot studien är dess avgränsningar. Bakgrunden till vår studie är att 

friskolor tycks använda sina ekonomiska resurser mer effektivt då eleverna kostar 7000 kr 

mindre per år i snitt på gymnasieskolorna jämfört med de kommunala gymnasieskolorna, detta 

behöver inte uteslutande handla om att de har en mer effektiv inköpsprocess. Andra områden 

som kan påverka kostnaden per elev är till exempel lärartätheten. Valet av respondenter påverkar 

vår insamlade empiri då åsikter tenderar att framgå trots att vår intervjuguide syftar till att vara 

objektiv. För att få en större förståelse och ett djup i vår uppsats hade det varit intressant att 

intervjua politiker i den aktuella kommunen. Det faktum att den fristående skolan inte har något 

utarbetat policydokument begränsade oss i våran triangulering. Trots dessa begränsningar har 

studiens syfte och frågeställning kunnat besvaras på ett tillfredställande sätt.    

 

Bidragsdiskussion 
 

Faktumet att vi kopplat vår empiri till Axelssons (1998) teorier om modernt- och klassiskt 

inköpsynsätt har tillfört en ny dimension på skillnaden mellan offentlig och privat sektors 

inköpsprocesser. Tidigare studier har inte kartlagt vilken typ av synsätt de olika sektorerna har 

vid inköp. I vår studie har vi kunnat se att inom gymnasieskolan har den privata sektorn ett 

klassiskt inköpssynsätt enligt kriterier medan den offentliga sektorn har ett modernt synsätt på 

inköp.  

 

En intressant upptäckt som även gjorts i vår studie, vilken inte lyfts fram i tidigare studier, är att 

alla de tillfrågade respondenterna som arbetar på de fyra undersökta skolorna är negativt 

inställda till ramavtalen då de inte ser fördelarna med dessa. Detta uppmärksammande har 

betydelse för de funktioner i verksamheterna som utvecklar ramavtalen då empirin visar att det 

finns brister i den utbildning och information som ges angående fördelarna med ramavtal. Vi har 

dock valt att inte utforska detta mer djupgående på grund av uppsatsens avgränsningar.  
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Förslag till fortsatt forskning 
 

Rekommendationer till fortsatt forskning vid jämförelse av privat och offentlig sektor kan vara 

att fokusera på hur skillnaden ser ut vid arbete med budget. Genom vår studie har vi informerats 

om att lärarna inom kommunen har en egen budget att förfoga över vilket inköpsansvariga menar 

att de sköter bristfälligt då rektorerna inte är med och förvaltar över denna. Detta har vi inte haft 

möjlighet att undersöka i den här studien. Något som även kan bidra till kostnadsskillnaden är 

den olika stora lärartätheten på skolorna, något som vi inte haft möjlighet att undersöka, men kan 

vara intressant att undersöka i framtiden, för att finna en tydligare förståelse för den 

kostnadsdifferentiering som finns mellan skolorna. Ytterligare ett intressant område att 

undersöka i samma tema skulle vara att undersöka motsvarande process ur ett 

leverantörsperspektiv. Skulle en leverantör agera olika vad gäller kunder som tillhör den privata 

verksamheten respektive den kommunala.  
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Bilaga 1. 

Individuella reflektioner av eget lärande - Sandra Åberg 
 

Vi inledde vårt arbete med uppsatsen genom att välja ut vårt ämne som ursprungligen handlade 

om Lagen om offentlig upphandling. Vi började arbeta lite smått med att fokusera vårt ämne och 

arbeta fram avgränsningar redan innan kursen startat eftersom vi var väldigt intresserade av 

ämnet. Vid vårt första metodseminarium blev vår ide dock förkastad då den företagsekonomiska 

anknytningen var alltför vag. Detta gjorde oss nedslagna för stunden men redan under kvällen 

hördes vi av och började spåna på hur vi skulle kunna använda det material vi redan samlat in 

och framförallt vårt intresse för det här området i ett nytt problemområde. Det hela landade i att 

vi bestämde oss för att göra en kvalitativ studie om inköpsprocesser inom gymnasieskolor där vi 

ville jämföra den kommunala gymnasieskolans process med den privata gymnasieskolans 

process vid inköp av produkter och varor. Vi började läsa in oss runt skolor, hur man köper in 

varor och vad man köper in. Vi försökte bena ut hur man bedriver och finansierar friskolor vilket 

för mig var ett okänt ämne tidigare.  

 

Vi läste in oss på metodval och började här förstå hur arbetet omkring studien skulle behöva 

utformas vilket slutligen ledde fram till att vi bestämde oss för att göra en komparativ fallstudie 

av gymnasieskolors inköpsprocess. I den inledande processen där vi kommit fram till ämne, syfte 

och val av metod har vi arbetat tillsammans merparten av tiden. När metod, syfte och preliminär 

problemformulering var fastställt valde vi att läsa in oss på ämnet lite var och en för sig och vi 

började även redan nu att skriva på vår uppsats i ett preliminärt dokument, det vi skrev då har 

dock ändrats hundratals gånger men för processens skull tror jag att det var väldigt viktigt att 

bara komma igång och skriva för att arbetet skulle få fart.  

  

Vi bokade in våra intervjuer väldigt tidigt i processen för att undvika att vi skulle lida av tidsbrist 

i slutet av arbetet, något som i förlängningen gjorde att arbetsbelastningen i början av vårt 

uppsatsskrivande var väldigt hög. 
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Intervjuerna fortlöpte bra, två av de personer vi intervjuade ville ej bli inspelade men resterande 

intervjuer spelades in och transkriberades. Vi deltog båda två vid intervjuerna men delade upp 

det inspelade materialet för transkribering och sammanfattning så att vi gjorde hälften av arbetet 

var. Vi hade förstått att den här delen av arbetet skulle komma att ta mycket tid och ville att 

processen skulle göras så effektivt som möjligt.. Min upplevelse av transkriberingen var att det 

tog väldigt mycket tid och var väldigt omotiverande arbetsuppgifter. Efter att vi transkriberat 

intervjuerna sammanfattades detta utefter våra intervjuguider och slutligen gjorde vi en tabell där 

vi satte in den viktigaste rådatan.  

  

Vi har under hela arbetets gång arbetat med veckoplaneringar vilket gjort att vi hela tiden kunnat 

pricka av saker på en lista och vi har varit effektiva i vårt arbete. De svårigheter vi stött på har 

främst varit fokuserade till starten på uppsatsskrivandet vilket jag tror var bra då jag hade mest 

motivation då och orkade ta mig igenom detta med en bra inställning och utan att tappa intresset 

för ämnet. Vi har inte stött på konflikter inom gruppen vilket jag även det tror har gjort att vi 

orkat ha motivation och hög effektivitet genom arbetets gång.  

 

Det första seminariet då vårt ämne blev underkänt tog hårt på oss båda men efter det bestämde vi 

oss för att se till processen. Varje gång vi har stött på stora hinder på vägen har vi påtalat för oss 

själva att det är en del av processen. Vår positiva inställning och det faktum att vi arbetat med 

veckobeting tror jag varit de faktorer som gjort att vårt arbete fortlöpt bra trots att det ibland varit 

svårt och jobbigt. Det kommer jag ta med mig ut i arbetlivet. 
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Individuella reflektioner av eget lärande - Christine Persson 
 

Uppsatsens studieområde skapade intresse vid en diskussion med en bekant som arbetar på en 

kommunal skola. Hon berättade om hur invecklat hon tyckte att inköpsprocessen på skolan var 

och yttrade sin oförståelse till varför den var så omfattande och invecklad som den är. Då vi inte 

hade någon tidigare faktakunskap kring område började vi läsa på om hur den kommunala skolan 

arbetar med inköp med de förutsättningar som de har. Efter att ha läst många artiklar  uppfattade 

vi att den kommunala skolan var väldigt styrd. Stort fokus hamna därför på lagen om offentlig 

upphandling, en lag som jag inte har stött på tidigare. Jag hade således inte så mycket 

faktakunskap kring lagen och var tvungen att läsa in mig på den. Vi fann under våran 

artikelläsning att den kommunala skolan hade högre kostnad per elev än den fristående skolan, 

något som vi valde att vrida till en orsak av en ineffektiv inköpsprocess. Detta 

uppmärksammande skapade en nyfikenhet hos oss i hur den fristående gymnasieskolans 

inköpsprocess såg ut och hur den skiljer sig åt ifrån den kommunala. Ett samtal med våran 

handledare ledde till att vi bestämde oss för att göra en komparativ fallstudie av kommunala och 

fristående gymnasieskolors inköpsprocess för att finna inköpsrelaterande svar till kostnads 

differensen. 

 

Det faktum att studieområdet berörde inköpsområdet var delvis också en bidragande faktor till 

att faktakunskaper kring området var små. I vårat program har vi inte läst någon djupgående kurs 

om inköp vilket innebar att vi även fick läsa på om inköp. Att det inte finns någon kurs kring 

inköp är något som jag personligen ställer mig fundersam till. Inköp utgör inom många 

verksamheter en betydande del av omsättning och är således beroende av en effektiv process. 

Som ekonomstudent anser jag att det kan vara relevant att ha en förståelse för detta, något som 

inte jag hade en god förståelse om innan jag började med uppsatsen men har skaffat mig under 

arbetets gång. 

 

Vår empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Jag hade aldrig tidigare gjort 

intervjuer på en sån här omfattande nivå, något som i mig skapade nervositet och spänning. Vi 

sökte i tidigt skede i arbetsprocess av vår uppsats upp berörda parter inom inköpsområdet på våra 

utvalda gymnasieskolor, något som resulterade i att vi fick många som kunde tänka sig att ställa 
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upp på att bli intervjuade. Detta skapade inom mig ett lugn då jag hade en hypotes om att 

anledningen till att så många kunde tänka sig att ställa upp var att studieområdet låg väl i tiden 

och intresserade flera. Vi förberedde oss med att läsa metodböcker som behandla 

intervjutekniker, detta skapade en god förståelse och god kunskap om hur intervjuerna bör gå till 

vilket även dämpade min nervositet. Under samma tid som vi hade våra intervjuer hade vi 

mycket i våran parallella kurs vilket förde med sig ett hög arbetstempo under första delen av vår 

arbetsprocess. Detta var dock något som vi i slutändan hade till vår fördel då vi har hade god tid 

på oss att bearbeta och analysera empirin. Alla förutom två intervjuer spelades in. Detta ledde till 

att transkribering blev angeläget, något som för mig var främmande. Utifrån diskussioner med 

kurskamrater uppfattade jag transkriberingsarbetet som något slätstruket och tidskrävande. Det 

var tidskrävande, men som tur var transkriberade vi hälften av intervjuerna var. 

 

Redan vid tidigt stadie var jag och Sandra noga med struktur och ordning under arbetets gång. 

Första dagen vi träffades på veckan skrev vi en lista över vad vi hade för mål för veckan och vad 

av detta vi skulle göra respektive dagar. Detta skapade en effektiv och tydlig arbetsprocess. 

Oftast satt vi tillsammans och arbetat med uppsatsen, något som jag tycker var fördelaktigt då vi 

kunde bolla idéer med varandra. De gånger vi inte satt tillsammans valde vi utifrån 

veckoplaneringen ut två eller tre saker som vi individuellt ansvarat för att få gjort under dagen, 

det kunde vara allt från att korrekturläsa texten vi skrivit dagen innan eller göra modeller eller till 

att transkribera en intervju. 

 

Vi har haft en positiv inställning under hela arbetets gång, något som har hållit motivationen högt 

och gjort att motgångar vänds till nyttiga utmaningar som inte bara förbättrat vår uppsats utan 

även stärk oss själva. Det resultat som uppsatsen givit har gett mig god förståelse för betydelsen 

av en effektiv inköpsprocess. 
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Bilaga 2.  

Intervjuguide med IT-ansvarig 
 

 Kan du kortfattat beskriva din roll här i verksamheten? 

 Hur skulle du beskriva den del av inköpsprocessen av datorer som du är delaktig i?   

 Får alla gymnasieelever varsin dator under studietiden? Om ja: Hur mycket uppgår 

beloppet till för en dator per elev?   

 Hur lång tid tar det från att ni kontaktat leverantör till dess att datorerna levererats till 

skolan?   

 Hur anser du att produkten uppfyller kvalitetskraven som ställt?   

 Hur ofta beställs nya datorer in? Har ni ett löpande kontrakt över läsåret, hur ofta byts 

leverantör ut? 

 Utgår ni från priset vid inköpet eller prioriterar ni en god relation mellan er och 

leverantören? 

 Vem bestämmer vilka datorer som ska köpas in?    

 Vilka kriterier ska uppfyllas när ni köper in en dator till skolverksamheten? Har ni några 

policydokument?   

 Vad anser du är ett lyckat inköp -  vad är viktigast för att uppnå ett bra inköp? Varför 

anser du att det är viktigt med ett lyckat inköp?   

  



54 

 

Bilaga 3. 

Intervjuguide lärare 
  

 Kan du kortfattat berätta om din roll som lärare här på skolan?   

 Hur går du tillväga när du uppmärksammar ett behov av datorer, pennor, stolar och 

läroböcker? Är det någon skillnad i process vad gäller de olika varorna?    

 Vem bestämmer vad som ska köpas in?     

 Vad har du för krav på de läroböcker du önskar använda? Hur samlar du in information 

om olika läroböcker? 

 Hur ofta uppmärksammar du behovet av nya pennor, datorer, stolar och läroböcker? 

 Vad har ni för begränsningar? Har ni några styrdokument? Får ni komma med 

önskemål?  

 Vilka kriterier finns när ni lämnar ett beställningsunderlag till er inköpsansvariga? Får ni 

göra beställningar om vilka typer av pennor, datorer, stolar och läroböcker som helst? 

 Hur lång tid från att ni kontaktat inköpsansvarig tar det tills ni får de material ni 

behöver?    

 Anser du att det är kvalitet på varorna?     

 Finns alltid den typen av pennor, datorer, stolar och läroböcker ni behöver beställa?  

 Vad anser du är ett lyckat inköp -  vad är viktigast för att uppnå ett bra inköp? Varför 

anser du att det är viktigt med ett lyckat inköp?     
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Bilaga 4. 

 Intervjuguide inköpsansvarig  

 

 Vilka är dina ansvarsområden i verksamheten? 

 Vilken är din roll i inköpsprocessen? 

 Vem bestämmer vad som ska köpas in?   

 Hur går processen till vad gäller inköp av pennor, datorer, stolar och läroböcker? Utgår ni 

från några policydokument?   

 Om en produkt som ni önskar köpa in inte finns att tillgå hos leverantören, hur gör ni då? 

 Hur många olika leverantörer handlar ni av när ni köper in pennor, stolar, läroböcker och 

datorer? Har ni förtroende för era leverantörer? Har ni ett löpande kontrakt över läsåret, 

hur ofta byts leverantör ut?   

 Vad prioriterar ni vid inköp? Tycker ni att det viktigt att handla ifrån en och samma 

leverantör för att skapa en god långsiktigt hållbar relation? Eller tänker ni kortsiktigt och 

väljer efter det lägsta priset?   

 Vad är det för leveranstid på den här typen av varor?   

 Hur kvalitetssäkrar ni era produkter? Uppfyller de inköpta varorna era kvalitetskrav?    

 Vad anser du är ett lyckat inköp? Vad är viktigast för att uppnå ett lyckat inköp? 


