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Sammandrag 

Kritik har riktats mot hur landstingen använder sina resurser. Kritiken har gjort att landstingen 

pressats till att förändra sin styrning. Studien undersöker utifrån ett New Public Management 

perspektiv vilka åtgärder landstingen har vidtagit gällande vårdens inköpsprocess för att möta 

de ökade kraven. Studien sammanlänkar teorier om stordriftsfördelar med New Public 

Management för att undersöka om landstingets resursanvändning kan påverkas genom 

gemensam upphandling. Den empiriska studien bygger på intervjuer från två olika landsting. 

Intervjuerna visade att gemensam upphandling är av vikt för att effektivisera 

resursanvändningen. Idag arbetar landstingen med att effektivisera användningen av de 

befintliga resurserna med hjälp av uppföljning och gemensam upphandling. Studien påvisar 

att styrning inspirerad av näringslivet kan skapa en ökad effektivisering av landstingets 

resursanvändning. Med fokus på upphandling ämnar studien att belysa de fördelar som 

kommer av gemensamma avtal. 
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1. Inledning 

Ett återkommande ämne som diskuterats över en längre tid är den rådande resursbristen i 

dagens vård (Anell, Carlsson & Eliasson 2006; Nilsson, 2008; Nilsson, Olve, & Parment, 

2010; Nordström, 2012). Offentlig sektor möter ständigt påtryckningar från såväl politiker 

som skattebetalare att resursanvändningen behöver bli mer effektiv. I praktiken befinner sig 

dessa organisationer i en växande konkurrensutsättning (Almqvist, 2004) som påskyndas av 

globaliseringen (Nilsson et al, 2010). Det tryck som skapats har bidragit till att teorier som ska 

främja offentlig sektor har bildats. Teorierna benämns i termer av New Public Management 

(vidare benämnt NPM) (Hood, 1995). 

 

Inom offentlig sektor är Sverige är ett av de länder som har förändrat sin styrning med 

inspiration från näringslivet (Hood, 1995; Solli, 2004). Forskning visar att ett införande av 

NPM metoder har resulterat i olika effektiviseringar (Hood, 1991; Lapsley & Pallot, 2000; 

Almqvist, 2006). Idag har sjukvården i stort sett monopol på sina tjänster vilket medför en 

problematik i att mäta effektivitet (relationen mellan kostnad och nytta) inom sjukvården 

(Karlöf, 2006). Problematik kring resursbristen inom vården skapar ett intresse att studera 

resursanvändningen inom offentlig sektor för att se om det finns effektivare sätt att hushålla 

med de resurser som tilldelats vården. 

1.1 Problembakgrund 

NPM kan ses som ett kluster av idéer tagna från näringslivet som tillämpas i offentlig sektor 

(Almqvist, 2004). Samlingsteorin NPM växte fram under 1980-talet och begreppet syftar till 

att offentlig sektor lånar in och anpassar metoder som används inom näringslivet. Metoderna 

används för att nå en ökad effektivitet inom organisationen. (Hood, 1995) NPM härstammar 

från en grupp OECD-länder där en tillit inom de olika organisationerna växte fram. Den 

ökade tilliten medförde att organisationernas kostnader minskades som ansågs leda till en 

ökad effektivitet. (Hood, 1995) Begreppet NPM har bidragit till att förändringar har ägt rum 

inom offentlig sektor, världen över, då modeller och teorier från näringslivet tillämpats för att 

effektivisera offentlig sektors styrning (Hood, 1995; Lapsley, 1999; Lapsley & Pallot, 2000; 

Nilsson et al., 2010). 

 

I aktuella debatter diskuteras en problematik kring effektiviteten inom landstingets 

resursanvändning gällande vården (Anell et al., 2006; Nilsson, 2008). Anell et al. (2006) 

lyfter fram ett problem kring resursanvändningen som berör vårdsektorn i alla landsting. 

Problemen grundar sig i de bristande krav som ställs på hälso- och sjukvårdens 

resursanvändning. Det finns idag en risk att effektivisering av vårdens resurser inte 

förekommer alternativt förekommer i liten utsträckning. Bristen speglas i att det idag saknas 

krav på rapportering av samspelet mellan kostnader och verkan. (Anell et al, 2006; 

Nordström, 2012) Nilsson (2008) problematiserar att samtliga landsting inte kan hålla de 

utlovade väntetiderna i vårdgarantin vilket har bidragit till långa köer på många håll. För att 

lösa köproblemet har staten beslutat att landstingens totala budget ska utökas med ytterligare 
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en miljard kronor per år som utdelas efter prestation (Nilsson, 2008). Ett införande av 

målstyrning visar på att staten i linje med NPM hämtar styrningsmetoder från näringslivet 

som syftar till att effektivisera offentlig sektor (Hood, 1995). Ytterligare har staten infört 

NPM relaterad styrning i form av en kostnadseffektivitetprincip som innebär att alla landsting 

behöver minska resursanvändningen och kostnaderna för att uppnå sina uppsatta mål. 

Landstingen arbetar för att uppfylla sina mål i syfte att nå en godtagbar relation mellan 

kostnader och effektivitet. Måluppfyllelsen leder till en ökad livskvalitet för medborgarna. 

(Landstinget i Jönköpings län, 2012) 

 

Sammanfattningsvis finns det ett behov att effektivisera vårdsektorn på grund av en ständigt 

rådande resursbrist (Anell et al, 2006; Nilsson, 2008; Nordström, 2012). Resursbristen har 

pressat landstingen till att sträva efter en ökad effektivisering av resursanvändningen genom 

tillämpning av olika NPM teorier (Goddard, 2005; Nilsson et al., 2010). Resursbristen har 

gjort att landstingets inköpsprocess har genomgått förändringar med förankring i näringslivet 

(Lapsley, 1999; Almqvist, 2006). Forskning om NPM teorier som riktar sig mot 

resursanvändning tyder på att metoder hämtade från näringslivet kan skapa ekonomiska 

fördelar för offentlig sektor (Dunsire, Hartley, Parker & Dimitriou, 1988; Hood, 1991; Hood, 

1995; Lapsley & Pallot, 2000, Goddard, 2005). I praktiken har stora organisationer visat att en 

effektivisering av resurseranvändning är möjlig genom att dra nytta av stordriftsfördelar 

genom större samarbeten (Hindle, 2008). Problematiken kring en resursbrist och ineffektivitet 

i vårdsektorn leder till forskningsfrågan: 

 

Hur påverkas de befintliga resurserna inom offentlig sektors inköpsprocess av 

gemensam upphandling? 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka om gemensam upphandling leder till en effektivisering av 

landstingets befintliga resurser som tilldelas inköpsprocessen inom vården. Uppsatsen ämnar 

bidra till vidare forskning inom effektivisering av offentlig sektors resursanvändning samt 

bidra till tillämpningen av samlingsteorin NPM. Till praktiken syftar studien till att påvisa hur 

besparingar kan ske inom offentlig sektor. 

1.3 Avgränsningar 

Studien har utifrån syftet gjort två avgränsningar. Först avgränsas studien till att utforska två 

landstings inköpsprocesser med fokus på vårdsektorn för att undersöka om gemensam 

upphandling leder till en effektivisering av landstingets befintliga resurser. För att skapa en 

djupare förståelse för de förändringar som ägt rum de två senaste decennierna inom offentlig 

sektors styrning tillämpas de sju grundstenarna inom NPM definierade av Hood (1991; 1995). 

För det andra avgränsas studien till att i huvudsak fokusera på den sjunde grundstenen inom 

NPM som riktar sig till offentlig sektors resursanvändning. 
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1.4 Definitioner 

Följande begrepp används i studien enligt nedanstående definitioner. 

 

Avtalstrohet syftar till i vilken utsträckning landstingen använder sig av sina upphandlade 

avtal (Andersen, 2012; Svanholm, 2012). 

 

Befintlig resurs syftar i studien till de likvida medel landstingen har till förfogande 

(Nationalencyklopedin, 1994). 

 

Effektivitet ser i detta fall till hur väl relationen mellan produktivitet och kundvärde 

samverkar (Karlöf, 2006). Hur väl landstingets befintliga resurser används. 

 

Gemensam upphandling innebär i studien att två eller flera landsting går samman i 

upphandlingsprocessen och sluter gemensamma avtal (Folde, 2012; Svederskog- Karlsson, 

2012; Svensson, 2012). 

 

NPM syftar till att effektivisera offentlig sektor genom att använda metoder från näringslivet 

(Hood, 1995). 

 

Ramavtal är ett avtal som anger de villkor som inkluderas i framtida tilldelning av kontrakt 

över en bestämd tidsperiod (Konkurrensverket, 2012). 

 

Resurser är en åtkomlig tillgång som syftar till kapital, kunskap och arbetskraft 

(Nationalencyklopedin, 1994) 

 

Stordriftsfördelar förklaras av att ekonomiskt effektivisera resursanvändningen och minska 

organisationens kostnader med hjälp av en ökad affärsvolym (Hindle, 2008). 

1.5 Disposition 

Fortsättningsvis är studien uppdelad i fem kapitel. Kapitel 2 kartlägger studiens metod, som 

tydliggör studiens tillvägagångssätt och utreder de hinder som kan ligga till grund för studien. 

Kapitel 3 lägger tyngd på den teorietiska aspekten med fokus på NPM och offentlig sektors 

resursanvändning. Kapitel 4 presenterar de studerande landstingen, SKL Kommentus 

Inköpscentral (vidare benämnt SKI) och det empiriska resultatet. Kapitel 5 presenter en analys 

utifrån empirin och teorin. Kapitel 6 sammanfattar studiens resultat i en slutsats, redogör 

studiens begränsningar och ger bidrag till vidare forskning. 
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2. Metod 

Kapitlet redogör för studiens tillvägagångsätt och utförande. Inledningsvis presenteras 

metodval följt av hur studien har utförts. För att avslutningsvis presentera studiens 

tillvägagångssätt med en förklaring till hur insamlad data har analyserats. Detta för att på 

bästa sätt utröna om gemensam upphandling leder till en effektivisering av landstingets 

befintliga resurser som tilldelas inköpsprocessen inom vården. 

2.1 Val av metod 

Studien har en induktiv utgångspunkt som innebär att studien utgår från hur det ser ut i 

praktiken för att sedan tillämpa olika teorier utifrån resultatet (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). En induktiv ansats går i linje med syftet som är att undersöka om gemensam 

upphandling leder till en effektivisering av landstingets befintliga resurser som tilldelats 

inköpsprocessen inom vården (Bryman & Bell, 2005). 

 

En kvalitativ metod har valts av den anledningen att det tidigare bedrivits forskning i en 

begränsad utsträckning inom studiens område: offentlig sektors inköpsprocess med fokus på 

vården. Val av metod skapar en djupare förståelse för den studerade miljön. (Kjær Jensen, 

1995; Bryman & Bell, 2005) Anledningen till att en kvalitativ metod har använts är för att på 

bästa sätt kunna besvara forskningsfrågan och uppfylla syftet då studien är explorativ 

(Myreteg, 2012). Grunden till att metoden kvantitativ studie valdes bort bygger till största del 

på det skäl att det finns en del begräsningar i den forskning som har bedrivits inom studiens 

specifika forskningsområde (Bryman & Bell, 2005). 

 

En kvalitativ metod skapar en personlig kontakt, vilket är att föredra då en nära kontakt ökar 

förståelsen för intervjuobjektet och dess miljö (Bryman och Bell, 2005; Saunders et al., 2009; 

Wilson, 2010; Myreteg, 2012). Fysiska intervjuer ökar av den anledningen möjligheten att få 

svar på vår forskningsfråga (Saunders et al., 2009; Myreteg, 2012). Strukturen av intervjuerna 

var av semi-strukturerad karaktär. Det innebär att intervjuerna fick en likartad struktur 

(Saunders et al., 2009; Wilson, 2010). Semi-strukturerade intervjuer ger en möjlighet att 

anpassa intervjufrågorna under samtalets gång, samtidigt som det finns utrymme för 

följdfrågor (Saunders et al., 2009). Av det skälet blir en kvantitativ studie med strukturerade 

intervjuer inte tillräcklig. En kvantitativ metod med standardiserade frågor hade minskat 

möjligheten att få en djupgående förståelse för ämnet. (Bryman & Bell, 2005) 

2.2 Utförande av metod 

Studien riktade sig i grund och botten till att undersöka ett landsting, men för att kunna 

säkerställa generella riktlinjer för landstingets inköpsprocess gällande vårdsektorn upptäckte 

vi att studera ett landsting utgjorde en för svag grund. Av den anledningen valde vi att studera 

två landsting för att skapa ett högre informationsvärde och förståelse för ämnet (Holme & 

Solvang, 1997). Vi kontaktade Landstinget i Jönköpings län och Örebro läns landsting där vi 
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fick möjlighet att genomföra vår studie. För att öka studiens tillförlitlighet valde vi att studera 

en central organisation som arbetar externt och verkar för offentliga organisationer (Wilson, 

2010). Vi kontaktade därför upphandlingsorganisationen SKI.  

 

Efter att ha kontaktat organisationerna utfördes totalt sju personliga intervjuer. Intervjuerna 

var av semi-strukturerad karaktär och utfördes på respektive organisations kontor (Jönköping, 

Stockholm och Örebro) under november och december 2012. Intervjufrågorna delades in i 

olika teman som var av relevans för att undersöka om gemensam upphandling leder till en 

effektivisering av vårdens befintliga resurser. Frågorna om vårdens inköpsprocess 

kategoriserades efter: resursanvändning, samarbeten, förändringsfaktorer och barriärer. 

Samtliga intervjuer varade cirka 60 minuter och spelades in med ljudupptagning som sedan 

transkriberades. På Landstinget i Jönköpings län intervjuades två anställda, Gunnel Svedskog-

Karlsson (kvalitetschef) och Arne Andersen (inköpschef). Från Örebro läns Lansting 

intervjuades tre anställda, Johan Svanholm (upphandlingschef), Pär Westerberg 

(områdeschef) och Stefan Folde (utredare). Från SKI intervjuades Sten Algotsson 

(upphandlingskonsult) och Peter Svensson (upphandlingskonsult). Val av intervjuobjekt 

grundar sig i att fånga olika aspekter från olika intressenter. Av det skälet har anställda inom 

olika avdelningar inom inköp och ekonomi intervjuats. (Kjær Jensen, 1995; Kvale, 1997; 

Holme & Solvang, 1997). Huruvida intervjuobjekten är representativa går att ifrågasätta. Det 

faktum att intervjuobjekten kommer från olika organisationer, har olika erfarenheter och olika 

arbetsuppgifter bidrar till en bredare bild av inköpsprocesserna. Samtidigt saknar 

organisationerna direkt koppling till varandra vilket stärker studiens trovärdighet. 

Utomstående intressenters inblick används för att skapa en ytterligare insikt i vad som kan 

göras inom landstingens inköpsprocesser gällande vården för att generera besparingar. 

(Holme & Solvang, 1997) 

 

Kritik som kan riktas mot insamlad primärdata är att resultatet kan bli subjektivt (Bryman & 

Bell, 2005; Myreteg, 2012). Under studiens gång har det inte funnits utrymme till att intervjua 

fler anställda från respektive organisation på grund av tidsbrist. Det skapar en risk för att en 

individs subjektiva berättelse får stort utrymme i den empiriska undersökningen. För att 

undvika en subjektivitet i den insamlade empirin har vi studerat organisationerna i sin helhet 

via olika dokument. (Bryman & Bell, 2005) Vid ett utförande av en kvalitativ metod finns det 

en risk för att en skev bild uppstår då intervjuaren kan påverka resultatet (Bryman & Bell, 

2005; Myreteg, 2012). Två vanligt förekommande riskfaktorer vid val av en kvalitativ metod 

är att intervjuaren har en förutfattad mening och att en intervjuareffekt uppstår. En 

intervjuareffekt innebär att intervjuobjektet påverkas av intervjuaren. För att undvika dessa 

riskfaktorer och ytterligare stärka studiens trovärdighet är frågorna utformade efter begrepp 

som är neutrala, tydliga, öppna och ej vägledande. (Kjær Jensen, 1995; Saunders et al., 2009; 

Myreteg, 2012). De frågor som kan tolkas som känsliga togs upp i slutet av intervjun för att 

undvika att resultatet påverkas av tidigare frågor (Saunders et al., 2009; Myreteg, 2012). 
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2.3 Val av litteratur 

Litteraturvalen grundar sig i olika teorier rörande NPM och andra teorier som går i led med 

effektiv resursanvändning till exempel stordriftsfördelar. Sekundärdata tillämpas i form av 

tidigare NPM implementeringar i offentlig sektor. (Hood, 1991; Hood, 1995; Almqvist, 2004; 

Hindle, 2008, Kluvers, 2012) Val av litteratur anser vi är relevant för att kunna utröna vad 

NPM är och vilka teorier som kan appliceras inom begreppet. Sekundärdata är av relevans för 

att visa vilka olika effekter som kan uppstå vid en implementering av NPM. Studien tar upp 

en begränsning i tidigare studier kring landstingets inköpsprocess. Begränsningen gör det 

svårt att studera sekundärdata om NPM och av den anledningen har sekundärdata hämtas från 

likartade studier som bygger på och tar stöd i forskning kring offentlig sektor. 

 

Studiens empiriska resultat visade på en återkommande koppling till landstingets 

resursanvändning utifrån ett samband mellan volym på upphandlade avtal och inköp. För att 

undersöka om vårdens inköpsprocess kan bli mer slagkraftig tillämpas teorier om 

stordriftsfördelar och skalavkastning som handlar om att skapa en effektivare 

resursanvändning (Pindyck & Rubinfeld, 2009).  

2.4 Tillvägagångssätt vid analysen 

Parallellt med datainsamlingen och transkriberingen av intervjuerna gjordes analysen. Det 

empiriska resultatet analyserades utifrån Hoods (1991; 1995) sju dimensioner av NPM med 

fokus på den sjunde dimensionen om resursanvändning. I en jämförelse av NPM teorier och 

insamlat material tydliggörs de förändringar landstinget har genomgått de senaste två 

decennierna. Vidare analyseras insamlad data i relation till stordriftsfördelar främst från 

Pindyck & Rubinfelds (2009) definitioner. En sammanflätning av nämnda teorier analyseras 

för att se om gemensam upphandling kan effektivisera vårdens resursanvändning i 

inköpsprocessen. 
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3. Litteraturgenomgång 

I det här kapitlet presenteras NPM och dess sju dimensioner övergripande. Därefter går 

studien djupare in på den sjunde dimensionen som är koncentrerad till resursanvändningen i 

offentlig sektor. Vidare redogörs för kritik mot olika utfall vid ett införande av NPM-

relaterade teorier och modeller har fått i praktiken. Avslutningsvis presenteras 

stordriftsfördelar och skalavkastning i syfte att sammankoppla teorierna om NPM för att i 

analysen utröna om gemensam upphandling leder till en effektivisering av landstingets 

befintliga resurser som tilldelats inköpsprocessen inom vården. 

3.1 En översikt av NPM 

För att utröna hur de befintliga resurserna inom offentlig sektors inköpsprocess påverkas av 

gemensam upphandling tillämpas teorier om NPM. En tillämpning av ett NPM perspektiv 

ämnar undersöka om gemensam upphandling leder till en effektivisering av landstingets 

befintliga resurser som tilldelas inköpsprocessen inom vården.  

 

Begreppet belyser olika teorier och modeller från näringslivet som kan appliceras på offentlig 

sektor (Lapsley, 1999; Hood, 1995; Almqvist, 2006). Lapsley & Pallot (2000) beskriver NPM 

som en verktygslåda som hjälper till att förändra offentlig sektor. Fenomenet syftar till att 

exemplifiera hur offentlig sektor på bästa sätt driver verksamheten till förändring inom 

områdena processer, praxis och ledarstruktur (Lapsley & Pallot, 2000). NPM syftar till att 

effektivisera offentlig sektor genom att tillämpa metoder från näringslivet (Almqvist, 2004). 

NPM:s två centrala grundstenar fokuserar på att reducera de skillnader som finns i 

styrningsförfarandet mellan offentlig sektor och näringslivet samt att bygga upp och stärka 

ansvarstagandet för resultat inom offentliga organisationer (Lapsley & Pallot, 2000). 

3.1.1 Introduktion av Christopher Hood  

Christopher Hood (1991; 1995) är en nyckelperson inom begreppet NPM (Lapsley & Pallot, 

2000). Hood förknippas ofta med definitionen av NPM (Almqvist, 2004; Lapsley & Pallot, 

2000; Solli, 2004; Kluvers, 2012). Exempelvis har Hoods (1991) artikel “A PUBLIC 

MANAGEMENT FOR ALL SEASONS” citerats vid 4525 tillfällen av andra forskare 

(Google Scholar, 2013). 

3.1.2 En överblick av NPM:s sju dimensioner 

NPM frambringar ett nytt utförande av styrning inom offentlig sektor då grunderna inom 

teorin tar i beaktning att minska de direkta kostnaderna samtidigt som begreppet är anpassat 

efter elektronisk datahantering. Det finns många definitioner av NPM och det pågår ständigt 

debatter om vad som ska inkluderas i fenomenet. (Hood, 1995) Almqvist (2004) belyser också 

att begreppet NPM inte är entydigt då utfallet av en implementering kan bli olika inom en och 

samma organisation. 
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Hood (1995) har studerat olika förklaringar och tolkningar av NPM och upptäckt 

gemensamma nämnare inom fenomenet. De gemensamma egenskaperna inom NPM 

framkommer i sju olika dimensioner som tillsammans utgör grunden för NPM (Hood, 1995). 

 

1) Decentralisera organisationen i mindre enheter ger varje enhet en ökad självständighet, 

identitet och ett ökat ansvar i beslutsprocessen och i resursanvändningen (Hood, 1995). En 

förändring av organisationsstrukturen bidrar till att de anställda får ett ökat ansvar och 

kontroll av sina egna handlingar i organisationen (Kluvers, 2012). 

 

2) Mätbara resultat och tydliga standarder av prestationer skapar en möjlighet att följa upp 

prestationer, exempelvis kan kvantitativa mål sättas upp för att tydliggöra om målet har 

uppfyllts (Hood, 1995). Almqvist (2006) lyfter fram att mätning och uppföljning av prestation 

inom organisationen är av vikt när han skriver om målstyrningsmodellen. Offentlig sektor 

pressas till att lägga större fokus på teknisk information, exempelvis budgetering och 

planering, vilket har frambringat nya verktyg för mätning och prestation (Goddard, 2005). 

 

3) Mätning och belöning av prestationer ökar kontrollen av output och skapar ett större fokus 

på resultatet och mindre på processen (Hood, 1995.) Belöning efter prestation är vanligt 

förekommande inom näringslivet och anses vara en effektiv metod för att öka outputen 

(Dunsire et al., 1988; Hood, 1995). På individnivå kan målsättning och uppföljning leda till 

konflikter mellan organisationens intressenter bland annat i form av asymmetrisk information 

och moral hazard. För att motverka konflikter finns det ett behov av avtalsenliga relationer. 

(Lapsley & Pallot, 2000) 

 

4) Konkurrens mellan och inom offentliga organisationer samt näringslivet syftar till att 

skapa drivkraft till att minimera kostnader inom varje enskild verksamhet (Hood, 1995). 

Dunsire et al. (1988) menar att en ständig konkurrensutsättning driver offentlig sektor till en 

effektivisering som kan leda till en minskad resursanvändning. 

 

5) Aktiv kontrollstyrning betyder att ledaren i organisationen har ett öppet och tydligt 

styrningsförfarande (Hood 1995). Argumentet stärks av Kluvers (2012) som menar att ledaren 

ska vara synlig och tillmötesgående. Lapsley & Pallot (2000) argumenterar för att ledarstilen 

skapar ett nytt handlingsagerande, vilket kan speglas i en ökad kontroll och förfogande över 

organisationens resurser. 

 

6) Styrteknik som hämtas från näringslivet kan leda till att ledaren får en ny roll inom offentlig 

sektor. En arbetsgivare ska ses som en förebild där ledaren fungerar som en motivator som 

stöttar och skapar en ökad ambition hos de anställda inom organisationen. En ökad 

ambitionsnivå bidrar till att prestation hamnar i fokus. (Hood, 1995) Ledarrollen har 

förändrats av NPM implementeringar de senaste decennierna och har gjort att arbetsgivaren 

inom offentlig sektor har fått ett större ansvar (Kluvers, 2012). 

 

7) Resursanvändningen syftar inom NPM till att minimera direkta kostnader med hjälp av 

ökad disciplin gällande användningen av organisationens medel. Detta visar på vikten av en 
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ständig strävan efter alternativa leverantörslösningar. (Hood, 1995) En vanlig metod som 

används i näringslivet för att effektivisera resursanvändningen är att lägga ihop inköp (Hindle, 

2008). På så vis ökar inköpsvolymen och organisationen kan dra nytta av stordriftsfördelar 

(Hindle, 2008; Pindyck & Rubinfeld, 2009). 

 

Hoods (1995) sju dimensioner visar mönster på förändringar som lägger grunden för NPM. 

Trots att det råder många dispyter inom området delas denna bas av olika forskare. Ett 

återkommande ämne som kan diskuteras och kritiseras är till vilken grad offentlig sektor ska 

vara åtskild från näringslivet. Exempelvis väcks frågor kring huruvida det är mått och regler 

som styr de anställda och organisationen eller om de styrs av professionell diskretion. 

Utformningen av de NPM:s sju olika punkter kan variera samtidigt som det går att ifrågasätta 

om alla dessa punkter är relevanta att införa i offentlig sektor för att nå en förändring. (Hood, 

1995) Hur slagkraftig en implementering av olika NPM teorier i själva verket är kan 

ifrågasättas med tanke på att de inte alltid når sin tilltänka effekt (Almqvist 2006). 

3.1.3 Fördjupning av NPM:s sjunde dimension 

Den dimension som fokuserar på effektivisering av offentlig sektors resursanvändning är den 

sjunde dimensionen (Hood, 1991). Resursanvändning är studiens huvudfokus för att kartlägga 

om gemensam upphandling effektiviserar inköpsprocessen inom vården. Ett införande av 

resursbesparande verktyg hjälper till att nyttja organisationens existerande resurser mer 

effektivt (Hood, 1995). 

 

Den huvudsakliga motiveringen till ökad sparsamhet och disciplin i resursanvändningen är att 

det finns ett behov av att "do more with less" med de befintliga resurserna. Med andra ord 

innebär det att organisationen kan nyttja de befintliga resurserna maximalt. (Hood, 1991) 

Samtidigt ställs ytterligare krav på offentlig sektor som främst berör en ökad kontroll gällande 

organisationens resursanvändning (Lapsley & Pallot, 2000). Innebörden av den sjunde 

dimensionen hänvisar till fyra huvudstolpar. De fyra stolparna innefattar: att begränsa 

fullgörandekostnader inom verksamheten, reducera direkta kostnader, öka arbetsmoralen samt 

att stå emot fackliga krav. (Hood, 1991) 

 

Hood (1991) introducerar begreppet "sigma-type values" som innebär att man definierar 

arbetsuppgifter utifrån att ta hänsyn till administrativa värden. De administrativa värdena 

sammanlänkas till resurser på ett sparsamt sätt. Framgång i utförandet av arbetsuppgiften 

innebär i detta fall att det finns en koppling mellan givna mål och en sparsamhet i 

resursanvändningen. Ett misslyckande innebär onödigt slöseri och inkompetens som hade 

kunnat undvikas. Den centrala funktionen som "sigma-type values" innebär besparingar av 

resurskostnader för producenten och konsumenten samt sparsamhet av tid och pengar. Några 

av de vanligaste "sigma-type values" är: "cost engineering", "just-in-time" och "payment-by-

results reward systems". (Hood, 1991) 

 

Nyckelfunktionen i den sjunde dimensionen syftar till hur mål och resurser samverkar. 

Kontrollerbara mål är av central betydelse och fokus ligger på utgång och process. Detta 
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medför att oförenliga mål kan identifieras och undvikas, exempelvis i termer av onödiga 

kostnader. För att få en ökad kontroll av output är två komponenter väsentliga: att det finns ett 

ansvar som innebär att tanken skiljer sig från utfördandet samtidigt som det finns en tekniskt 

strukturerad rapportering. (Hood, 1991) 

3.2 Kritik mot NPM vid praktiska införanden 

I praktiken kan en NPM implementering ge ett avvikande resultat från dess grundtanke, vilket 

kan ses som kritik mot NPM. De två centrala elementen i NPM hänvisar till att mäta 

organisationens mål och fastställa inverkan av organisationens resultat. Nedan ges exempel på 

olika NPM implementeringar som inte har nått sin tilltänka effekt. (Almqvist, 2006) 

 

Kritik kan riktas mot NPM:s sjunde dimension, då den i praktiken inte alltid fungerat som 

förväntat. Ett införande av en strukturförändring i offentlig sektors resursanvändning kan leda 

till ineffektivitet, vilket grundar sig i att enhetskostnaderna inte lägre går att minska. För att 

undgå en sådan fallgrop handlar det om att tillämpa discipliner som uppkommer inom service-

leverans byråkratier från NPM modeller. Det görs utifrån mätbara indikatorer och en 

åtstramand kontroll av resurser. Tillsammans kan de två faktorerna säkerställa NPM 

systemets fördelar. (Hood, 1991) 

 

Tidigare studier visar att en implementering av NPM teorier har fått olika utfall i praktiken. 

Av den anledningen ser Almqvists (2004) studie till olika NPM implementeringar i offentlig 

sektor som kan identifiera fördelar och riskfaktorer som kan uppstå. Detta för att påvisa om 

det finns en möjlighet att effektivisera landstingets användning av befintliga resurser inom 

sjukvårdens inköpsprocess. Ett utfall som kan inträffa vid ett införande av NPM är att fel 

organisatoriska egenskaper stärks. (Almqvist, 2004) Ett exempel som illusterar detta är då 

Stockholm stad implementerade en målstyrningsmodell för att öka fokus på organisationens 

styrning. Syftet var inte att påverka processen (utförandet) som blev det faktiska utfallet. 

(Högberg, 1996) Exemplet visar att ett införande av styrning hämtat från NPM skapade en 

begränsning av styrsystemet. Grundtanken med en implementering av målstyrning var att 

frångå existerande begränsningar i styrsystemet och inte att skapa nya. (Almqvist, 2006) 

 

Stockholms stads äldreomsorg tydliggör att teorins innebörd inte alltid stämmer överens med 

praktikens utfall (Almqvist, 2006). Organisationen möttes av en konkurrentsättning och tog 

hjälp av kostnadsbesparingsmetoden (Högberg, 1996), vilken är en byggsten inom NPM:s 

sjunde dimension om resursanvändning (Hood, 1995). Implementeringen var framgångsrik, 

dock kan effektiviteten av metoden ifrågasättas eftersom metoden enbart har visat sig vara 

slagkraftig vid en första implementering. Kostnadsbesparingsmetoden kan även ifrågasatts då 

ett införande kan skapa barriärer exempelvis väcka en oro hos de anställda. (Almqvist, 2004) 

 

Organisationer inom offentlig sektor har en relativt hög självständighet och styr sin egen 

verksamhet. Under de senaste åren har staten infört en del förändringar. Förändringarna har 

bidragit till att staten idag har en ökad kontroll av offentliga organisationer. Trots en ökad 

kontroll finns en självständighet kvar hos de offentliga organisationerna. Det råder skilda 
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meningar om huruvida organisationer inom offentlig sektor är öppen för förändring (Solli, 

2004). Å ena sidan ligger svensk offentlig sektor i framkant med en förändring av 

ekonomistyrning (Hood, 1995; Solli, 2004). Å andra sidan visar Sollis (2004) studie att delar 

av offentlig sektors anpassning till nya styrningsförfaranden inte är öppen till förändring i den 

mån de påvisar.  

3.3 Skalavkastning och stordriftsfördelar 

Skalavskastning och stordriftsfördelar är väletablerade metoder som ofta används i 

näringslivet (Hindle, 2008). Studien undersöker om gemensam upphandling leder till en 

effektivisering av landstingets befintliga resurser inom vårdens inköpsprocess. En gemensam 

upphandling innebär större inköpsvolymer där en ökad output skapar en lägre styckkostnad 

för organisationen och definieras i termer av skalavkastning och stordriftsfördelar (Pindyck & 

Rubinfeld, 2009) 

3.3.1 Skalavskastning 

Skalavkastning är ett sätt att mäta hur en organisations avkastning förändras när ledningen gör 

förändringar av organisationens storlek. I vilken utsträckning produktionen ökar benämns i 

termer av skalavkastning. Med andra ord mäter skalavkastning hur mycket produktionen ökar 

när en organisation höjer insatsen. Tilltagande skalavkastning beskriver förhållandet då 

avkastningen mer än fördubblas då insatserna dubblas. Det kan förklaras av att när 

organisationen växer kan de anställda specialisera sig på en specifik arbetsuppgift. Ytterligare 

en förklaring kan vara att organisationen får tillgång till en mer utvecklad utrustning vid en 

expansion. (Pindyck & Rubinfeld, 2009) Det är fördelaktigt att ha en stor enhet som 

producerar till en relativt låg kostnad istället för att ha flera mindre enheter som producerar till 

en relativt hög kostnad (McDowell, Thom, Frank, & Bernanke, 2009). 

 

Ett införande av skalavkastning kan leda till svårigheter, främst handlar problematiken om 

avtagande skalavkastning som kan uppstå. När en organisation växer försvåras hanteringen av 

att frambringa tidigare nämnda fördelar. Svårigheterna kan ge en motsatt effekt som leder till 

ökade kostnader. (Hindle, 2008) Avtagande skalavkastning beskriver en situation där 

avkastningen mindre än fördubblas när alla insatser dubblas och blir därför en barriär 

(Pindyck & Rubinfeld, 2009). Pindyck & Rubinfeld (2009) menar att när en organisation 

växer bidra det till att strukturen och styrningen av organisationen försvåras. 

Kommunikationen mellan anställda och ledare försvåras samtidigt som det blir svårare att ha 

kontroll över organisationen (Pindyck & Rubinfeld, 2009). 

3.3.2 Stordriftsfördelar 

Begreppet stordriftsfördelar betyder i korthet att en organisations output kan fördubblas för en 

mindre kostnad än den dubbla befintliga kostnaden (McDowell et al., 2009). I och med att en 

organisations produktion ökar finns det utrymme för att snittkostnaden kan minska. 

Stordriftsfördelar skapar en möjlighet till specialisering, att arbetsuppgiften är koncentrerad 
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till den anställdas yttersta kompetens. Stordriftsfördelar kan göra att en organisation i större 

utsträckning kan dra nytta av en produkts kärnprocess. Argumentet grundar sig i att det då går 

att producera flera produkter, vilket minimerar för- och efterarbetstiderna i produktionen. 

Enligt teorin kan ett nytt förhandlingsläge och eventuellt förmånligare priser uppstå genom att 

organisation växer och därmed köper in en större kvantitet. (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

 

Kritik som riktas mot stordriftsfördelar är att vid en viss punkt ökar troligtvis snittkostnaden 

på grund av en större organisationsvolym och det leder till olika svårigheter. Exempelvis kan 

storleken på lokaler, nya system och andra förändringar försvåra det dagliga arbetet på kort 

sikt. Förändringarna kan leda till att snittkostnaden ökar. (Pindyck & Rubinfeld, 2009) Det 

finns riskfaktorer i att styra en större organisation, då den blir mer komplex och allteftersom 

antalet arbetsuppgifter ökar blir verksamheten mer omfattande och en påföljd kan bli att 

organisationen blir ineffektiv (Coase, 1937). Ytterligare kritik kan riktas mot de fördelar som 

kommer med att köpa in stora kvantiteter. Fördelarna kan försvinna när organisationen når en 

viss produktionsnivå. Vid en viss kvantitet kan råvaruproducenterna få svårt att hinna leverera 

i tid eller tillhandahålla tillräckligt stora lager, vilket kan resultera i att priserna pressas uppåt. 

(Pindyck & Rubinfeld, 2009) 
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4. Empirisk undersökning 

Följande kapitel utgör resultatet av den empiriska undersökningen. Inledningsvis presenteras 

respondentorganisationerna sedan beskrivs landstingens inköpsprocess. Vidare redogör 

studien för de förändringar som inköpsprocessen har genomgått följt av gemensam 

upphandling inom vårdens inköpsprocess. Sedan kartläggs hur de studerade 

organisationerna arbetar idag för att hushålla med de befintliga resurserna. Kapitlet avslutas 

med en sammanställning av det empiriska resultatet. Det empiriska resultatet syftar till att 

undersöka om gemensam upphandling leder till en effektivisering av landstingets befintliga 

resurser som tilldelats inköpsprocessen inom vården.  

4.1 Presentation av de studerade organisationerna 

Landstinget är en del av offentlig sektor och styrs av folkvalda politiker inom varje län, vars 

huvudsakliga uppgift är att utveckla och förbättra livskvaliteten för länets invånare. 

Landstingen ansvarar för uppgifter som är kostsamma och kräver samarbeten över stora 

områden. Landstinget får till största del sina intäkter från skattebetalarna. (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2011) 

 

SKI är en statligt ägd organisation som fungerar som ett affärsstöd vid upphandling och inköp 

åt offentlig sektor (SKL Kommentus, 2012). Organisationen förhandlar fram gemensamma 

ramavtal för alla landsting och kommuner (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). Alla 

landsting och kommuner erbjuds att göra avrop på de avtal som SKI förhandlar fram. I tillägg 

finns det ett utrymme för offentliga organisationer att skicka in önskemål om nya avtal. 

Ramavtalen kan underlätta för verksamheterna då de slipper genomgå egna upphandlingar. 

(Algotsson, 2012) Det är viktigt att avtalen är specifika i sin utformning då det inte får 

förekomma skillnader mellan villkoren i tilldelning av kontraktet och ramavtalet 

(Konkurrensverket, 2012). 

4.2 Landstingens inköpsprocess 

För att kunna besvara vår forskningsfråga hur påverkas de befintliga resurserna inom offentlig 

sektors inköpsprocess genom gemensam upphandling undersöks de studerade 

organisationernas inköpsförfaranden. Undersökningen visar att det finns tydliga skillnader i 

inköpsprocessen mellan de studerade landstingen. I Örebro läns landsting är inköp och 

upphandling två skilda processer. Inköp syftar här till när någon i organisationen köper en 

vara eller tjänst, med andra ord finns det ingen enskild inköpsavdelning. Processen är en 

decentraliserad funktion och i Örebro läns landsting är det omkring en tiondel av alla 

anställda som har befogenhet att göra inköp från de upphandlade avtalen. Upphandling å 

andra sidan är en mer kontrollerad process och totalt är det cirka 20 personer som upphandlar 

landstingets avtal. (Svanholm, 2012) Inom Landstinget i Jönköpings län utförs 

inköpsprocessen av en och samma enhet som innefattar upphandling och inköp (Svederskog-

Karlsson, 2012). De som arbetar med inköp och upphandling inom avdelningen uppgår till 43 
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personer (Andersen, 2012). En ökad kontroll över hela inköpsprocessen, inköp och 

upphandling, är något som Svanholm (2012) från Örebro läns landsting ser som en 

kommande trend. 

 

Landstinget som organisation genomgick en stor förändring när Sverige anslöt sig till EU 

1995 (Europeiska unionen, 2012). Inträdandet i EU förändrade inköpsprocessen i offentlig 

sektor då all upphandling måste ske enligt lagen om offentlig upphandling (i fortsättningen 

nämnt LOU). (Svederskog-Karlsson, 2012) Tydliga bestämmelser gällande offentlig sektors 

tillvägagångssätt underlättar lagstiftningen samtidigt som den begränsar arbetet med 

inköpsprocessen (Svensson, 2012). LOU har bidragit till en åtstramande effekt som innebär 

att statliga verk är tvungna att se över sina processer på inköpinköpssidan (Svanholm, 2012). 

Den åtstramade effekten speglas exempelvis i de reglerade bestämmelserna kring 

anbudsförfarandet. Det innebär att när en leverantör har lämnat ett anbud finns det ingen 

möjlighet till ytterligare förändring i anbudet (Svensson, 2012). 

 

Hela offentlig sektor, inklusive landstingets, inköpsprocess bygger i stor utsträckning på 

regler. Kanske allra mest inom vården som är en speciell bransch då patientsäkerhet 

prioriteras i första hand. I vissa fall kan kostnaderna bli onödigt höga när organisationen väljer 

att investera i en överkvalificerad produkt trots att det finns billigare alternativ som skulle 

fylla samma funktion. Anledningen till de onödigt höga kostnaderna är att det går att sänka 

kvaliteten samtidigt som patientsäkerheten hålls på en hög nivå. (Svanholm, 2012) Det är 

viktigt att kvaliteten inom vårdsektorn inte blir åsidosatt vid prioriteringar av besparingar, 

med tanke på patientsäkerheten (Örebro läns landsting, 2012). Vården blir allt mer avancerad 

vilket medför att kostnaderna ökar. Exempelvis reflekteras en ökad effektivitet i 

cancerläkemedel av extremt höga kostnader. Samtidigt har samhällets utveckling med en ökad 

medelålder bidragit till att nya generationer ställer högre krav. Detta har skapat ett tryck på 

landsingets inköpsprocess samtidigt som intäkterna inte ökar i takt med kostnaderna. 

(Westerberg, 2012) 

4.3 Den “nya” inköpsprocessen 

Offentlig sektor har genomgått en del förändringar sedan NPM förfarandet kom till Sverige 

(Hood, 1995; Almqvist, 2006). Förändringarna möjliggör en identifiering av om och hur 

landstingen har påverkats av NPM för att effektivisera sin resursanvändning gällande 

inköpsprocessen. 

4.3.1 Teknikens inflytande 

En stor förändring som har skett inom inköpsprocessen under de senaste decennierna inom de 

studerade landstingen är införandet av e-handels- och IT-system (Svanholm, 2012). Tekniska 

system ger en översikt av dokumentationen inom hela verksamheten (Andersen, 2012). Med 

hjälp av ett e-handelssystem blir det lättare att följa upp och se vad personalen i 

verksamheterna köper. Tidigare togs liten notis om vad köpet faktiskt gällde. Utvecklingen 

och införandet av IT-system skapar en grundligare uppföljning vilket ger en möjlighet att 
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förbättra avtal till kommande upphandlingar. (Folde, 2012) Landstinget i Jönköpings län och 

Örebro läns landsting använder sig båda av e-handel idag huruvida utvecklingen har påverkat 

landstingen skiljer dem åt. Båda landstingen använder inom inköpsprocessen e-handel mot 

sina leverantörer dock har Landstinget i Jönköpings län inte nått samma utveckling när det 

kommer till att sjukvården kan beställa produkter direkt från leverantörerna. Idag har 

Landstinget i Jönköpings län en webbutik, likt Örebro läns landsting, däremot saknar de en 

beställningsportal som är kopplad till e-handeln. (Folde, 2012; Landstinget i Jönköpings län, 

2012; Svederskog-Karlsson, 2012) Dock kommer Landstinget i Jönköpings län att öppna upp 

en liknande beställningsportal inom en snar framtid (Svederskog-Karlsson, 2012). 

 

En följd av att e-handelsystem har införts är att inköp har blivit lättare och mer 

informationsrikt, exempelvis har kontrollen ökat och inköpsprocessen har underlättats för 

användarna (Folde, 2012). Ett grundligt förarbete med uppföljning av avtal har lett till ett mer 

utförligt underlag vid nya upphandlingar (Westerberg, 2012). Landstinget i Jönköpings län 

lyfter fram att utvecklingen av IT-systemen som berör inköpsprocessen har gjort det enklare 

att följa upp samt mäta prestationer och nyckeltal (Andersen, 2012). De senaste åren har 

kostnadsfokuset ökat inom landstingen, vilket har gjort att större vikt läggs på att mäta 

kostnader. Ett ökat kostnadsfokus har bidragit till att organisationerna arbetar mer aktivt med 

inköp och upphandlingar. (Svanholm, 2012) Förändringar av styrningsförfarandet har bidragit 

till ett ökat kostnadsfokus beskriver Landstinget i Jönköpings län. (Svederskog-Karlsson, 

2012) 

 

“Tidigare gjorde man utifrån landstingets budget en budget för avdelningen och 

följde upp budgeten en gång per år. Idag följer vi upp budgeten varje månad, vilket 

gör att vi kan agera i ett tidigare skede om något går i fel riktning.”  

– Svederskog-Karlsson, 2012 

 

Ett gemensamt mål för de undersökta landstingen är att ha en hög avtalstrohet, men på vilket 

sätt de arbetar med tekniska system i inköpsprocessen skiljer dem åt (Andersen, 2012; 

Svanholm, 2012). För att öka uppföljningen av avtalstroheten har Örebro läns landsting 

nyligen utökat upphandlingsavdelningen med en inköpscontroller som utvärderar i vilken 

utsträckning olika delar av organisationen gör inköp från de upphandlade avtalen 

(Westerberg, 2012). Landstinget i Jönköpings län arbetar på ett annat tillvägagångssätt med 

att öka uppföljningen utifrån ett system som informerar om de 20 största leverantörerna som 

de handlat av men inte har avtal med. Systemet analyser olika mått exempelvis ett 

trovärdighetsmått samtidigt som systemet upptäcker om det finns ett behov av nytt avtal. 

(Andersen, 2012; Landstinget i Jönköpings län, 2012) 

 

”Ett av uppdragen som vi har är att kontrollera att de som gör inköp följer avtalen, 

landstingen är stora och komplexa organisationer så det är inte säkert att alla vet 

exakt vad som gäller […] Vi jobbar mycket med att följa upp avtalstroheten. 

Avtalstrohet och kostnadsbesparingar, det är en väldigt ny trend som kommit in i 

landstingen.” – Svanholm, 2012 
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4.3.2 Besparingar och gemensam upphandling 

Det är varje landstings uppgift att arbeta för att spara in på resurser och kostnader inom 

inköpsprocessen riktad mot vården. Ett tillvägagångssätt för att ge landstingen ett större 

ekonomiskt utrymme är att höja landstingsskatten, det andra är att vara mer sparsam med de 

resurser som landstinget har fått tilldelade. Landstingen gör exempelvis besparingar genom 

gemensam upphandling. I Örebro läns landsting ligger stora delar av ansvaret gällande arbetet 

med besparingar på de olika enskilda förvaltningsenheterna inom landstinget. Huvudfokus 

ligger på att arbeta med budgetprocessen, där varje förvaltningsenhet får en tilldelad budget. 

(Westerberg, 2012) Ansvarsfördelningen i Landstinget i Jönköpings län ligger hos 

inköpsavdelningen, de distribuerar pengar till olika delar av verksamheten och sätter sin egen 

budget (Andersen, 2012). 

 

Gemensamt för alla landsting för att göra besparingar är upphandling av olika ramavtal på 

lokal-, regional- och nationell nivå. Ramavtalen gör det lättare för landstingen att följa de 

olika reglerna, framförallt LOU, samtidigt som avtalen påskyndar inköpsprocessen. 

(Svederskog-Karlsson, 2012) Lokala ramavtal sluter varje landsting med olika leverantörer, 

vilket både Landstinget i Jönköpings län och Örebro läns landsting gör idag (Andersen, 2012; 

Folde, 2012). Regionalt samarbetar Landstinget i Jönköpings län med Östergötland och 

Kalmar (Andersen, 2012). Örebro läns landstings samarbete sträcker sig till Uppsala, Dalarna, 

Södermanland och Västmanland samt i viss mån till Värmland och Gävleborg. Dessa 

samarbeten kommer att kvarstå och utvecklas under kommande år. (Folde, 2012; Örebro läns 

landsting, 2012) Nationella upphandlingar förekommer via SKI och kammarkollegiet, 

organisationer som båda landstingen har en anknytning till (Andersen, 2012; Svanholm, 

2012). Totalt uppgår SKI:s ramavtal till 1,2 procent av alla inköp som görs av kommuner och 

landsting. Dock finns det inga upphandlade avtal riktade mot vården som landstingen kan 

göra avrop från för att göra besparingar. (Algotsson, 2012) 

 

”Det finns inget annat verktyg än gemensamma avtal, en bakomliggande orsak till 

det är att få ner kostnaden för upphandling. En annan anledning är att samla 

behoven och köpa vid ett och samma tillfälle vilket ger våra leverantörer ett större 

intresse att sälja till oss då de ser att det kan göra en större affär. När vi kan köpa en 

större volym kan leverantören tänka sig att sänka sina priser. Detta är huvudsyftet 

med att ha en upphandlingsverksamhet, självklart vill vi lägga ihop allt som går”     

– Stefan Folde, 2012 

4.3.3 Svårigheter vid gemensam upphandling 

I många fall är gemensam upphandling förmånligt, den preciserar produkten, kvaliteten och 

priset. Däremot finns det fall då det blir dyrare att upphandla via stora avtal. Till exempel om 

en upphandling gäller inköp av en vara och vid köptillfället erbjuds ett rabatterat pris hos en 

annan leverantör vid ett specifikt tillfälle. I det fallet går landstinget miste om att köpa in 

varan till ett lägre pris än de avtalade priset. Med andra ord är det idag inte möjligt att köpa en 

produkt från en annan leverantör när det finns ett avtal då avtalet är bindande. För kollektivet 
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är gemensam upphandling fördelaktigt men ett problem som kan uppstå vid avtal över stora 

geografiska områden är ökade kostnader för den enskilda organisationen. Om produktionen 

ligger nära en samarbetspartner kan transportkostnaderna för det landstinget bli högre inom 

samarbetet än om den organisationen skulle handla produkten på eget avtal. Med andra ord 

subventioneras kostnaden för organisationer med längre avstånd av organisationer med 

kortare avstånd. (Folde, 2012) Ytterligare en svårighet med gemensam upphandling som lyfts 

fram av SKI, Örebro läns landsting och Landstinget i Jönköpings län är svårigheten att enas 

(Andersen, 2012; Svanholm, 2012; Algotsson, 2012). 

 

“Svårigheten idag med att samarbeta är att de är tre kulturer som ska enas om en 

typ av produktval.” – Andersen, 2012 

 

Landstingen bedrivs olika och utskiljer sig från varandra vilket gör landstingen till ett 

motstånd till regionala och nationella upphandlingar. Landstingen är relativt stora och har 

kapacitet att göra egna upphandlingar och därigenom får de full kontroll av hela processen 

exempelvis val av leverantörer, produkter och märken. (Algotsson, 2012) För att kunna 

sammanföra olika landstings krav över en regional och nationell nivå använder SKI sig av 

referensgrupper som utifrån olika kriterier skapar ett matchande utbud (Svensson, 2012). 

4.4 Resursanvändning på lång sikt 

Huruvida landstingen arbetar långsiktigt för att förbättra inköpsprocessen och hushållningen 

av resurser är upp till varje enskild organisation att bestämma. Örebro läns landsting arbetar 

långsiktigt med att försöka hitta processer där de idag använder liknande produkter som kan 

slås ihop till en produkt för att spara in resurser. (Svanholm 2012) Landstinget i Jönköpings 

län använder sig av en annan strategi nämligen genom att spara in på resurser genom att 

inköpsprocessen blir effektivare utifrån en ökad uppföljning. En ständig uppföljning av 

utförandet sker genom olika målsättningar samt mätningar. (Andersen, 2012; Landstinget i 

Jönköpings län, 2012) 

 

Det finns idag långsiktiga planer på att upphandla mediciner och läkemedel på nationell nivå 

via SKI, detta för att öka volymen och intresset för Sverige som importör på världsmarknaden 

(Algotsson, 2012). Svanholm (2012) menar att i en jämförelse med andra aktörer på 

världsmarknaden blir landstingen individuellt väldigt små och Sverige går att jämföra med en 

medelstor kinesisk stad. 

 

I stora drag kan man säga att det landstinget och kommunerna får är en möjlighet 

att dra nytta av stordriftsfördelar i samband med inköpssamordningen.[...] Vi 

genomför upphandlingar och kan sannolikt erbjuda bättre pris och andra villkor 

eftersom vi upphandlar avtal för en större volym än vad det enskilda landstinget eller 

kommunen kan.” – Algotsson, 2012 
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4.5 Sammanställning av det empiriska resultatet 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att varje landsting arbetar självständigt och styrs efter 

egna riktlinjer. De två landstingens inköpsprocesser skiljer sig åt då Landstinget i Jönköpings 

län har en mer centraliserad inköpsprocess än Örebro läns landsting. (Svanholm, 2012; 

Svederskog-Karlsson, 2012) En gemensam faktor för alla landsting och övriga offentliga 

organisationer är att de styrs av förvaltningslagstiftningen och LOU (Svensson, 2012). 

Beträffande inköpsprocessen för sjukvården finns det andra faktorer än kostnader att ta 

hänsyn till, här spelar begreppet patientsäkerhet en framträdande roll (Westerberg, 2012). En 

framträdande förändring som har uppstått och fortsatt spelar en stor roll inom landstingen är 

utvecklingen av IT-system (Andersen, 2012). Utvecklingen inom IT har bidragit till att arbetet 

med inköpsprocessen och uppföljningen av avtalstrohet underlättats (Folde, 2012). Det finns 

två olika sätt för landstingen att få en större rörelsefrihet gällande hushållningen med resurser, 

det ena innebär att kapa kostnader och det andra är att höja kommunalskatten (Westerberg, 

2012). Ett vanligt sätt att minska kostnaderna är att samarbeta med andra landsting genom 

upphandling av ramavtal (Svederskog-Karlsson, 2012). Något som strider mot gemensam 

upphandling är det faktum att varje landstings ser sig som unikt vilket försvårar samarbeten i 

en större utsträckning (Algotsson, 2012). 
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5. Analys 

Kapitlet sammanflätar det empiriska resultatet med litteraturkapitlet. Kopplingen grundar sig 

i studiens syfte att undersöka om gemensam upphandling leder till en effektivisering av 

landstingets befintliga resurser som tilldelas inköpsprocessen inom vården. Först analyseras 

ansvarstagande och struktur inom de förändringar som har utförts med koppling till NPM. 

Nästa avsnitt utgörs av de huvudsakliga förändringar som gjorts för att effektivisera 

verksamheten. Den avslutade delen av kapitlet handlar om gemensam upphandling inom 

offentlig sektor där stordriftsfördelar kombineras med NPM och praktiken. 

 

Det empiriska resultatet tyder på att det går att påverka hushållningen av resurser genom en 

del förändringar av landstingets inköpsprocess med fokus på vården (Algotsson, 2012; 

Andersen, 2012; Folde, 2012). Tidigare studier av offentlig sektor visar både fördelar och 

svårigheter med att låna metoder från näringslivet (Almqvist, 2004). Forskning kring NPM 

har visat tendenser till att det finns fler metoder som kan och har drivit offentlig sektor till 

förändring (Hood, 1991; Hood, 1995; Lapsley & Pallot, 2000; Kluvers, 2012). 

Inköpsprocessens utveckling har blivit präglad av teknik de senaste åren som följer NPM:s 

riktlinjer (Hood, 1995). Tekniken ser främst till en elektronisk datahantering som har lett till 

en omstrukturering av landstingets arbete med fokus på uppföljning, ökat ansvar och 

samarbeten (Hood, 1995; Goddard, 2005; Folde, 2012; Svederskog-Karlsson, 2012). Detta 

fokus syftar till att effektivisera hushållningen av resurser inom landstingens inköpsprocess 

(Goddard, 2005; Hindle, 2008; Kluvers, 2012). Förändringarna indikerar att Landstinget i 

Jönköping län och Örebroläns landsting i praktiken använder sig av olika NPM teorier (Hood, 

1991; Landstinget i Jönköpings län, 2012; Örebro läns landsting 2012).  

5.1 Ansvarstagande och struktur i svenska landsting 

Det empiriska resultatet tyder på att landstingens struktur till viss mån är formade efter den 

första dimensionen som innebär att organisationen är uppdelad i mindre specialiserade enheter 

(Hood, 1995). Båda landstingen har en avdelning som specialiserar sig på inköpsprocessen, 

vilket ger enheterna en ökad självständighet (Kluvers, 2012). Örebro läns landsting arbetar 

med inköp via en enskild upphandlingsavdelning som specialiserar sig på att förhandla fram 

diverse avtal för landstinget och vården (Svanholm, 2012). Detta gör att Örebro läns landsting 

kan ses som en decentraliserad inköpsprocess (Hood, 1995). Det faktum att Örebro läns 

landstings upphandlingsavdelning inte fullt ut styr sin egen budget gör att de anställda får ett 

minskat inflytande och gör organisationen mer centraliserad än vid en första anblick (Kluvers, 

2012; Lapsley & Pallot, 2000). Landstinget i Jönköpings läns inköpsprocess fungerar 

annorlunda. De arbetar utifrån en inköpsorganisation som sköter alla inköp från en central 

enhet (Svederskog-Karlsson, 2012) vilket gör att landstinget får en ökad kontroll av processen 

(Hood, 1995). Inom NPM:s första dimension förespråkar Hood (1995) att en decentraliserad 

enhet leder till ett ökat ansvar för den anställda. Utifrån det empiriska resultatet kan vi dock 

konstatera att i praktiken är en mer centraliserad modell att föredra då det ökar kontrollen och 

uppföljningen som i sin tur kan leda till besparingar. Med tanke på att landstingen är stora och 



20 
 

komplexa organisationer finns det en risk att de anställda inte har den kunskap som behövs 

gällande de avtal och bestämmelser som finns (Svanholm, 2012). En ökad kontroll hos 

ledaren kan därför reducera risken för att de anställda handlar utanför sin befogenhet (Hood, 

1995; Lapsley & Pallot, 2000). 

 

Det går att konstatera att strukturen på landstingets inköpsprocess påverkas och begränsas av 

lagstiftningar, främst LOU. Lagen bidrar till att inköpsprocessen kräver mycket resurser i 

form av likvida medel och tid. (Andersen, 2012; Svanholm, 2012) Det råder en ineffektivitet i 

de existerade och kommande upphandlingarna då de inte går att be om nya anbud från en 

leverantör efter att ett anbud har kommit in. Det första anbudet från en och samma 

organisation är bindande utan hänsyn till nya omständigheter. (Svensson, 2012) Trots de 

lagstadgade begränsningarna finns det utrymme för en omorganisering av resursanvändningen 

att i en större utsträckning sluta nationella och regionala samarbeten med andra landsting för 

att hitta fördelaktiga leverantörslösningar (Hood, 1991; Pindyck & Rubinfeld, 2009; 

Algotsson, 2012). För att effektivare hushålla med de tilldelade resurserna finns det en 

möjlighet att landstingen tillsammans med SKI förhandlar fram avtal som gynnar alla parter 

(Hindle, 2008). Det som talar emot en större framväxt av gemensam upphandling är en ökad 

byråkrati som medför att varje landsting får mindre kontroll och ansvar för inköpsprocessen 

inom en del områden (Coase, 1937, Hindle, 2008; Hood, 1995).  

 

Ansvaret att arbeta mot långsiktiga förbättringar inom inköpsprocessen ligger på varje enskilt 

landsting. Örebro läns landsting arbetar med att hitta produkter som substituerar varandra 

(Svanholm, 2012) för att kunna dra nytta av stordriftsfördelar som uppstår vid en ökad volym 

(McDowell et al., 2009). Landstinget i Jönköpings län har ett annat tillvägagångssätt vid 

långsiktiga förbättringar då deras huvudfokus är att ständigt arbeta med uppföljning genom att 

ta hjälp av mätningar och mål (Andersen, 2012). Uppföljning går i linje med den andra 

dimensionen av NPM vilken syftar till att kunna följa upp olika delar av verksamheten med 

nya verktyg för prestationsmätningar. Detta ger en ökad struktur i form av bättre underlag och 

utgångspunkt i kommande upphandlingar. (Goddard, 2005; Hood, 1995; Folde, 2012) 

5.2 Förändringar med förankring i NPM 

Offentlig sektor har genomgått ett flertal förändringar de senaste decennierna (Hood, 1995; 

Almqvist, 2004). Det empiriska resultatet tyder på två genomgående förändringar som 

påverkat landstingets syrning. Den första NPM förändringen relaterar till teknikens utveckling 

som påverkat arbetsförfarandet (Hood, 1995; Goddard, 2005). Den andra NPM förändringen 

fokuserar en ökad kontroll som uppstår till följd av den ökade uppföljningen inom 

inköpsprocessen (Almqvist, 2006). 

5.2.1 Förändringar på grund av teknikens utveckling  

Landstingen har under den senaste tiden anpassat och förändrat sitt arbetsutförande. Den 

största förändringen grundar sig i en anpassning till elektronisk datahantering (Andersen, 

2012; Folde, 2012; Hood, 1995). Landstingen anpassar sitt arbetsutförande efter ny teknik för 
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att nå en effektivisering av resursanvändningen. Anpassningen gör att deras styrning följer en 

utveckling som går i linje med NPM. (Hood, 1995) Tekniken gör att många av 

arbetsprocesserna blir mindre tidskrävande vilket resulterar i att de direkta kostnaderna 

minskar. Samtidigt som kostnaderna reduceras underlättas hanteringen av dokumentation. 

(Hood, 1991; 1995) Pindyck & Rubinfeld, (2009) menar att en större verksamhetsvolym är en 

faktor som möjliggör en tillgång till bättre utrustning, utrustning i detta fall syftar till en 

välutvecklad teknik. En stor skala leder till att de anställda får färre arbetsuppgifter och 

därigenom kan nå en ökad specialisering (Pindyck & Rubinfeld, 2009). En förändring 

bestående av en ökad specialisering med hjälp av ny teknik kan leda till att organisationens 

kostnader minskar. Det medför att organisationen blir mer effektiv i sin resursanvändning 

vilket beskrivs av Hood (1991) i den sjunde dimensionen av NPM. 

5.2.2 Förändring skapar ökad kontroll av uppföljning inom inköpsprocessen 

I det empiriska resultatet framkom att ett införande av ny teknik, främst e-handel, har 

möjliggjort och underlättat kontrollen av inköpsprocessen (Andersen, 2012; Westerberg, 

2012). Förändringen har gjort att resultat har blivit lättare att mäta, jämföra och tydligare i sin 

helhet, vilket föreskrivs i den andra dimensionen av NPM (Almqvist 2006; Hood 1995). En 

utökad uppföljning har skapat ett tydligare och mer informationsrikt underlag som har 

bidragit till en bättre utgångspunkt i nya upphandlingar (Svanholm, 2012). Goddard (2005) 

menar att det ökade kostnadsfokuset som medför att en större vikt läggs på teknisk 

information som reflekteras i mer ingående uppföljningar. Goddards (2005) påstående 

återfinns i Landstinget i Jönköpings län där ledningen har ökat uppföljningen av 

prestationsmått och olika nyckeltal inom organisationen, tidigare gjordes uppföljningar på 

årsbasis medan de numer görs månadsvis (Svederskog-Karlsson, 2012). En ökad uppföljning 

återfinns i den andra dimensionen av NPM som berör ett ökat fokus på mätbara resultat för att 

skapa effektivitet i organisationen (Hood, 1995). 

5.3 Uppföljning inom landstingens inköpsprocess 

De studerade landstingen arbetar med uppföljning på olika sätt och ses som en viktig del i 

arbetet med att effektivisera resursanvändningen i organisationernas inköpsprocesser 

(Andersen, 2012; Svanholm, 2012). NPM:s sjunde dimension syftar till att sänka kostnader 

med hjälp av ökad disciplin (Hood, 1995). De undersökta organisationerna arbetar med ökad 

disciplin i form av ökad avtalstrohet och ökad uppföljning av måluppfyllelse för att sänka 

inköpsprocessens kostnader (Westerberg, 2012; Andersen, 2012). 

5.3.1 Målsättning och uppföljning av resultat 

Det finns incitament för landstingen att arbeta med uppsatta mål inom vården för att använda 

de befintliga resurserna på bästa sätt. Till en viss grad kontrollerar staten de uppsatta målen 

och belönar landstingen utifrån huruvida målen har uppfyllts med hjälp av olika 

belöningsprogram (Nilsson, 2008; Westerberg, 2012). Mäta prestationer och belöna därefter 

samt att öka kontrollen av resultatet går i linje med den tredje och femte dimensionen av 
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NPM, där flertalet författare visar på vikten av ett tydligt styrningsförfarande (Hood, 1996; 

Kluvers, 2012; Lapsley & Pallot, 2000). Varje landsting arbetar utifrån sina tilldelade resurser 

enskilt med sin budget och besparingar (Westerberg, 2012). Valfriheten i resursanvändningen 

ger landstingen en ökad självständighet som går i linje med den första dimensionen av NPM 

(Hood, 1995). Hood (1991) skriver om den sjunde dimensionen av NPM som innefattar att 

undvika onödiga kostnader. En strävan efter nya tillvägagångssätt för att undvika onödiga 

kostnader framkom i empirin hos båda landstingen (Andersen, 2012; Svanholm, 2012). Med 

hjälp av uppföljning kan landstingen använda de befintliga resurserna på ett effektivare sätt 

(Lapsley & Pallot, 2000). Uppföljning skapar ett underlag för inköpsprocessen som kan ligga 

till grund för ett upprättande av gemensamma upphandlingar. 

5.3.2 Avtalstrohet 

Ett sätt att effektivisera inköpsprocessen och nyttja de existerande resurserna till sin fulla 

potential är att mäta avtalstroheten. En ökad avtalstrohet gör att landstingen kan få en större 

kontroll av inköpsvolymen samtidigt som det vid kommande upphandlingar finns en ökad 

medvetenhet om kommande avtalsvolym. (Svanholm, 2012) Det i sin tur leder till en mer 

fördelaktig förhandlingsposition med hänsyn till stordriftsfördelar (Pindyck & Rubinfeld 

2009). Arbete med uppföljning av hur väl de upphandlade avtalen används styrks av Hood 

(1995) som menar att uppföljning av mål ökar prestationerna. En ökad uppföljning skapar 

utrymme för att hitta goda leverantörslösningar som är av central roll för att på bästa sätt 

hushålla med de existerande resurserna. En god leverantörslösning leder till minskade 

kostnader och en möjlighet till att nå en ökad output (Hood, 1995). Avtalstroheten kan 

samtidigt påverka landstingets befintliga resurser med hjälp av goda leverantörslösningar då 

inköpsprocessen blir mindre tidskrävande (Andersen, 2012; Svanholm, 2012). Detta styrks av 

teorin kring ”sigma-values” som innebär att de anställda utför sin arbetsuppgift med ett 

sparsamhetstänk (Hood, 1991). 

5.4 Gemensam upphandling 

De studerade landstingen använder sig av gemensam upphandling med olika geografisk 

spridning (Folde, 2012; Svederskog-Karlsson, 2012). Gemensam upphandling går i linje med 

NPM:s strävan efter alternativa leverantörslösningar (Hood, 1995). Avtalen som uppkommer 

via gemensam upphandling syftar till att bättre hushålla med inköpsprocessens befintliga 

resurser (Svensson, 2012). Avtal som tecknas följer NPM:s sjunde dimension som berör 

organisationens resursanvändning samt teorier om skalavkastning och stordriftsfördelar. De 

olika teoriernas tillämpning framkommer i den bemärkelsen att landstingen upphandlar 

ramavtal. Ramavtalen skapar ett utrymme att handla större volym till ett lägre pris, vilket är 

synonymt med stordriftsfördelar (Hindle, 2008). Studien av landstingen visar att den sjunde 

dimensionen av NPM som lägger fokus på att sparsamt hushålla med resurser används i 

praktiken (Hood, 1991). 
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5.4.1 Nuvarande gemensamma upphandlingar 

Det råder skillnader i vilken utsträckning landstingen samarbetar med gemensam upphandling 

inom inköpsprocessen (Folde, 2012; Svederskog-Karlsson, 2012). Det kan speglas i den 

utsträckning som landstingen strävar efter att nå stordriftsfördelar, vilket talar för en djupare 

integrering av NPM (Hood, 1995). I detta anseende har Örebro läns landsting kommit längre 

med att skapa stordriftsfördelar då de samarbetar med flera landsting och över en större 

geografisk yta. Enligt Hoods (1991) definitioner effektiviserar Örebro läns landsting 

användningen av sina befintliga resurser genom ett arbetsförfarande som följer “do more with 

less”. Gemensamma avtal leder till en ökad skala av inköp som bidrar till att Örebro läns 

landsting kan köpa in produkter till vården för en lägre kostnad (Pindyck & Rubinfeld 2009). 

Begränsningen som finns i nationella upphandlingar inom vårdens inköpsprocess är att det 

idag inte finns några upphandlade avtal som rör specifikt vården. De upphandlade avtalen 

som finns är generella produkter som berör flera olika branscher, exempelvis kontorsmaterial. 

Varför det inte finns existerade avtal för vården på nationell nivå kan ligga i svårigheterna att 

samarbeta. Svårigheten kan kopplas till att varje landsting styr sin egen verksamhet och 

utformningen av inköpsprocessen (Algotsson, 2012; Folde, 2012). 

5.4.2 Svårigheter med gemensam upphandling 

Det empiriska resultatet visar på att landstingens öppenhet mot förändring kan ifrågasättas 

(Algotsson, 2012; Svensson, 2012) vilket även Solli (2004) diskuterar. Ett motstånd till 

förändring berör viljan att upphandla gemensamt där den främsta svårigheten är att kunna 

enas (Algotsson, 2012). Det finns samtidigt andra svårigheter med gemensam upphandling 

som nämns nedan.  

 

Resultatet av empirin visar att det finns risker med att samarbeta över regionala och nationella 

gränser, främst att upphandlingsprocessen kan bli tidskrävande vid stora avtal (Svensson, 

2012). Processen blir allt mer trögrörlig i takt med att skalan ökar styrks av Hood (1991). 

Främst relaterar trögrörligheten till den ökade byråkratin som uppstår i takt med den ökande 

organisationsvolymen (Coase, 1937). Ytterligare en svårighet reflekteras i de ökade 

transportkostnaderna som kan uppstå vid ett samarbete (Folde, 2012). När landstingen 

ansluter sig till ett avtal exkluderas möjligheten att handla från andra leverantörer då avtalen 

är bindande (Svanholm, 2012). En risk som reduceras vid upphandlingar är risken för 

avtagande skalavkastning med hänsyn till skillnader i råvarupriset under avtalsperioden 

eftersom villkoren fastställs i avtalet (Svensson, 2012). Trots att risken för avtagande 

skalavkastning kan kringgås finns det en bestående ineffektivitet i att kostnaderna inte kan 

minskas på grund av att avtalen är bindande (Pindyck & Rubinfeld, 2009). Faktorerna som 

hindrar prisförändring i avtalen är bestående oavsett hur stora de upphandlade avtalen är på 

grund av LOU (Algotsson, 2012; Svanholm, 2012; Svederskog-Karlsson, 2012). 

 

Kvalitet är en viktig faktor att ta hänsyn till när landstingen gör inköp till vårdsektorn. 

Kvaliteten driver upp kostnaderna samtidigt som patientsäkerheten prioriteras. (Svanholm, 

2012) Upphandling av nationella avtal bidrar många gånger till att kostnaderna reduceras 
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(Hindle, 2008). Principen ”do more with less” kan tillämpas vid upphandling då resurserna 

nyttjas maximalt vad gäller likvida medel och tid (Hood, 1991). Samarbeten gör att 

landstingen kan dela på upphandlingskostnaderna samtidigt som gemensam upphandling ger 

löften om större avtalsvolymer vilket gör att landstingen kan få tillgång till förmånligare 

priser (Pindyck & Rubinfeld, 2009; Folde, 2012) Kvaliteten är av stor vikt även vid nationella 

upphandlingar där användning av skalavkastning kan nyttjas menar Algotsson (2012). 

Algotsson (2012) menar att SKI har liknande etiska krav vid upphandling som landstingen. 

Svensson (2012) menar att det inte är avtalens- eller produktens kvalitet som landstingen som 

ser en brist. Bristen berör andra faktorer exempelvis en specifik leverantör eller märke som 

landstinget får frångå vid gemensamma avtal (Svensson, 2012). 

5.4.3 Effektivisering genom gemensam upphandling 

Det går att konstatera att gemensam upphandling inom vårdens inköpsprocess skapar en 

effektivisering av landstingets befintliga resurser. Resurserna kan nyttjas effektivare genom 

gemensamma leverantörslösningar då det skapar stordriftsfördelar vilket styrks av Hood 

(1995) och Hindle (2008). I praktiken finns det utrymme för en effektivisering av vårdens 

inköpsprocess. Behovet framkommer i och med att Örebro läns landstings arbetar med 

långsiktiga planer om att hitta nationella samarbeten för mediciner. (Svanholm, 2012) 

Andersen (2012) hävdar att Landstinget i Jönköpings län arbetar med att följa upp och mäta 

inköp relaterat till leverantörlösningar för att kunna effektivisera hushållningen av de 

befintliga resurserna. Algotsson (2012) styrker att det finns ett utrymme för ett ökat nationellt 

då han menar att SKI på sikt arbetar med nationella avtal för läkemedel. Ett sådant samarbete 

bidrar till att landstingen kan ta del av stordriftsfördelar genom upphandling i större skala. 
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6. Slutdiskussion 

I det här kapitlet presenteras vad vi har kommit fram till i studien följt av studien 

begränsningar. Avslutningsvis ger vi, utifrån studiens resultat, förslag till vidare forskning. 

 

Vi kan först och främst utröna att de studerade landstingens inköpsprocess har varit och är i 

förändring. Den huvudsakliga bakgrunden till förändringen grundar sig i att arbetssättet har 

förändrats och anpassas efter IT-system hämtade från näringslivet. Den elektroniska 

datahanteringen har bidragit till att landstingens arbetsutförande har fått en ny utformning 

som har ökat möjligheten till uppföljning och underlättat förarbetet inför gemensam 

upphandling. Förändringarna som berör arbetsutförandet grundar sig i påtryckningar från 

såväl skattebetalare som politiker. En följd har blivit att landstingen behöver lägga större vikt 

på besparingar. Vi kan konstatera att landstingen har gjort förändringar de två senaste 

decennierna i vårdens inköpsprocess i syfte att möta påtryckningarna. Det råder en viss 

skepsis i huruvida landstingen är öppna mot förändring eller ej, samtidigt finns det fortfarande 

ett behov av ytterligare förändringar som syftar till att arbeta med de befintliga resurserna på 

ett effektivare sätt.  

 

Studien fokuserar på den sjunde dimensionen av NPM som behandlar landstingets 

resursanvändning. Under studiens gång upptäckte vi att det är svårt att lyfta ut och studera en 

av dimensionerna enskilt då de ofta går hand i hand. Hood (1995) och flera forskare 

ifrågasätter om alla dimensioner är nödvändiga för att nå en förändring inom offentlig sektor. 

Vårt empiriska resultat tyder på att det är svårt att studera endast en NPM dimension och att 

fler dimensioner av NPM behöver studeras och inkluderas i sin helhet. För att effektivisera 

vårdens inköpsprocess visade det empiriska resultatet att landstingen använder sig av fler 

dimensioner. Fler dimensioner kan användas för effektivt hushålla med organisationens 

befintliga resurser. Detta betyder i vårt fall att det är svårt att studera en specifik dimension då 

de är relativt lika och sammanlänkas i en paketlösning som är svår att bryta isär. NPM 

innefattar sju olika dimensioner bestående av styrverktyg inspirerade av näringslivet som 

appliceras för att skapa effektivitet inom offentlig sektor. Studiens teoretiska bidrag visar att 

det är svårt att enbart införa en av de sju dimensionerna utan att ta hänsyn till de andra 

dimensionerna. 

 

Externa påtryckningar från samhället har bidragit till att landstingen idag arbetar på ett 

annorlunda sätt ofta med influenser från NPM. Det empiriska resultatet visar att landstinget i 

större utsträckning mäter och följer upp organisationens resultat och prestationer. För att 

effektivisera en organisation är uppföljning som är en av NPM:s byggstenar viktigt. De 

förändringar som har vidtagits i de studerade landstingen tyder på att vårdens resurser 

används mer effektivt. En ökad uppföljning av resultat har skapat en ökad medvetenhet och 

insyn hur organisationens resurser används och hur de kan fördelas om. Hur hög 

avtalstroheten är framkommer i praktiken av en god uppföljning, där brister kan upptäckas 

och åtgärdas. I teorin skapar en uppföljning av avtalstrohet möjlighet till att identifiera 

organisationens leverantörer och på så vis kan besparingsmöjligheter uppstå. Studien visar att 
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det finns en tydlig koppling mellan den teoretiska utgångspunkten och den praktiska 

tillämpningen av uppföljning. 

 

För att effektivisera landstingens inköpsprocess finns det som tidigare nämnt regionala och 

nationella samarbeten kring upphandling. Dock tyder det empiriska resultatet på att de 

nationella upphandlingarna som drivs av SKI har idag en liten roll i landstingens 

resursanvändning. En anledning till detta är att landstingen saknar behov av SKI:s avtal. 

Utifrån studiens empiriska resultat är anledningen till att landstingen gör egna upphandlingar 

istället för att ansluta sig till SKI:s avtal att de själva styr upphandlingen och får en större 

valfrihet, vilket värderas högt inom de undersökta organisationerna. För att SKI ska kunna 

locka de stora landstingen att ansluta sig till SKI:s nationella upphandlingar behöver de ta 

hänsyn till att pris och produkt är en avgörande faktorer. Trots rådande svårigheter med 

gemensam upphandling har ett införande av NPM och ny teknik gjort gemensam upphandling 

över stora avstånd mindre problematiskt. Det vill säga att tekniken ger utrymme för en delad 

inköpsprocess. Det empiriska resultatet tyder på att det finns en möjlighet till ett scenario där 

landstingen använder sig av ett sammankopplat inköpssystem. Ett sådant system underlättar 

hanteringen av gemensam upphandling då landstingen på ett förenklat sätt kan göra avrop från 

nationella avtal. En sammankopplad databas kan medföra att inköpsprocessen i offentlig 

sektor resursmaximeras med hjälp av NPM, skalavkastning och stordriftsfördelar. Det 

eventuella överskottet som uppstår kan då återinvesteras i organisationerna och på så vis 

skapa mervärde i vården för såväl de anställda som för invånarna i landstingen.  

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka om gemensam upphandling leder till en 

effektivisering av landstingets befintliga resurser som tilldelats inköpsprocessen inom vården. 

För att besvara syftet har vi studerat hur landstingen arbetar idag med inköp och upphandling. 

Utifrån studiens analys har vi kommit fram till tre slutsatser.  

 

Studiens teoretiska bidrag består av den första slutsatsen som visar att det är svårt att studera 

en NPM dimension enskilt. Svårigheten med att studera den sjunde dimensionen enskilt 

speglas i vårt fall av att gemensam upphandling effektiviseras genom en kombination av olika 

faktorer som återfinns i NPM:s olika dimensioner. Den dimension som i studien har visat sig 

ha stor inverkan på inköpsprocessens utförande och möjlighet till effektivisering av 

resursanvändningen är NPM:s andra dimension. Dimensionen berör uppföljning som leder till 

studiens andra slutsats som ger bidrag till praktiken. Uppföljning skapar en förståelse av vad 

som sker inom organisationen, exempelvis får organisationens ledare en ökad kontroll av 

vilka produkter som används och i vilken utsträckning de används. Den ökade uppföljningen 

gör att de som arbetar med inköp får bättre underlag vid kommande upphandlingar. Samtidigt 

kan brister av olika slag upptäckas, briser som i vissa fall kan lösas med hjälp av gemensam 

upphandling. Trots svårigheter med gemensam upphandling bidrar det till besparing och 

effektivisering av landstingets befintliga resurser vilket är den tredje slutsatsen och studiens 

andra bidrag till praktiken. Effektivisering av resursanvändning uppstår genom att 

stordriftsfördelar skapas och landstingen kan göra besparingar av resurser både i termer av tid 
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och likvida medel. Med andra ord leder gemensam upphandling till fördelar i form av 

stordriftsfördelar. 

 

Studien grundar sig i att det idag finns en exiserande resursbrist inom vårdsektorn. Utifrån 

studien har vi kommit fram till att den rådande resursbristen skulle kunna minska med hjälp 

av relativt enkla metoder som idag används i näringslivet.  

6.2 Studiens begränsningar 

En begränsning med studien ligger i antalet utförda intervjuer och ett utökat antal intervjuer 

med individer inom olika nivåer hade därmed stärkt studiens trovärdighet. För att öka studiens 

trovärdighet skulle vi ha studerat flera landsting om tid funnits. Vidare är studien begränsad i 

mån av insamlad sekundärdata, av den anledningen har sekundärdata används som en 

inspirationskälla för uppsatsens empiriska studie. Ett större utbud av data hade möjliggjort en 

djupare förståelse för ämnet samtidigt som den kan hjälpa till att förhindra möjliga fallgropar. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Studien har undersökt två olika landsting och en nationell upphandlingsorganisation. Studiens 

empiriska resultat visar att det finns en vilja att öka gemensam upphandling hos de studerade 

landstingen. Samtidigt visar resultatet att gemensam upphandling möter motstånd som i 

huvudsak berör hur arbetets utförs, exempelvis val av produkt, leverantör etcetera.  

 

Ett förslag till vidare forskning som berör hur arbetet utförs är att identifiera de skillnader och 

begränsningar som råder mellan olika offentliga organisationers inköpsprocesser. Denna 

studie har riktat sig till att undersöka om gemensam upphandling leder till en effektivisering 

av landstingets befintliga resurser som tilldelas inköpsprocessen inom vården. Resultatet tyder 

på att det finns ett motstånd till gemensam upphandling och av den anledningen finns ett 

behov av forskning som kartlägger de existerande barriärer och motstånd inom offentlig 

sektor. Forskning om barriärer och motstånd kan visa om de skillnader som finns faktiskt är 

ett hinder för att dra nytta av de fördelar som gemensam upphandling medför. För att finna 

dessa skillnader kan en utökad studie bestående av flera landsting vara att föredra. 

 

Ytterligare förslag på vidare forskning är att utforska hur och i vilken utsträckning de sju 

dimensionerna inom NPM relaterade till varandra. Dels för att se om det finns en struktur av 

begreppet som är av större relevans eller om alla delar verkligen behöver ingå i konceptet för 

att effektivisera offentlig sektor. Det råder delade meningar inom området och en djupgående 

undersökning av hur begreppet sammanlänkas i praktiken är av betydelse då teori och praktik 

ofta inte stämmer överrens. 
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