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Sammanfattning 
2017 gick Landstinget Blekinge 77 miljoner kronor i förlust och för 2018 räknar 

organisationen med fortsatta förluster. För att minska underskottet har organisationen 

bestämt att ett åtgärdspaket ska används för att effektivisera verksamheten. En 

effektiviseringåtgärd är att förbättra inköpsprocessen. Inköpen består bland annat av 

förbrukningsmaterial vilka antingen kan inhandlas på avtal eller utanför avtal. För att 

inköpsprocessen ska fungera på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt är det enligt 

Landstinget Blekinge viktigt att inköpen görs enligt avtal. Problemet är att en stor 

mängd produkter inhandlas utanför avtal.  

 

Landstinget Blekinge är ett relativt litet landsting med cirka 4950 anställda. 

Verksamhetens mål är att förenkla vardagen för Blekingeborna i form av sjukvård och 

annan typ av förvaltning, verksamheten finansieras till 85 procent av anslagsmedel. 

Landstinget Blekinges effektivitet är resultatet av den samverkan mellan medarbetare i 

organisationen och hanteringen av de processer som finns inom organisationen. Med 

utgångspunkt i att mycket varor handlas utanför avtal blev syftet att utvärdera 

Landstinget Blekinges inköpsprocess, belysa utvecklingsmöjligheter och att presentera 

förbättringsförslag. De första frågorna som söktes svar på var varför de handlas utanför 

avtal samt vad Landstinget Blekinge måste göra för att få personalen att handla innanför 

avtal. För att besvara frågorna och få en förståelse för personalen på Landstinget 

Blekinge tillämpades ett induktiv tillvägagångssätt. Semistrukturerade intervjuer med 

ett målinriktat urval genomfördes för att skapa denna förståelse. 

 

Studien kom fram till att ansvarsenheterna inte får den information kring Landstinget 

Blekinges ekonomiska situation som de behöver för att kunna skapa förändring. 

Landstinget Blekinge har också ett affärssystem som inte är användarvänligt, där det 

saknas support och som de anställda inte är utbildade i. Det brister i kommunikationen, 

mål med förändringsarbete kommuniceras inte ut till medarbetare. Chefernas roll är 

otydlig och medarbetare vet inte vart de ska vända sig för att få hjälp. 

 

Tillsammans bör medarbetare och chefer tolka den ekonomiska situationen i möten där 

det finns en struktur i form av ett uppstartsmöte, uppföljningsmöte samt ett 

bokslutsmöte. Det bör även titta på de enheter som är duktiga på att handla innanför 

avtal och därifrån skapa en standiserad inköpsprocess. Raindance (affärsystemet) 

behöver uppdateras med tydliga beskrivningar och bilder som förenklar navigering samt 

involvera slutanvändrana i vidare uteckling av systemet. Kommunikationen i 

organisationen bör förbättras med verktyg som scenariobyggande övningar och möten 

mellan ledning och medarbetare samt utföra utvärderingar av den interna 

kommunikationen. Det är även viktigt att förändring kommuniceras ut i organisationen 

för att det ska ske på det smidigaste sättet möjligt.      
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1 Inledning 
I inledningskapitlet presenteras bakgrundsfakta om Landstinget Blekinge och den 

grundläggande problematiken med att förbrukningsmaterial köps utanför avtal. Kapitlet 

berör även Sveriges landstings ekonomiska situation och dess effektivitetsproblematik. 

Avslutningsvis redogörs för studiens syfte, problemformuleringar och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Sveriges landsting försämrade 2017 sina resultat i förhållande till föregående år med 

nära en miljard kronor (Sveriges kommuner och landsting, 2018). Kostnaderna har ökat 

i regioner där befolkningstillväxten är som störst, detta på grund av att den ökade 

befolkningstillväxten också ökar behovet av investeringar. Samtidigt som kostnaderna 

för landstingen ökar, dämpas skatteunderlagsutvecklingen, detta trots en stark 

återhämtning sedan finanskrisen 2009. Den dämpade skatteunderlagsutvecklingen 

ställer krav på att kostnadsökningarna bromsas. I samband med en enkätundersökning 

som Sveriges kommuner och landsting (SKL) utförde 2017 på 20 stycken landsting 

ansåg samtliga verksamheter att det kommer att krävs effektiviseringar för att kunna nå 

2019 års mål. Nära hälften ansåg att sänkta verksamhetsmål och finansiella mål var en 

nödvändighet, och ett fåtal aviserade om ett behov av skattehöjning. För åren 2020 och 

2021 beräknas landstingens kostnader att fortsätta öka och för att Sveriges landsting ska 

klara av de framtida utmaningarna är en dämpad kostnadsutveckling och 

effektiviseringar helt avgörande (Sveriges kommuner och landsting, 2018). 

 

Landstinget Blekinge är ett av Sveriges minsta landsting med cirka: 4 950 anställda, 

knappt 300 av dessa är visstidsanställda. Landstinget Blekinges huvudsakliga syfte är 

att vårda och underlätta vardagen för invånarna i Blekinge, vilket leder till att 

majoriteten av de anställda är utbildade inom hälso och sjukvård. Trots att Blekinge är 

ett av Sveriges minsta landsting har de en organisationsstruktur som liknar de andra 

landstingen. Vårdinrättningarna består av två sjukhus, ett i Karlshamn och ett i 

Karlskrona (Blekingesjukhuset). Utöver det så består vårdinrättningarna av 

vårdcentraler placerade på de mindre orterna i Blekinge (primärvården). Överst i 

hierarkin är de folkvalda landstingspolitikerna, för att sedan verkställa uppdraget finns 

det en landstingsdirektör, likt en VD för privata bolag. Till hjälp har 

landstingsdirektören en stab med uppdrag att verkställa Landstinget Blekinges 

strategiska mål. Under landstingsdirektören och hans stab finns sex andra förvaltningar, 

Landstingsservice, primärvården, Blekingesjukhuset, psykiatri och habilitering, 

folktandvården och Blekinge folkhögskola, (se bilaga 1 för organisationsbild). Inom 

dessa förvaltningar finns sedan en mängd ansvarsenheter med olika funktioner och mål, 

som syftar till att få samhället att fungerar. Gemensamt för ansvarsenheterna är att de 

har ett eget budgetansvar, vilket enhetschefen ska se till att de uppfyller. Exempel på 

ansvarsenheter är vårdcentraler, akutkliniken, fastighetsservice och andra kliniker.  För 

att skapa en väl fungerande och effektiv organisation med fokus på att ge besökare och 

patienter en pass bra vistelse som möjligt, samtidigt som skattemedlen ska användas 

effektivt som möjligt krävs det förutom vårdpersonal även kompetenta medarbetare 

inom andra yrkesgrupper. Exempel på övriga yrkesgrupper anställda på Landstinget 

Blekinge är: fastighetsingenjörer, fastighetsförvaltare, städerskor, kökspersonal, 

systemutvecklare, ekonomer, upphandlare, HR-personal och många mer. Landstinget 

Blekinges verksamhet finansieras i huvudsak med anslagsmedel (Landstingsskatt och 

statsbidrag), 2016 bestod 85,3% av intäkterna av anslagsmedel. I och med att 

verksamheten till största del finansieras av allmänheten antar forskarna att allmänheten 

tycker det är viktigt att pengarna används på bästa sätt.  
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Genom historien har organisationers ekonomi präglats av materiella faktorer, som 

maskiner och byggnader. Idag ser det annorlunda ut, icke-materiella faktorer som 

människor präglar organisationers ekonomi. Det är hur väl dessa människor samverkar 

mot gemensamt uppsatta mål som främst påverkar organisationens ekonomiska 

situation idag. Styrningen av organisationen bör därför präglas av att engagera, motivera 

och underlätta för medarbetarna till att nå organisationens mål. För att lyckas engagera 

och motivera medarbetare är det viktigt att förstå att människor fungerar olika och 

motiveras utifrån olika faktorer (Andersson och Funck, 2017). 

 

I organisationer är det vanligt att chefer och ledningsgrupper undrar varför personalen 

inte agerar enligt de uttalade riktlinjerna. Det är beteendet, det vill säga det som 

anställda gör och säger som avgör till vilken grad verksamhetsplaner och strategier 

förverkligas (Olofsson och Nilsson, 2015). För att få medarbetarna att tänka till och 

arbeta med organisationens övergripande mål skriver Alvesson (2013) att ledarna i 

organisationen måste arbeta mot målen genom att informera om dem och agera 

förebilder. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att i en organisation är ofta syftet med 

ledarskap att påverka medarbetarna till att förverkliga specifika mål, motivera dem till 

att prestera högre samt få dem att trivas på arbetet. Thylefors (2016) skriver vidare att 

välfärdssektorn ytterligare har ett ansvar gentemot samhällets invånare och det är att 

förvalta skattepengarna på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta förklarar Olofsson 

(2010) som att det inom välfärdssektorn allt oftare ställs högre krav på att mer ska 

åstadkommas med mindre resurser, vilket Tylefors (2016) förklarar med att samhället 

ställer högre krav och politikerna lovar mer. Olofsson (2010) gör liknelsen med den 

privata sektorn, där ägarna ställer högre krav på avkastning av investerat kapital. I 

liknelsen har ägarna och skattebetalarna samma roll och de privata företagen och de 

offentliga verksamheterna samma roll. Almqvist, Graaf, Jannesson, Parment och Skoog 

(2016) menar att en förutsättning för ett lyckat förändringsarbete är uppföljning av vad 

som är gjort, analys av varför och hur det är gjort, införa förändringen och sedan följa 

upp och mäta resultatet av förändringen. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Landstinget Blekinge gick 2017 i förlust med 77 miljoner kronor och för räkenskapsåret 

2018 förväntas verksamheten att gå minus 69 miljoner kronor. En anledning till att 

Landstinget Blekinge har gått med så pass mycket i förlust beror på ökade kostnader, 

framför allt vad gäller köpt vård (inhyrda läkare och sjuksköterskor) och läkemedel. För 

att kostnadstrenden ska kunna vändas klubbade organisationen i början av 2018 igenom 

ett åtgärdspaket som ska bidra till besparingar. De besparingarna som ska göras handlar 

främst om att minska ner hyrpersonalen, men också om att effektivisera primärvåren, 

tandvården och Blekingesjukhuset. En del av effektiviseringarna berör inköpsprocessen 

där Landstinget Blekinge uppger att de ska bli mer restriktiva vad gäller inköp av 

förbrukningsmaterial, resor och utbildningar (Sydöstran, 2018). 

  

Förbrukningsmaterial ska handlas på avtal, då det enlig Landstinget Blekinge i regel är 

mycket billigare att köpa avtalade produkter än vad det är att köpa ej avtalade 

produkter.  Landstinget Blekinge upphandlar olika typer av produkter som behövs ute i 

de olika verksamheterna, allt ifrån medicinteknisk apparatur till bandage, 

kontorsmaterial, resor och mat. Syftet med upphandlingarna är att kvalitetssäkra 

produkterna samt få tillgång till produkter till ett lågt pris. Ibland finns det likvärdiga 

produkter som håller ett lägre pris men som inte klarar kraven, vilket leder till att en del 

anställda tror att det ibland är billigare att handla icke-avtalade produkter. Resultatet av 
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detta kan vara att medarbetaren på Landstinget Blekinge tror att hen gör något bra och 

sparar pengar, men istället kan det vara så att produkten inte klarar exempelvis brand 

eller miljökraven. Det är alltid verksamheterna som kommer med uppdragen om vilken 

typ av produkt som ska upphandlas, eller rättare sagt vilket behov som behöver 

tillfredsställas. Verksamheterna ställer sedan kraven som produkten skall uppfylla, 

personal ställer miljö och sociala-krav. Verksamheterna är sedan med och utvärderar 

anbuden som inkommit för att produkterna ska passa verksamheterna på bästa sätt. 

  

Problemet är att personalen inte alltid handlar de avtalade produkterna, vilket leder till 

att produkterna inte uppfyller ställda krav samt inhandlas till ett betydligt högre pris. I 

vissa fall kan det dock vara befogat att handla utanför avtal, då en upphandling tar tid. 

Då kraven och förutsättningarna kan ha ändrats och verksamheterna behöver produkter 

för att klara av den dagliga driften får personalen handla utanför avtal. Det sker dock 

många inköp av produkter utanför avtal som saknar den ovan nämnda motiveringen. 

Urklippet från fakturan nedan (se figur 1) är ett tydligt exempel på hur dyrt det är att 

handla material utanför avtal. Som ett exempel kostar de ej upphandlade plastfickorna 

nedan (Sortina Flexi Pocket Display A4) 445 kronor per förpackning (8 st/förp.), 

medans motsvarande plastfickor på avtal endast kostar 0,32 kronor per förpackning (8 

st/förp.). Plastfickorna på avtal går dock inte enbart att beställa “8” stycken utav, utan 

de kommer i en förpackning med 100 stycken till ett pris av 4 kronor (i exemplet i figur 

2 har priset räknats om så att det skulle bli lättare att jämföra produkterna med de i figur 

1). De andra produkterna som går att utläsa i fakturan nedan är också de dyrare än 

substitutvaror som finns på avtal. Fakturan i (figur 1) är bara en i mängden som bevisar 

den stora prisskillnaden mellan avtalade och icke avtalade produkter. 

 

 
  

Figur 1: Ett urklipp från en faktura som tillhör en av Landstinget Blekinges 

vårdenheter. (Landstinget Blekinge, 2018) 

 

I figur 2 presenteras priser på varor som finns på avtal och som motsvarar de icke 

upphandlade varorna i figur 1. Produkterna skiljer ibland lite i kvalitet men ofta är det 

väldigt små skillnader. Den totala slutsumman för artiklarna i figur 1 landade på 9567 

kronor. Om enheten istället skulle ha handlat på avtal skulle motsvarande produkter till 

samma kvantitet ha kostat cirka 812 kronor. Totalt är fakturan i figur 1 nästan 12 gånger 

dyrare än fakturan i figur 2 med motsvarande produkter och kvantitet, det är alltså en 

prisskillnad på 8755 kronor. 

 

 
 

Figur 2: Priser på avtalade produkter som motsvarar de ej avtalade produkterna i figur 

1. (Landstinget Blekinge, 2018) 
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Landstinget Blekinge uppskattar själva att kostnaden för att varor handlas utanför avtal 

uppgår till flera miljoner kronor och anser att stora besparingar skulle kunna göras 

genom att förbättra inköpsprocessen. En produktgrupp som är signifikant för problemet 

är kontorsmaterial. Landstinget Blekinge har idag ett avtal med Staples och Papyrus på 

ett sortiment som ska täcka personalens behov av kontorsmaterial, baserat på de olika 

verksamheternas behov.  Enligt Landstinget Blekinge inhandlas dock en stor del av 

varorna utanför avtal, vilket genererar onödiga kostnader. Men varför handlar 

personalen utanför avtal? Är det på grund av dålig kommunikation, dåliga avtal eller är 

det något helt annat? En anledning skulle kunna vara att produkterna helt enkelt inte 

håller måttet och att det finns ett behov av bättre lösningar. Anledningarna till att 

medarbetare köper produkter utanför avtal utan motivering kan vara många. Olofsson 

(2010) skriver att ett beteende föregås alltid av en aktiverare. Aktiveraren är 

anledningen till varför en person agerar som den gör, exempelvis köper produkter 

utanför avtal. Olofsson (2010) ger exempel på aktiverare: instruktioner, rykten, reklam, 

muntlig information, mål och arbetsbeskrivningar. Han skriver också att aktiverare som 

förmedlas fysiskt mellan två personer i regel ger större intryck på personerna. För 

Landstinget Blekinges del kan beteendet “köpa utanför avtal” grundas i aktiverare som 

består av information eller rykten om att andra köper utanför avtal och att det är okej, att 

de avtalade produkterna är dåliga eller att prisskillnaden inte är speciellt stor, de 

avtalade produkterna kanske rent av är dyrare?  

 

Alvesson och Sveningsson (2012) menar att med hjälp av rätt styrmedel, anpassade 

efter organisationens förutsättningar går det att påverka medarbetarna i allt högre grad 

än vad tidigare trott. Det gäller att förstå vad problemet är, att inte börja behandla 

konsekvensen av problemet och istället gå till botten med den egentliga orsaken till 

problemet. För att ta reda på problemet kommer Blekinge Landstings inköpsprocess att 

utvärderas. Det är enligt Ljungberg och Larsson (2012) först genom en utvärdering av 

en process som orsaken till problemet kan identifieras. En förutsättning för att en 

förändring ska kunna genomföras är enligt författarna att det finns en förståelse för 

problemet. 

 

1.3 Syfte 
Föreliggande studie syftar till att utvärdera Landstinget Blekinges inköpsprocess, belysa 

utvecklingsmöjligheter samt presentera förbättringsförslag. 

 

1.4 Problemformuleringar 

 Varför handlar inte personalen på avtal? 

 Vad kan Landstinget Blekinge göra för att få personalen att handla på avtal? 

 

1.5 Avgränsningar 
Utvärderingen av Landstinget Blekinges inköpsprocess beslutades att avgränsas från 

organisationskulturella aspekter. Om studien hade inkluderat organisationskultur skulle 

forskningsprocessen blivit mycket mer omfattande och risken för att inte kunna leverera 

något betydande värde hade ökat. Ytterligare en studiemässig avgränsning som gjordes 

var att avgränsa utvärderingen till inköp av förbrukningsmaterial. Studieobjektet är 

kontorsmaterial eftersom kontorsmaterial är något som samtliga enheter köper in och 

det är en produktkategori som är lätt att relatera till då förbrukningsmaterial används 

dagligen. Till en början var det tänkt att studien skulle avgränsas till enbart 

kontorsmaterial men under studiens gång framgick det dock att problematiken för 
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inköpsprocessen ser likadan ut oavsett om det är kontorsmaterial eller annat 

förbrukningsmaterial (bandage, saxar, skalpell) som köps in. På grund av att 

problematiken inte är specifik för kontorsmaterial beslutades det under studiens gång att 

även involvera andra förbrukningsartiklar för att få mer substans i studiens resultat. 
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2 Metod 
I metodkapitlet redogörs studiens genomförande och val av metod. Argument för de 

olika metodvalen presenteras också. Kapitlet börjar med att beskriva 

forskningsansatsen, följt av materialinsamling, urval av respondenter, 

tolkningsprocessen och litteraturundersökningen. Till slut redogörs en summering av 

forskningsprocessen, kvalitetsmått, etiska ställningstaganden och metodkritik. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsansats 
Studiens syfte bottnar i att skapa en förståelse för hur personalen inom Landstinget 

Blekinge inhandlar kontorsmaterial. För att åstadkomma detta tillämpades kvalitativa 

forskningsmetoder. Bryman och Bell (2013) skriver att den kvalitativa 

forskningsansatsen används för att skapa förståelse för den sociala verkligheten, som 

baseras på hur människor själva tolkar den miljö som ska studeras. Kvalitativ forskning 

kännetecknas av människor och deras sociala värld, vilket skiljer sig från kvantitativ 

forskning där forskare är mer intresserade av naturvetenskapliga objekt, detta innebär att 

ett kvantitativt tillvägagångssätt inte hade varit lämpligt för den här studien. För att 

kunna besvara studiens syfte krävdes en metod som skulle möjliggöra tolkningar och en 

mer djupgående materialinsamling. Kvalitativ forskning handlar om att studera världen 

utifrån undersökningspersonernas ögon och att försöka förstå och sätta ord på upplevda 

erfarenheter (Bryman och Bell, 2013). Kvalitativa forskare är mer intresserade av 

kontexten i ett sammanhang än vad kvantitativa forskare är och betoning tenderar att 

läggas i termer av processer. Med processer menar Bryman och Bell (2013, s.412) “en 

sekvens av individuella och kollektiva händelser, aktiviteter och handlingar som uppstår 

och utvecklas över tid i en viss kontext”. Med utgångspunkt i att studien har som mål att 

utvärdera inköpsprocessen gällande förbrukningsmaterial lämpade sig därför också 

tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder. 

  

För att uppnå en förståelse för hur personalen på Landstinget Blekinge inhandlar 

kontorsmaterial tillämpades ett induktivt förhållningssätt, vilket innebär att slutsatser 

härleds från empiriska erfarenheter (Bryman och Bell, 2013). Motsvarigheten till 

induktion är deduktion vilket innebär att slutsatser härleds från teorier. Anledningen till 

att ett induktivt förhållningssätt valdes, var för att kunna identifiera specifika problem i 

Landstinget Blekinges inköpsprocess och sedan använda dessa problemområden som 

grund för teoriinsamlingen och det fortsatta arbetet. De problemområden som 

identifierades utifrån materialinsamlingen berörde direktiv, ansvar och rutiner, 

affärssystemet, kommunikationen och uppföljningen. För övrigt grundar sig 

forskningsprocessen på ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv. Bryman och Bell (2013) 

skriver att hermeneutiskt tolkande handlar om att forskaren försöker skapa sig en 

förståelse för komplexa sociala fenomen med hjälp av tolkande metoder. Det handlar 

inte om att uppnå en absolut sanning för det existerar inte någon sådan inom den 

hermeneutiska kunskapsteorin. 

 

2.2 Materialinsamling 
För insamling av empiriskt material valdes kvalitativa intervjuer som metod. 

Anledningen till att kvalitativa intervjuer valdes som insamlingsteknik var på grund av 

dess förmåga att besvara svåra och abstrakta frågeställningar (Bryman och Bell, 2013). 

Enligt Bryman och Bell (2013) möjliggör också kvalitativa intervjuer för rekonstruktion 

av tidigare händelser. Andra fördelar med metoden är att den till skillnad från 

deltagande observationer inte är lika påträngande. Intervjuer i en kvalitativ 

undersökning tar tid, men i förhållande till deltagande observationer tar de generellt sett 
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mindre tid. Det går med hjälp av metoden att komplettera med fler intervjuer i efterhand 

om mer material anses behövas för att kunna besvara syftet (Bryman och Bell, 2013). 

Utifrån ett epistemologiskt perspektiv och för att kunna besvara studiens 

frågeställningar behövs kunskap som är relationell, samtalsmässig, kontextuell, narrativ 

och pragmatisk, denna kunskap kan enligt Kvale (2014) uppnås genom kvalitativa 

intervjuer. 

 

Beträffande de kvalitativa intervjuerna valdes en semistrukturerad frågeföljd. Bryman 

och Bell (2013) beskriver att semistrukturerade intervjuer består av ett antal 

förhållandevis strukturerade teman som ska beröras under intervjun. Anledningen till att 

semistrukturerade intervjuer valdes var för att kunna jämföra respondenternas svar men 

samtidigt låta respondenten resonera och svara fritt på frågorna. Genom att tillämpa 

semistrukturerade intervjuer kunde material om vad varje enskild respondent ansåg vara 

kritiskt eller problematiskt i inköpsprocessen samlas in. Utifrån respondenternas 

enskilda perspektiv kunde sedan en mer samlad bild formas och problemen kunde på så 

vis fastställas. Konkurrerande alternativ till semistrukturerade intervjuer är enligt 

Bryman och Bell (2013) ostrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer. Med 

ostrukturerade intervjuer finns det en risk att allt nödvändigt material inte lyckas samlas 

in vid första intervjutillfället och med tanke på att personalen på Landstinget Blekinge 

har begränsat med tid till att utföra intervjuer valdes ostrukturerade intervjuer bort 

(Bryman och Bell, 2013). Strukturerade intervjuer skulle inte heller ha passat då 

intresset för den här studien låg vid att fånga kontexten av inköpsprocessen, vilket 

skulle ha varit svårare med strukturerade intervjuer då frågorna och följdfrågorna är 

förutbestämda och det är svårt att följa upp intressanta aspekter som respondenten tar 

upp under intervjuns gång (Bryman och Bell, 2013). Genom att tillämpa intervjuer med 

låg struktureringsgrad och med hjälp av följdfrågor kunde en djupare förståelse för 

inköpsprocessen skapas. Bryman och Bell (2013) menar på att en låg struktur i den 

kvalitativa undersökningen ökar chanserna till att lyckas omfamna den sociala 

verklighet som de studerande personerna omfattar, samtidigt ökar graden av struktur 

möjligheterna till att jämföra respondenternas svar. 

 

Inför intervjuerna utformades två intervjuguider som går att utläsa i bilaga 2 och 3. Den 

första intervjuguiden (bilaga 2) utformades i syfte att användas som stöd vid intervjuer 

med inköpsansvariga medarbetare, och den andra (bilaga 3) utformades i syfte att stödja 

intervjuer med enhetschefer. En intervjuguide är enligt Bryman och Bell (2013) en 

minneslista över områden som måste täckas. Författarna skriver vidare att det viktiga 

med en intervjuguide är att frågorna gör det möjligt för forskaren att få information om 

hur den intervjuade personen uppfattar sin omvärld. Dalen (2015) menar på att en 

intervjuguide är nödvändig när semistrukturerade intervjuer ska genomföras för att 

lyckas samla in relevant information. 

 

Under intervjuerna började intervjuarna, det vill säga Robin Klang, Oliver Leijon och 

Haris Alic med att presentera sig själva och syftet med studien. Intervjuarna 

informerade därefter om att respondenterna skulle få förbli anonyma i studien och fråga 

om intervjupersonen tillät inspelningsutrustning. Därefter försökte intervjuarna att 

etablera en tillitsfull kontakt med respondenten för att på så vis kunna få fler, och mer 

djupgående svar. När samtliga parter hade presenterat sig för varandra och alla kände 

sig bekväma med att påbörja intervjun började frågor att ställas med utgångspunkt i 

intervjuguiderna. I samband med att intervjun fortgick kunde intervjuarna ställa 

följdfrågor på respondenternas svar för att kunna fördjupa deras resonemang. Om 

respondenten inte förstod frågan riktigt kunde intervjuerna förtydliga frågan och ge 
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exempel. När samtliga frågor ansågs vara besvarade tackade intervjuarna 

respondenterna för deras tid och intervjun avslutades. 

 

2.3 Urval av respondenter 
Beträffande intervjuerna tillämpades ett målinriktat urval, även kallat strategiskt urval. 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär ett målinriktat urval att urvalet styrs av ett antal 

definierade kriterier. Syftet med samplingstekniken är enligt författarna att skapa en 

koppling mellan forskningsfrågorna och urvalet. Med utgångspunkt i rapportens syfte 

valdes ett målinriktat urval, anledningen till detta var att det ansågs vara mer troligt att 

lyckas identifiera problem genom att intervjua personal som arbetar med inköpen, samt 

de som bär kostnadsansvaret för inköpen. Det fanns även en vilja om att intervjua 

personer som handlar mycket utanför avtal och på så vis få reda på problemen. Urvalet 

gjordes utifrån Landstinget Blekinges statistik om vilka enheter och avdelningar som 

handlade mycket respektive lite på avtal. Utifrån statistiken gick det även att utläsa att 

desto längre ifrån Blekingesjukhuset enheten låg, desto mer handlade enheten utanför 

avtal, med denna kunskap som grund fattades ett beslut om att intervjua personal både 

inom Blekingesjukhuset och inom primärvården. 

 

Urvalet bestod av tre personer som arbetade på Blekingesjukhuset och två personer som 

arbetade inom primärvården (för att inte riskera att avslöja några respondenter kommer 

enheterna att benämnas som antingen “Blekingesjukhuset” eller “primärvården”). På 

Blekingesjukhuset gjordes intervjuer med en enhetschef och två medarbetare med 

inköpsansvar. De två medarbetarna med inköpsansvar hade god inköpsstatistik och 

handlade mycket på avtal, dessa valdes med ett intresse av vad det var som gjorde att de 

presterade bättre. Enhetschefen valdes ut för att utvinna information om hur styrningen 

gick till inom Landstinget Blekinge. Personerna som intervjuades inom primärvården 

hade sämre inköpsstatistik och ansågs av den anledningen vara av intresse. För att få en 

bild av hur styrningen gick till i enheter inom primärvården gjordes en intervju med en 

enhetschef som ansvarade för flertalet vårdenheter. Till slut gjordes även en intervju 

med en inköpsansvarig medarbetare inom Primärvården. Vårdenheten som den sista 

respondenten arbetade för handlade enligt statistiken mycket utanför avtal, dock 

förmedlade respondenten motsatsen till detta och menade på att de i stort sett enbart 

handlade på avtal. 

 
2.3.1 Bortfall 

Under samma dag som de tre första intervjuerna utfördes, det vill säga de på 

Blekingesjukhus, var två till intervjuer inbokade, dessa två intervjuer ställdes dock in av 

respondenterna på grund av sjukdom. Utöver att två intervjuer föll bort på 

Blekingesjukhuset, föll även två intervjuer bort inom primärvården. Dessa två intervjuer 

köpte enligt Landstinget Blekinges statistik mycket utanför avtal, 96- respektive 84 

procent utanför avtal. Vårdenheten som handlade 96 procent utanför avtal var svår att få 

kontakt med och när ett möte skulle bokas var personen sjuk. Enhetschefen för 

vårdenheten ifrågasatte och undrade varför just de skulle bli intervjuade, vidare menade 

enhetschefen på att de bara köpte på avtal och inte såg syftet med intervjun. Efter att ha 

ringt och mejlat flertalet gånger och förklarat syftet kom till slut ett svar om att de 

beviljade en intervju men då var forskningsprocessen långt gången och intervjun ansågs 

inte kunna tillföra några avsevärt nya infallsvinklar på problemet, därför utfördes inte 

intervjun. Det hade varit intressant att ställa vårdenheten som handlade 96 procent 

utanför avtal mot de övriga vårdenheterna men utifrån en tidsaspekt var inte intervjun 

motiverbar. Överlag var det avsevärt svårare att boka in intervjuer med personal inom 

primärvården än vad det var med personal från Blekingesjukhuset. Anledningen till att 
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det var svårt att boka in intervjuer med personal från vårdenheter inom primärvården 

går att spekulera i och kan bero på flera olika faktorer. En faktor skulle kunna vara tid 

och resurser, en annan skulle kunna vara att personen ifråga visste att de gjorde fel 

gällande inköp och av den anledningen inte ville ställa upp på en intervju. Trots 

bortfallet ansågs urvalet tillräckligt för att uppnå empirisk mättnad. Med empirisk 

mättnad menas i det här fallet att flera av respondenterna återgav liknande svar, vilket 

gav en uppfattning om att fler intervjuer inte skulle behövas för att kunna besvara syftet. 

 

2.4 Tolkning av empiriskt material 
För tolkningen av det empiriska materialet är analytisk induktion i centrum i denna 

uppsats. Bryman (2008) menar på att med kvalitativ metod så sker det att forskarna 

hoppar mellan insamlingen och analysen av det insamlade materialet. Denna metoden 

påverkar därmed vidare insamling av material då forskarna redan hunnit analysera 

materialet till en viss grad och därefter riktat sig in mot det som fångar deras intresse. 

 
2.4.1 Analytisk induktion 

Studien genomfördes med vad Bryman (2008) kallar för analytisk induktion. Bryman 

menar på att denna metod syftar till att forskarna inleder med att skapa en grov 

definition av en vetenskaplig frågeställning som i sin tur leder till insamling av material. 

Om fall som inte stämmer överens med den frågeställningen som utformats dyker upp 

omformuleras frågeställningen för att dessa fall antignen ska inkulderas eller att de 

utesluts, sedan kan insamlingen av material fortsätta. Med den insamlade empirin 

visades vägen för vilka teoretiska begrepp som skulle bli centrala för att grunda studien 

i. När allt material samlats in kan den huvudsakliga frågeställningen gå hand i hand med 

en bild som är nära verkligheten som det gick att komma. Forskarna eftersträvar i att 

skapa en universell förklaring till olika händelser genom att samla material tills alla fall 

som undersökts faller inom ramen av den hypotetiska förklaring som har lagts fram. Då 

semistrukturerade intervjuer tillämpades är analytisk induktion ett bra val för att ha 

flexibiliteten att med tiden kunna omformulera antaganden om varför det ser ut som det 

gör. Utifrån materialet som samlades in med hjälp av intervjuerna kunde antaganden 

göras och destilleras till en allt närmare sanning och därmed beskriva verkligheten på ett 

mer rättvist sätt. Antagandena som ställs fram genom undersökningens gång har 

forskarna själva ställt fram och slutresultatet kommer vara ett antagande som blivit 

omformulerad flera gånger om sedan första diskussionen om undersökningen. Med 

hjälp av intervjuer som sedan transkriberades kunde den viktiga informationen 

extraheras och därifrån analyseras vidare för att forma litteratursökningen. 

 
2.4.2 Tolkning av intervjuerna 

När intervjuerna hade genomförts transkriberades dem för att sedan kunna kodas till 

relevanta ämnesområden. Kodningen medförde att forskarna kunde hitta teman i 

intervjuerna och se ett mönster i vad de intervjuade hade för kommentarer om de olika 

identifierade bristerna. Dessa teman blev till slut direktiv, ansvar och rutiner, 

affärssystemet, kommunikationen och uppföljningen. 

 

2.5 Litteraturundersökning 
I studien användes  facklitteratur och vetenskapliga artiklar som källor. Med hjälp av 

universitetsbibliotekets sökmotor “One Search” kunde olika sökord som 

‘’kommunikation’’, ‘’direktiv’’, “ekonomistyrning”, “informationssystem” samt 

‘’affärssystem’’ etc. sökas på för att därmed kunna lokalisera relevant litteratur. 

Sökorden som användes testades att kombineras med “offentlig sektor” eller “offentliga 
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organisationer” för att hitta källor som skulle lämpa sig för den här rapporten. Sökorden 

översattes även till engelska för att hitta fler källor inom områdena. Utöver sökmotorn 

“One Search” användes också “Business Source Premier” för sökning av vetenskapliga 

artiklar. När sökningar på vetenskapliga artiklar gjordes, användes artiklar som var 

“Peer Reviewed”, vilket innebär att artikeln har lästs och granskats av ämnesexperter 

innan den publiceras, det är en form av kvalitetssäkring om att forskningen håller en 

hög standard (Linnéuniversitetet, 2018). 

 

2.6 Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen inleddes med ett antal övergripande samtal med personal från 

Landstinget Blekinge. Utifrån samtalen identifierades att stora mängder 

förbrukningsmaterial handlades utanför avtal vilket bidrog till onödiga kostnader för 

organisationen. Efter att problemet hade identifierats utformades ett antal generella 

frågeställningar som utgjorde grunden för insamling av material. Innan 

materialinsamlingen påbörjades gjordes ett urval av relevanta personer, därefter 

påbörjades intervjuerna. Tre intervjuer utfördes onsdagen den 2/5-2018 på Landstinget 

Blekinge på Blekingesjukhuset. Intervjuerna genomfördes på olika avdelningar med två 

medarbetare som ansvarar för inköpen på sina respektive avdelningar, och med en 

medarbetare som arbetar som enhetschef på sin avdelning. Fredagen den 4/5-2018 

utfördes ytterligare en intervju med en enhetschef som ansvarade för ett antal 

vårdenheter inom primärvården. Till sist gjordes en intervju måndagen den 7/5-2018 

med en inköpsansvarig medarbetare som arbetade på en vårdcentral inom primärvården. 

Samtliga intervjuerna genomfördes separat, det vill säga med en respondent i taget. 

Efter att de fem intervjuerna genomförts ansågs insamlingen av material tillräckligt för 

att fastställa de huvudsakliga problemen beträffande Landstinget Blekinges 

inköpsprocess. Fastställandet av problemområdena gjordes med hjälp av ett 

transkriberings- och tolkningsarbete (transkriberingarna finns tillgängliga för den som 

vill se dem). Under tolkningsprocessen kodades transkriberingarna upp i olika teman, 

det vill säga problemområdena som empirikapitlet bygger på (direktiv, ansvar och 

rutiner, affärssystemet, kommunikationen och uppföljningen). Utifrån det kodade 

materialet kunde likheter och skillnader identifieras i respondenternas svar. För att 

kunna lösa problemen gjordes en litteraturinsamling bestående av böcker och artiklar 

inom områdena; styrning, affärssystem och kommunikation. Därefter justerades 

frågeställningarna och syftet för att passa in bättre med det som faktiskt gjorts. Slutligen 

analyserades det insamlade materialet med hjälp av teorin och en slutsats kunde 

fastställas. 

 

2.7 Kvalitetsmått 

2.7.1 Tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie är kvalitetsmåtten tolkande då det är svårt att skapa någon objektiv 

sanning. Enligt Bryman och Bell (2017) är begreppen inom kvalitetsmåtten sensitiva 

och skapar en generell ram för vad forskarna kan grunda sig på när det kommer till den 

empiriska insamlingen av material.  

 

Trovärdighet innebär hur acceptabel beskrivningen eller resultatet av en undersökning 

är i andras ögon (Bryman och Bell, 2017). För upprätthålla en trovärdighet i studien 

spelades intervjuerna in, transkriberades och kodades, vilket bidrog till att riskerna för 

att det insamlade materialet skulle feltolkas minskade. Teorin valdes ut efter problemen 

som identifierades i samband med att det empiriska materialet samlades in.  
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Överförbarhet beskrivs som till den grad det går att generalisera resultatet och använda 

det i andra situationer. Detta kan uppfattas som svårt när det kommer till kvalitativa 

undersökningar men Bryman (2008) föreslår här användningen av täta beskrivningar 

(beskrivning som anknyter sammanhang för att förklara en handling) bör sättas i spel.  

 

Pålitlighet kretsar kring huruvida resultaten kommer att vara sig lika om 

undersökningen görs vid en annan tidpunkt. Genom att vara noga med hur forskning går 

tillväga och vilka steg som tas mot resultatet kan den väg som tagits registreras och 

sparas. Ett problem med kvalitativa undersökningar är att de genererar stora mängder 

material som kan vara svåra att återskapa vid andra tidpunkter (Bryman och Bell, 2017). 

Genom att beskriva forskningsprocessen kunde risken för att forskningsresultatet skulle 

bli annorlunda vid en reproducering minskas.  

 

Konfirmering eller bekräftelse innebär i stort sätt att forskarna ska vara noga med att 

inte låta sina egna värderingar påverka resultatet samt även undvika att den teoretiska 

insamlingen påverkar det resultat som har samlats in (Bryman och Bell, 2017). 

 
2.7.2 Äkthet 

Förutom de fyra kriterierna ovan finns det även kriterier som rör äktheten av en studie, 

dessa kriterier är en rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. En rättvis bild handlar om huruvida 

forskarna är noga med att ge alla åsikter och uppfattningar den uppmärksamhet de 

förtjänar. Den ontologiska autenciteten handlar om till vilken grad som undersökningen 

hjälper de personer som varit med i undersökningen att förstå den sociala situation och 

miljö som de befinner sig i. Pedagogisk autenticitet handlar om hur underslkingne har 

bidragit till ökad förståelse mellan dem som undersökts att de förstår varandras situation 

bättre. Katalytisk autenticitet handlar om vilka möjligheter för förändring till det bättre 

som undersökningen har skapat och den taktiska autenciteten handlar om dem som 

undersökts nu ser möjligheterna och faktiskt nu kan agera på dem och därmed förbättra 

sin egna situation (Bryman och Bell, 2013). 

 

2.8 Etiskt förhållningssätt 
För att studien som genomförs ska vara etisk så finns det förhållningssätt som bör 

uppmärksammas. Detta för att studien inte ska skada någon och för att den ska skapa så 

stor nytta som möjligt (Bryman och Bell, 2013).  

 

Det första etiska kravet är informationskravet som handlar om forskarens krav att 

informera de som är med i studien om vad syftet  är med studien. Det andra kravet är 

samtyckeskravet och handlar om att informera deltagarna i studien om deras rättigheter 

och göra dem medvetna om att studien är frivillig och kan avbrytas när de än känner för 

det. Det tredje kravet är konfidentialitets- och anonymitetskravet vilket avser att 

informera studiens deltagare om hur hanteringen av deras uppgifter går till och att de 

alltid kommer hållas konfidentiella. Det fjärde kravet är nyttjandekravet och handlar om 

de uppgifter och annat material som samlats in. Detta kravet kretsar kring faktumet att 

insamlat material och uppgifter endast kommer att nyttjas i forskningens skull. 

Forskarna kan fråga deltagarna om de tycker att det är okej att uppgifterna används i 

framtiden för andra forskare eller som sekundärdata (Bryman och Bell, 2013).  

 

Falska förespenlginar ska undvikas och det handlar om att inte ge ut fel information 

som kan vara vilseledande för deltagarna (Bryman och Bell, 2013). När det kommer till 

studien har det resonerats att med tanke på att de intervjuade hamnade i tre olika nivåer 
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av spenderande på Landstinget Blekinge kommer inte respondenternas nivå att avslöjas 

för studiens skull. Det resoneras att vikten av att berätta detta inte överväger vikten av 

att inte göra de intervjuade obekväma av informationen om vilken nivå de hamnat i som 

i sin tur kan resultera i skamkänslor och undanhållande av viktig information. Forskarna 

resonerar att ej informera om nivåerna inte kommer kunna skada deltagarna efter 

studien, då anonymitet kommer att vara en centralpunkt i intervjuerna. Informationen 

om nivåerna och vilka som hamnat i de olika nivåerna är endast för forskarnas ögon, 

ingen annan kommer kunna få tillgång till denna informationen. 

 

Respondenterna informerades om vad syftet med studien var innan intervjuerna 

påbörjades så att de intervjuade kunde skapa sig en bild av ämnet. Innan intervjuerna 

påbörjades informerades respondenterna om anonymitet och om att deras åsikter inte 

kommer kunna kopplas till den enskilde individen. Respondenterna blev även 

informerade om att deras uppgifter skulle bli behandlade med sekretess och att ingen 

tredje part skulle ha tillgång till informationen. 

 

2.9 Metodkritik 
Den kvalitativa metoden innebär inte bara fördelar utan det finns en del kritik som också 

riktas mot den. Bryman och Bell (2013) menar på att den vanligaste kritiken som riktas 

mot den kvalitativa forskningsmetoden bland annat är att den är alldeles för subjektiv, 

att den är svår att replikera, problematisk att generalisera och att den brister i 

transparens. Kritiken om att metoden är för subjektiv handlar om att det i kvalitativ 

forskning ofta är svårt att tyda varför ett visst område har valts att studeras. I 

motsvarigheten till den kvalitativa metoden, det vill säga i den kvantitativa, inbegrips 

mer explicita frågeställningar och det finns vanligtvis tydligare kopplingar till 

existerande litteratur och teorier. Kritiken om replikerbarhet handlar om att kvalitativa 

undersökningar ofta påverkas av forskarens egna uppfattningar och dennes 

uppfinningsrikedom, vilket gör dem svåra att replikera. Kritiken gällande generalisering 

handlar om att det är svårt att generalisera kvalitativa resultat till andra miljöer än den 

som studien utfördes i. Om till exempel ostrukturerade intervjuer utförs med ett fåtal 

personer inom en enda organisation menar kritikerna på att det i stort sett är omöjligt att 

generalisera resultaten till andra miljöer. Kritiken gällande transparens handlar enlig 

Bryman och Bell (2013) om att kvalitativa forskning ofta brister i genomskinlighet, det 

vill säga i att redovisa information om hur undersökningen konkret planerades och 

genomfördes. 

 

 

 

  



  
 

13 

3 Empiri 
Empirikapitlet har struktureras upp utefter de problem som identifierades i samband 

med intervjuerna och tolkningen av dessa. Problemen berörde direktiv, ansvar och 

rutiner, affärssystemet, kommunikationen och uppföljningen. Inom varje del tas de 

specifika problemen upp och citaten hänvisar till vad respondenterna sa under 

intervjuerna. 

 

3.1 Direktiv, ansvar och rutiner 
Landstinget Blekinge har idag inte någon uttalad process eller rutinbeskrivning för hur 

inköpen ska gå till. 

  

"Nja det finns ju ingen rutin, det är ju kostnadsansvarig chef som måste 

"okeja" om dem ska köpa mycket av någonting eller något som kostar mycket. 

Jag tror inte att det finns något sånt, jag gör ju det aldrig och det är ju en 

annan person som gör det här för våran del. Ibland kommer det ett mejl till 

mig om att jag måste godkänna när det går över ett visst belopp, men jag måste 

erkänna att jag inte kan det riktigt. Men om han bara ska beställa ett paket 

kaffefilter så kommer inte ett sådant mejl till mig." 

 

- Respondent 3 

 

Inköpsprocessen inom Landstinget Blekinges verksamheter styrs av befogenheter och 

ansvar. Hur inköpsprocessen och ansvarsfördelningen fungerar ser olika ut från 

verksamhet till verksamhet. På Blekingesjukhuset ska den inköpsansvarige få en attest 

från enhetschefen om att det är okej att lägga ordern. Bortsett från ordrar som innehåller 

enhetens “förråds sortiment” vilket innehåller redan attesterade produkter. När 

enhetschefen sedan har attesterat orderna kan inköpsansvarige lägga ordern. På 

vårdcentralerna har den inköpsansvarige personen rätt att handla upp till ett visst 

belopp, sedan när varorna levereras ska de mottagningsattesteras och till sist 

beslutsattesterar enhetschefen fakturan. Det måste vara olika personer som 

mottagningsattesterar och beslutsattesterar. På vårdcentralerna behöver därmed ingen 

attestera ordern innan den läggs vilket skiljer sig från hur det fungerar på 

Blekingesjukhuset. Om andra medarbetare på avdelningen eller enheten vill beställa 

någonting måste de gå via den personen som har utsetts till inköpsansvarig. 

  

Avdelningarna eller enheterna ska alltid om möjligt handla på avtal via inköpsportalen 

Raindance. Raindance är Landstinget Blekinges affärssystem som personalen använder 

när de ska köpa in material från upphandlade leverantörer som exempelvis Staples. Om 

varan finns på avtal finns det en liten blå "plupp" vid produkten i affärssystemet som 

symboliserar att produkten finns upphandlad och därmed är billigare. Det finns även 

produkter i Raindance som inte är upphandlade men dessa varor ska enbart köpas om de 

inte går att ersätta med en upphandlad produkt. Det framgår enligt respondenterna 

mycket tydligt vilka produkter som är upphandlade och inte. 

  

Utöver ansvarsfördelningen ska också varje enhet hålla en budget och ansvaret för att 

budgeten hålls ligger på enhetschefen. Om en verksamhet går över budget händer dock 

ingenting och det framgick under intervjuerna att oklarheter om vem som bär 

budgetansvaret för enheterna ibland förekom. När frågan "Vems ansvar är det att 

kontorsmaterial handlas på avtal?" ställdes, blev svaret under en av intervjuerna 

följande: 
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"Avdelningschefens, fast jag skulle ärligt säga att jag tror att den kunskapen 

inte finns där ute. Jag är inte säker på att alla som har min roll är medvetna 

om att det är så man ska hantera pengarna, för vi hanterar ju skattebetalarnas 

pengar." 

 

- Respondent 3 

  

På frågan "Vad händer om du inte uppfyller budgeten eller drar på dig mer kostnader?" 

svarade respondenten att det tyvärr inte händer någonting, respondenten kunde inte 

heller svara på varför det inte hände någonting. Respondent 1 menade på att det inte 

heller fanns någon kontroll på det som inhandlades. Att handla utanför avtal får med 

andra inga konsekvenser och det är ingen som kontrollerar om det som har handlats, har 

handlats på avtal eller inte. 

 

3.2 Affärssystemet 
De medarbetare som inom Landstinget Blekinge köper in varor ska göra det via 

Raindance som är ett datasystem för inköp av varor. Tanken är att alla samtliga inköp 

ska gå via Raindance och där går det att välja på produkter som är upphandlade, det vill 

säga på avtal och produkter som inte är upphandlade. I de fallen som det går ska 

inköparen köpa av det upphandlade sortimentet, annars går det att handla av det ej 

upphandlade också. Om produkten inte finns alls i Raindance är det tillåtet att handla 

från andra leverantörer, men i de flesta fallen ska produkterna finnas i systemet. 

  

Problemet är att systemet inte är särskilt användarvänligt. Raindance upplevs av 

respondenterna som svårt att förstå, det är svårt att hitta rätt produkter och 

produktbeskrivningarna är otydliga om dem ens existerar. Under intervjuerna framgick 

det att bilder saknas på produkterna i Raindance, vilket fanns i ett tidigare system men 

att Landstinget Blekinge vid en ny upphandling valde ett billigare alternativ som då var 

Raindance. Bilderna gjorde det lättare för de inköpsansvariga att veta vilka produkter de 

beställde. Vid intervjuerna framgick att det är svårt att hitta rätt produkt i systemet då 

produkterna ibland har ologiska namn och att det inte går att använda andra namn för att 

söka på produkten, då hittar nämligen inte systemet någonting. Ett exempel som gavs 

var "Post-it” eller "Tix-block", den här produkten heter i Raindance "Note" och det går 

inte att hitta varan om ett annat sökord som till exempel "Post-it" används. De 

medarbetare som var duktiga på att använda sig av Raindance och som handlade på 

avtal hade arbetat med det under flera år, lärt sig systemet och skapat "mallar" som 

effektiviserade inköpsprocessen. En av respondenterna hade exempelvis en pärm med 

de produkter som hen brukade köpa och en annan hade sparat produkter i Raindance 

som personen ofta köpte in (det finns en funktion i Raindance som gör det möjligt för 

den som ansvarar för inköp att spara produkter som hen inhandlar ofta, vilket gör dem 

mer lättåtkomliga). En av respondenterna hade lärt sig systemet genom en 

kontaktperson som hjälpte henne med inköpen. Respondenten kunde höra av sig till 

kontaktpersonen och tack vare detta lärde sig respondenten vad hen fick och inte fick 

köpa, samt hur hen skulle navigera i Raindance. 

  

Generellt sett är det dock svårt att navigera i Raindance vilket a stjäl värdefull tid för 

den som ansvarar för inköpen. Personen som ansvarar för inköpen är i flera fall en 

undersköterska eller sjuksköterska som i huvudsak har andra arbetsuppgifter att sköta 

framför inköpen, det är därför av stor vikt att systemet är enkelt och går snabbt att 

använda. 
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"Undersköterskorna vet jag ofta ställer frågor och säger att saker inte finns i 

Raindance. Den ena vårdcentralen är jätteduktiga för dem har lärt sig, för man 

måste lägga upp sina egna mallar och så. Men är man inte så duktig så är det 

svårt. Damerna som arbetar på vårdcentralerna är inte så datatekniska, dem 

är inte uppfödda med det. När man är 50-60 plus så måste det vara enkelt för 

dem. Dem är här för att vårda patienter så de har inte tid att lära sig 

Raindance. Så på vissa ställen fungerar det bra och på andra ställen så ringer 

dem och hittar andra lösningar. Är det bökigt så tar man den lättare vägen. 

Jag tror att det fallerar många gånger för att man inte kan använda systemet." 

 

- Respondent 4 

 

Med utgångspunkt i intervjuerna är den samlade bilden dock att Raindance inte är 

tidseffektivt och användarvänligt. I vissa fall väljer till och med medarbetarna bort att 

handla via Raindance och hittar istället "lättare vägar" på grund av att det är svårt att 

förstå sig på systemet. En av respondenterna gav följande svar gällande Raindance: " Vi 

chefer tycker inte om det, vi handlar inte där". Enligt respondenten var en av 

anledningarna till att cheferna inte handlade där var för att det material som behövdes 

inte fanns. En annan anledning till att Raindance valdes bort av chefer var att "tid är 

pengar" som respondenten uttryckte sig. 

  

"Det är att Raindance måste vara mycket mera användarvänligt. För jag tror 

att vi som arbetar administrativt nu om man säger så, tänker lite som så också 

att "tid är pengar". Vår tid som vi lägger ner på att inte hitta det vi behöver det 

är dyrt och då tar vi en enklare väg. Svaret på frågan tror jag är att göra 

systemet mer användarvänligt och mer lättillgängligt. Det hade också varit bra 

att om man köpte någonting att det skulle kopplas till fakturan direkt. För det 

vi gör nu är att vi måste sitta manuellt och kontrollera en pappersfaktura och 

att den ska bifogas. Men till det vi ska betala, om det hade funnits i systemet 

vad som ska betalas, vi sitter nu och skannar in fakturorna från 

ekonomisystemet. Det hade varit bra om det kunde kopplas ihop på något sätt. 

Det är väldigt tidskrävande allt." 

 

- Respondent 4 

 

Ett annat problem med Raindance är att kvantiteten av en produkt inte presenteras på ett 

tydligt sätt. Ett exempel på kvantitetsproblemet är att det inte går att tyda om det är 

styckprodukter eller förpackningar, beställer inköparen (1) enhet kan det med andra ord 

antingen vara till exempel ett gummiband eller en förpackning med 100 stycken 

gummiband. Tre respondenter uttryckte att det var ett stort problem att inte kunna se om 

det var en styckvara eller om varan låg i en förpackning eftersom att det inte går att vara 

säker på om rätt mängd har beställts. Ibland beställs för mycket och då måste varor 

skickas tillbaka. En av respondenterna hade kommit på lösningen att titta på 

slutsumman för att lista ut om det är styckvara eller förpackningsvara. 
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"Det skulle vara att Raindance var tydligare med beskrivningar men främst att 

det står om det är styck eller förpackning. Förr så hade vi en beskrivning med 

tillhörande streckkod som jag kunde scanna av och sen skriva avtal och skicka 

iväg beställningen. Nu måste jag hitta produkten via Raindance och skicka en 

beställning manuellt. Det gamla systemet va mycket smidigare." 

 

- Respondent 5  

 

Förutom att Raindance är ett svårnavigerat system, framgick det flertalet gånger att det 

gamla systemet var bättre på grund av det gick snabbare att lägga en order. En av 

respondenterna uttryckte sig om att systemet är "tungrott" och att det tidigare var 

smidigare att lägga en order. Respondenten menade på att det är många fler steg i 

inköpsprocessen med det nya systemet Raindance. 

  

"Då kunde jag ta mitt lilla papper och faxa iväg det och det tog tio sekunder. 

Nu ska jag in i datorn och jag ska in på Raindance, sen ska jag knappa på 

inköp, sen ska jag skriva in företagsnamn, artikelnummer, antal, vad det är för 

vara, hur det är så att inköparen ska veta vad jag vill ha, och sen skickar jag 

iväg den. Men sen kanske jag vill ha en till produkt från samma företag och då 

får jag göra om allt igen." 

 

- Respondent 2 

 

3.3 Kommunikationen 
Inom Landstinget Blekinge tolkades det som att kommunikationen mellan olika enheter 

och avdelningar inte är tydlig. Det finns ingen tydlig kommunikationsväg mellan de 

som upphandlar produkter och de som faktiskt använder produkterna, alltså Landstinget 

Blekinges övriga medarbetare, som tex sjuksköterskor. Om kommunikation ska skapa 

någon nytta idag är det långa vägar medarbetare måste ta för att bli hörda eller för att 

skapa en förändring. Intervjupersonen hade sett hur andra medarbetare köper in 

produkter utanför avtal på grund av att de inte visste att de motsvarande produkterna 

dem precis köpte, faktiskt finns avtalade. Vissa nämner dock att kommunikationen med 

upphandlarna fungerar väl och att de kan nå upphandlarna med olika önskemål om nya 

upphandlingar men det finns en osäkerhet om hur de ska gå tillväga för att få sitt ord 

igenom. 

 

Den generella uppfattningen är att det finns möjligheter att få upphandlarna att agera 

efter önskemål men att det är ett omfattande jobb att ta tag i vid sidan av personalens 

primära arbetsuppgifter. De personer som intervjuades har andra uppgifter på 

arbetsplatsen förutom inköp av kontorsmaterial och dessa uppgifter tar upp tid som gör 

att inköpen inte alltid prioriteras då det finns viktigare saker att göra. Under intervjuerna 

upptäcktes det även att informationen kring hur upphandlade produkter och icke 

upphandlade produkter påverkar ekonomin inte fanns lättillgänglig och att flera av de 

intervjuade upplevde att det fanns många som inte förstod sig på innebörden av att 

handla utanför avtal och även om de vet om det menar de intervjuade på att de kanske 

inte förstår vilka prisskillnader det faktiskt handlar om. En av de enhetschefer som 

intervjuades menade på att all information om hur varor ska inhandlas finns på 

Landstinget Blekinges intranät men enhetschefen uppfattade även intranätet som något 

som inte alla använder eller läser ifrån. Kommunikationen mellan medarbetarna och 

upphandlarna är nästan icke existerande och under intervjun med en enhetschef 

skapades bilden att det många gånger kan vara lättare att komma i kontakt med en 
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annan leverantör eller försäljare som har de produkter som behövs. Enhetschefen här 

nämner även att denne inte vet alls vad hen ska ta sig till för att få en produkt 

upphandlad. Vid frågan om denne skulle kunna ge förslag på hur inköpsprocessen 

skulle kunna förbättras svarar enhetschefen 

 

 "Alltså jag vet ju inte ens vem jag ska vända mig till. Jag vet inte ens vem jag 

ska ringa" 

 

- Respondent 4 

 

Enhetschefen som intervjuades känner inte till vilka kommunikationsvägar denne kan ta 

för att få produkterna som hen behöver upphandlade. Samma enhetschef berättar om hur 

det tidigare delats ut information angående hur mycket pengar som spenderats på inköp 

av olika produktgrupper men noterar att denna informationen inte längre delas ut och att 

det finns en saknad av informationen.  

 

Även de inköpsansvariga beskrev sin situation som svår då information om hur 

processen ska se ut, vilka produkter som finns på avtal inte finns tillgängligt. Samtidigt 

ska de uppfylla en annan roll som inte handlar om inköp. De intervjuade menade på att 

det kunde vara svårt att alltid köpa in rätt produkter om kommunikation om vilka 

produkter som är viktiga för arbetsplatsen inte finns tillgänglig.  

 

När det talades om utbildning inom inköp var de intervjuade eniga om att det inte fanns 

någon specifik utbildning samt att de inköpsansvariga var självlärda och hade sina egna 

sätt att navigera i affärssystemet. De intervjuade nämnde flera gånger att det skulle vara 

bra med mer information om vad som är tillåtet och ej, samtidigt som det skulle vara bra 

ekonomiskt då det skulle handlas mer innanför avtal. Det kom även på tal om att det 

inte alltid handlar om att köpa på avtal till det lägsta priset, det handlar om att ha 

förståelse för mer än bara programmet utan även för produkterna som erbjuds innanför 

och utanför avtal. Att köpa en dyrare penna som håller längre och är miljövänligare är 

bättre än att köpa en billig penna som kastas efter första användning, detta säger den 

intervjuade att det får lära sig, vilket är frågor som behöver kommuniceras till 

kommande upphandling. 

 

"Det kan till exempel vara bättre att köpa en penna som är lite dyrare men som 

man kan byta stiftet på, ur en miljösynpunkt. Generellt är det priset men det 

finns lite undantag och det får man lära sig." 

 

- Respondent 3 

 

De intervjuade diskuterade hur det skulle hjälpa med en extra hand i hela processen som 

har som jobb att undersöka att alla inköp går rätt till och att de sker innanför avtal. En 

inköpsansvarig kommenterar detta och förklarar hur denne får hjälp av en inköpare som 

kommer och lämnar av produkter samt tar beställningar på vad som behövs. Den 

intervjuade nämner att denne har kommunikation med inköparen och att det kommit 

mycket kunskap ur det förhållandet och att det gynnar båda parter. De intervjuade 

kommenterar även hur diskussioner kan uppstå mellan hen och de som jobbar på inköp, 

ibland måste den som köper in argumentera för varför de handlat utanför avtal. Andra 

inköpsansvariga diskuterar sitt nät av kontakter som hjälper hen att sköta sitt jobb och 

det diskuteras hur bra det är att det finns kontakter i omgivningen som just denne känner 

till och kan nyttja.  
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3.4 Uppföljningen 
"Ingenting, om det är större summor så kan det undersökas av dem som 

arbetar med det administrativa men det sker inte så ofta. Egentligen så finns 

det ingen kontroll." 

 

- Respondent 1 

 

Detta sa en av dem inköpsansvariga och personen förklarade även att hen inte fick 

någon feedback på de varor som inhandlats. Det fanns en uttalad önskan om att få 

feedback kring hur mycket som sparas eller slösas av de olika avdelningarna. 

Uppföljningen skulle gå på bekostnaden av sin egna tid menade de intervjuade. Det 

finns ingen simpel väg att gå för att få uppföljning kring inköpen förutom genom att 

kontakta förråden och be om att få ut listor på inhandlade varor, för att sedan göra en 

egen bedömning kring hur det faktiskt har gått. De intervjuade visar på att det finns ett 

intresse för att förbättras och de vill gärna ha feedback på sina inköp, det finns en 

förståelse för att det är anslagsmedel som används och att det bör värnas om. De 

intervjuade menar på att det bör finna system som varnar en när det handlas för dyrt 

eller för mycket samt även påminner en om de varorna som köps in och ifrågasätter 

deras betydelse med om de verkligen behövs för att allt ska fungera som det ska. Då 

Landstinget Blekinge 2017 gick med 77 miljoner i förlust var det intressant att 

undersöka om de intervjuade upplevde några konsekvenser med att inte uppfylla 

budgeten, frågan var om det blir någon konsekvens vid röda siffror i budgeten och där 

blev svaret ’’Det händer tyvärr ingenting.’’. Med användningen av ordet tyvärr så kan 

det uppfattas som att den intervjuade i fråga faktiskt vill att det ska finnas konsekvenser 

då denne förstår att det är nödvändigt för att spara på anslagsmedel. Det finns 

incitament för den intervjuade att faktiskt se konsekvenser och att de påverkar 

organisationen.  

 

Vid frågan om varför det inte finns några konsekvenser blev svaret ’’Det är en bra 

fråga.’’. Det fanns förståelse för att handla utanför avtal utan uppföljning bland de 

intervjuade, det var okej om det kunde förklaras och rättfärdigas men faktumet att 

uppföljningen inte finns där skapar en svårtolkad bild av vad som är okej och vad som 

behövs kontra onödiga inköp som klassas som slöseri och bör ha konsekvenser, linjen 

fanns inte där. Det fanns även en medvetenhet om att avdelningarna har kontrollers som 

bör styra detta åt rätt håll men det fanns även tankarna om att dessa kontrollers inte 

följer upp just inköp av kontorsmaterial, utan att de hanterar mer övergripande saker och 

att kontorsmaterial lätt faller under radarn för slöseri eller ett område där det kan 

kostnadsbesparas. Det finns en dialog mellan enhetschefen och controllers men denna 

sker cirka en gång i månaden och då tas endast större avvikelser upp. En enhetschef 

menar på att det bör finnas en hand i spelet som följer upp och faktiskt följer fakturorna 

noggrannare, och som skapar en dialog mellan de som använder produkterna och de 

som avtalar dem. Det diskuteras även hur uppföljningen skulle varit mycket enklare om 

systemet som används för att hålla kolla på inköpen skulle varit lättare att navigera, det 

finns alltså en faktor i hur uppföljningen påverkas av de system som används och vilken 

information de kan leverera.  

 

"Det hade varit bra om det fanns ett system så att jag hade kunnat gå in och se 

vad det är som har handlats på "den och den vårdcentralen", vad är det som 

har kostat. Det kan jag inte se utan jag kan bara följa det statiskt liksom. Jag 
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kan liksom gå in och titta en gång i månaden och se "sjukvårdsmaterial" men 

jag kan inte se vad det är för produkter. Jag ser bara summan." 

 

- Respondent 4 

 

Uppföljningen blir försvårad av systemen som är på plats menar den intervjuade 

enhetschefen.   
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4 Teori 
Teorikapitlets struktur bygger på teorier om styrning, affärssystem och kommunikation. 

Teorierna valdes med utgångspunkt i att de skulle behandla problemen som presenteras 

i empirin, det vill säga direktiv, ansvar och rutiner, affärssystemet, kommunikationen 

och uppföljning. Problematiken kring uppföljning behandlas inom samtliga delar av 

kapitlet och därför har den inte någon egen rubrik som de andra tre har, det vill säga 

som styrning, affärssystem och kommunikation. 

 

4.1 Styrprocess 

4.1.1 Ansvar 

Almqvist et al. (2016) menar att ansvarsfördelning och ansvarsstruktur är en viktig del 

av ekonomistyrningen när det gäller att påverka människors agerande. Många 

organisationer har en allt mer decentraliserad ansvarsstruktur för att beslutstiderna ska 

kortas och verksamheten ska flyta mer effektivt. I större organisationer är det vanligt att 

en avdelning, vidare kallat ”ansvarsenhet” med ett specifikt ansvarsområde också får en 

egen budget och ett eget budgetansvar. Nilsson, Petri och Westelius (2016) beskriver att 

i privata organisationer är vinstmaximering i regel det övergripande målet. För det 

massproducerande företaget innebär det att kapa kostnader och tillverka en produkt som 

är tillräckligt bra, för företaget som tillverkar premiumprodukter måste kvaliteten vara 

av högsta klass för att varan ska tillfredsställa kundens förväntningar. Problemen med 

decentraliserad ansvarsstruktur uppstår ibland i offentliga organisationer då deras 

primära mål sällan är att skapa vinst utan att serva samhället med olika tjänster. Vilket i 

många fall leder till att de ekonomiska målen inte prioriteras av ansvarsenheten 

eftersom det inte är deras huvudsakliga prioritet. Brunsson (2005) skriver också att ett 

problem med ansvarsenheter inom den offentliga sektorn är att enheten inte har stort 

inflytande när budgeten görs. Enheterna blir mer eller mindre tilldelade en summa 

pengar som enheten får nyttja efter bästa förmåga med visa direktiv.  

 

Almqvist et al. (2016) skriver att det är alla medarbetares ansvar att arbeta för att 

organisationen når sina övergripande mål. Det är dock enhetschefens ansvar att enheten 

håller budgeten. Även i en decentraliserad organisation är det viktigt att ha en avdelning 

där det primära målet är de ekonomiska målen ofta benämnd som ekonomiavdelningen, 

om det är vinstmaximering eller hålla en satt budget spelar ingen roll. Det är sedan 

ekonomiavdelningens uppgift att styra ansvarsenheterna på ett sätt där organisationen 

klarar av de ekonomiska målen. För att klara av det finns det olika styrmedel att 

använda sig av beroende på situation, förutsättningar och mål. Det som är viktigt att 

tänka på är att styrningen eller åtgärden inte motarbetar andra mål som organisationen 

arbetar mot, det får till exempel inte innebära mycket mer jobb för den operativa 

personalen eftersom det skapar missnöje. Thylefors (2016) skriver bland annat att 

decentraliseringen är en förutsättning för den moderna sjukvården eftersom besluten 

måste ofta fattas oerhört fort. Andersson och Funck (2017) skriver att ekonomistyrning 

inte ska ses som ett regelverk, utan som ett stöd för medarbetare och chefer när dem ska 

fatta beslut. Det är därför viktigt att kommunikationen mellan ekonomienheten och de 

olika ansvarsenheterna fungerar bra, så ekonomienheten kan fatta beslut som är 

anpassade efter de olika ansvarsenheternas förutsättningar. 

 

En viktig del av när det kommer till att styra individer är styrmedel som ansvar och 

befogenheter (Andersson och Funck, 2017).  Ansvar och befogenheter är något som 

Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver som motiverande och engagerande för 
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medarbetarna i sig. När en person känner ansvar för en uppgift anstränger sig personen 

för att hen ska utföra uppgiften med gott resultat. Detta är ett grundantagande, det är 

viktigt att uppgiftens storlek och omfattning anpassas efter individen. En del personer 

motiveras av att ha ett stort ansvarsområde och andra blir hämmade och stressade av ett 

för stort ansvarsområde. Poängen är att personen måste känna att hen gör nytta och 

bidra till att organisationens mål nås. Det är viktigt att personen i fråga får feedback på 

sin prestation, annars finns risken att personen upphör med beteendet eftersom hen inte 

förstår att uppgiften är viktig. Nilsson et al. (2016) menar att det är viktigt att rätt person 

har rätt ansvarsområden. Personen som är ansvarig för en viss uppgift måste förstå att 

uppgiften är viktig för organisationen och känna att den klarar av uppgiften. För att 

personen ska klarar av uppgiften är det viktigt att rätt information ges innehållande: 

Syftet med uppgiften, förutsättningar som hjälpmedel, affärssystem, befogenheter. 

 
4.1.2 Budgetuppföljning 

Via kommunikationen mellan ansvarsenheterna och ekonomienheten upptäcks brister i 

olika processer, när väl bristerna är identifierade öppnas möjligheter för organisationen 

att effektivisera sina processer (Nilsson et al. 2016).  Almqvist et al. (2016) skriver att 

ekonomienhetens huvudsakliga uppgift är att kommunicera nyckeltal. Följa upp 

ansvarsenheternas intäkter och kostnader, hålla koll om utgifterna är högre än kalkylerat 

och i fall ifrågasätta detta och ligga till grunden för en budgetanalys. Ekonomienheten 

ska leverera ekonomiskarapporter till ansvarsenheterna i intervaller baserade på antal 

och storleken av ansvarsenheternas transaktioner. Det är dessa rapporter som sedan 

ligger till grund för var organisationen kan spara pengar genom olika åtgärder. För att 

rapporterna ska kunna användas på ett konstruktivt sätt bör de ligga till grund för 

fysiska möten mellan berörda medarbetare och chefer tillsammans med en ekonom som 

hjälper till och tolkar rapporten. Vid budgetuppföljningen uppmärksammas vilka 

ansvarsenheter som levererar önskvärt resultat, håller budgeten eller leverera ett positivt 

resultat. I de ansvarsenheter som inte håller sin budget är det enhetschefen som får stå 

till svar och försvara sitt resultat såvida det inte beror på externa faktorer. Normalt sett 

går det att härleda en kostnad som ökar drastiskt eller avviker från budget till en specifik 

person eller en specifik process och åtgärda problemet innan kostnaderna blir för stora.  

 

Nilsson et al. (2016) poängterar därför vikten av regelbundna möten där 

budgetuppföljning och budgetanalys ligger till grund för organisationens 

förändringsarbete. Brunsson (2005) skriver att budgetuppföljning är något som 

organisationer ofta slarvar med, organisationen kör på som den alltid har gjort för att det 

är bekvämast. I många av de organisationer som ändå ägnar sig åt budgetuppföljning så 

mailas rapporten över till enhetschefen, men sen händer det inte mer. Almqvist et al. 

(2016) betonar vikten av att om ansvaret för budgeten missköts måste det få 

konsekvenser, risken är annars stor att beteendet smittar av sig till andra ansvarsenheter. 

Forslund (2013) menar att det är en del av syftet med ansvarsfördelning att genom 

uppföljning snabbt kunna härleda avvikelser till en specifik enhet eller avdelning för att 

åtgärda problemet. Almqvist et al. (2016) förklarar vikten av en väl utarbetad 

budgetprocess, desto mer exakt en budget är desto snabbare syns avvikelser. Det är 

därför viktigt att hela tiden analysera faktorerna som orsakar avvikelser om dem är 

interna ligger dem till grund för budgetanalys, om dem är externa tas dem med i 

nästkommande budgetskapande. Nilsson et al. (2016) förespråkar inte bara 

kontinuerliga uppföljningsmöten, utan även uppstartsmöten. På uppstartsmöten får 

ansvarsenheterna vara med att sätta upp interna mål och komma med förslag om hur 

dem ska uppnås. Under dessa möten delar ledningen med sig av hur andra enheter har 

gjort för att uppnå sina mål, informerar om eventuella nya bestämmelser/direktiv. Ett 
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vanligt sätt att motivera ansvarsenheterna till att vilja hålla budgeten är att knyta en 

belöning till resultatet. Det kan vara bonus, låta enheten återinvestera vinsten i den egna 

verksamheten etc.   

 

Bredmar (2015) beskriver att bakom alla nyckeltal och kostnader ligger det processer 

eller rutiner, exempelvis en inköpsprocess. Det är dessa processer som ligger till grund 

för budgetanalysen (Almqvist et al. 2016). Bredmar (2015) förklarar vidare hur de olika 

ansvarsenheterna gör saker, vilka aktiviteter som utförs. Det är sedan konsekvenserna 

av processerna som går att utläsa i nyckeltalen som granskas under 

budgetuppföljningen. Genom att jämföra kostnader i liknande ansvarsenheterna ser 

ekonomienheten vilka ansvarsenheter som har en väl fungerande inköpsprocess samt 

dem som inte har det, antaget att budgeten är välgjord. Almqvist et al. (2016) beskriver 

budgetanalysen som en uppföljning till budgetuppföljningen. Där organisationen går ner 

på djupet för att finna orsakerna till resultatet, det är av extra vikt att detta görs om 

resultatet visar sig vara negativt jämfört med budgeterat resultat. I budgetanalysen är det 

fokus på de interna faktorerna, de som organisationen påverkar själva. Erfarenheter om 

externa faktorerna, som prishöjningar hos leverantörer tas med till nästkommande års 

budgetering för att den ska bli exakt som möjligt. Forslund (2013) skriver att titta på hur 

organisationen tidigare löst liknande problem ofta är det mest effektiva sättet att lösa 

problemet. Dels finns det redan en fungerande process i en annan enhet som går att 

kopiera, dels leder det till att organisationen får mer enhetliga standardprocesser. Något 

som Bredmar (2015) förklarar här, för att undvika missförstånd är det viktigt att skapa 

standardiserade processer och applicera dem i den utsträckningen det går beroende på 

processens art och typ av verksamhet.  Det är viktigt för organisationen att lära sig av 

varandra och anpassa processerna efter verksamheten. Verksamheten förändras med 

tiden, nya system köps in etc. Det är då viktigt att processerna uppdateras att systemen 

går att utnyttja till max och inget dubbelarbete görs. 

 

Nilsson et al. (2016) Skriver att fokus under budgetuppföljning och budgetanalys ska 

vara på att finna avvikelser samt dess orsaker och lösa dem. Ibland innebär lösningen en 

ren besparing, exempelvis om vissa aktiviteter i processen kan tas bort då dem enbart 

lett till missförstånd, dubbelarbete etc. det är ett vanligt fenomen när verksamheten inte 

har anpassat sitt arbetssätt i samband med exempelvis en ny maskin eller ett nytt 

system. Vid andra tillfällen kan lösningen innebära investeringar i form av till exempel 

en ny maskin eller ett nytt system då de gamla inte håller måttet längre. Det är 

organisationens ekonomiska situation som avgör om investeringen skall genomföras på 

en gång eller skjutas upp till framtiden, i vissa fall när organisationen befinner sig i ett 

ekonomiskt känsligt läge kan det vara fördelaktigt med en hård och kortsiktig 

budgetstyrning. Almqvist et al. (2016) förklarar att en hård och kortsiktig 

budgetstyrning kan innebära att befogenheter dras in hos medarbetarna, dem får enbart 

handla ifrån ett visst sortiment och/eller drar organisationen in på utbildningar och 

resor. Nilsson et al. (2016) skriver att en hård och kortsiktig budgetstyrning i 

kombination med en långsiktig investering med målet att minska kostnaderna kan var 

en bra metod för en organisation med dålig ekonomi att komma på fötterna igen. 

 

4.2 Affärssystem 

4.2.1 Analysmodell för affärssytem 

Van Cauter, Verlet, Snoeck och Crompvoets (2017) skriver att det inte finns några 

givna regler eller modeller för hur en specifik organisation ska få ett system att fungera 

fullt ut. Författarna menar på att olika faktorer har olika stor inverkan beroende på hur 
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organisationen ser ut, det är därför av stor vikt att verksamhetsledningen finner ett 

"jämviktsläge". Trots att det inte finns några givna regler för hur den enskilde 

organisation ska agera för att lyckas med sitt affärssystem, finns det modeller som på ett 

mer generellt plan demonstrerar vilka kriterier som är viktiga när ett system ska 

designas. Det är dock viktigt att dessa modeller och riktlinjer inte tas för givet utan 

anpassas efter verksamhetens behov. 

  

DeLone och McLean (2003) har utvecklat en modell som kallas "D&M Information 

System Success Model". Modellen är en av de mest citerade och testade 

analysverktygen för att lyckas utveckla ett framgångsrikt informationssystem (Van 

Cauter et al. 2017). Van Cauter et al. (2017) testade även modellen på den offentliga 

sektorn där den tidigare inte hade testats och modellen visade sig även här vara giltig 

och applicerbar. Modellen som DeLone och McLean (2003) skapade bygger på att sex 

stycken dimensioner, de tre första är "informationskvalitet", "systemkvalitet" och 

"servicekvalitet". De resterande tre dimensionerna är "användning", 

"användningsintentioner" och "användartillfredsställelse". Det är sedan dessa sex 

komponenter som tillsammans avgör vilka "nettofördelar" som blir av systemet. 

Nettofördelarna handlar om till vilken utsträckning informationssystemet bidrar till 

nytta för individerna som använder systemet eller organisationen som har infört det. I 

figur 3 nedan illustreras analysmodellen som DeLone och McLean (2003) utformade. 

Van Cauter et al. (2017) mäter nettofördelarna via uppgiftskompatibilitet (att systemet 

är essentiellt för att användaren ska kunna utföra sina uppgifter), jobbpåverkan (att 

systemet gör användarens jobb lättare), och organisatoriska nettofördelar (att 

användarna tydligt kan se de organisatoriska fördelarna med systemet). 

 

 
 

Figur 3: D&M Information System Success Model (DeLone och McLean, 2003, s.24). 

 

Informationskvalitet handlar om kvaliteten på informationen som systemet har 

möjlighet att lagra, leverera, eller producera. Informationskvaliteten påverkar både 

användarnas tillfredsställelse med systemet och användarnas användningsintentioner 

med systemet, som i sin tur påverkar i vilken grad systemet kan bidra med nytta för 

användarna och organisationen (DeLone och McLean, 2003). Informationskvalitet 

handlar enligt Van Cauter et al. (2017) om att all data har matats in korrekt i systemet, 

att informationen som finns tillgänglig i systemet är tillräckligt relevant för att arbetet 

ska kunna genomföra, och att informationen generellt sett är uppdaterad och aktuell. 

Chaffey och White (2011) menar på att det är viktigt att systemet är funktionellt, det vill 

säga att systemet möter de behov som organisationen har. 
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Systemkvalitet handlar om den övergripande kvaliteten på systemet. Inom dimensionen 

systemkvalitet mäts informationsprocesserna inom det specifika systemet (DeLone och 

McLean, 2003). Detta kan handla om frågor så som att det är lätt att lära sig systemet 

(att lära sig hur systemet används är enkelt), att systemet är användarvänligt (systemet 

är enkelt att använda), prestanda (att systemet är tillräckligt snabbt och att det inte 

kraschar) och till sist säkerhet (att systemet är säkert från att ej auktoriserade personer 

ska kunna ta sig in i systemet (Van Cauter et al. 2017). Chaffey och White (2011) 

menar också på att affärssystem ska vara användarvänliga. Det tar tid att lära sig alla 

system men de bör vara så lättnavigerade och användarvänliga som möjligt. Ett väl 

utformat system kommer att underlätta och effektivisera de dagliga arbetsuppgifterna. 

  

Servicekvalitet handlar om kvaliteten på systemsupporten som användarna får från den 

projektorganisation eller ledning som ansvarar för informationssystemet (DeLone och 

McLean, 2003). Enligt Van Cauter et al. (2017) kan servicekvalitet mätas genom 

tillförlitlighet (om användaren stöter på problem ska denna kunna få kompetent stöd och 

support från projektorganisationen för att kunna lösa problemet), empati (att användaren 

känner att projektorganisationen visar uppriktigt intresse för att förstå användarens 

behov), och till sist uppföljningstjänster (att personalen som arbetar med och ansvarar 

för systemet själva håller sig informerade och underrättade om systemets framfart och 

dess användare). Chaffey och White (2011) tar också upp och benämner möjligheten till 

support som en viktig faktor för ett väl fungerande informationssystem  

  

Användningsintentioner mäter användarnas attityder, och användning mäter själva 

beteendet, det vill säga hur slutanvändarna i praktiken använder funktionerna i 

informationssystemet (DeLone och McLean, 2003). Användningen influerar en 

användares tillfredsställelse, vilket i sin tur påverkar användningsintentionerna. 

Tillsammans med användarnas tillfredsställelse, påverkar användningen direkt de 

nettofördelar som systemet kan bidra med (Van Cauter et al. 2017). Van Cauter et al. 

(2017) mäter användningsintentioner genom att undersöka vilka intentioner 

medarbetaren har till att använda systemet i framtiden, samt genom att undersöka om 

medarbetaren skulle använda systemet om det inte var obligatoriskt.  

  

Användartillfredsställelse handlar om till vilken grad användarna tycker att 

informationssystemet når upp till de krav som finns gällande information (DeLone och 

McLean, 2003). Precis som med användningen, påverkar användartillfredsställelsen 

direkt nettofördelarna. Van Cauter et al. (2017) mäter användartillfredsställelse genom 

personlig tillfredsställelse (att personen generellt sett är tillfredsställd med systemet), 

effektivitet (att systemet möter användarens förväntningar), och "mun till mun" 

kommunikation (att användaren skulle rekommendera systemet till andra). 

 
4.2.2 Systemsupport och utbildning 

Om ett system inte får den effekt som förväntades när systemet infördes kan det lätt 

uppstå en önskan om att byta ut systemet för ett annat. Hedman, Nilsson och Westelius 

(2009) skriver dock att den övergripande rekommendationen är att organisationer i 

största möjliga utsträckning ska försöka utnyttja det existerande systemet maximalt 

innan en nyinvestering sker. Vidare rekommenderar författarna att satsningar bör göras 

inom utbildning av användarna, så att medarbetarna lär sig att utnyttja existerande 

resurser så väl som möjligt istället för att räkna på för- respektive nackdelar med 

affärssystemet och att försöka kvantifierar dessa i ekonomiska termer, eftersom 

kostnaden för systemet redan är bokfört och pengarna aldrig går att få tillbaka.  
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Affärssystem är för företag en stor investering i tid och pengar (Hedman, Nilsson och 

Westelius, 2009). En investering i ett affärssystem omfattar inte bara själva beslutet. 

Investeringen är i flera fall ett resultat av en lång process som även leder till en lång 

relation mellan företag, affärssystem och leverantör. Inför själva investeringsbeslutet 

identifierar den berörda verksamheten ett eller flera områden som skulle kunna 

effektiviseras med hjälp av ett affärssystem. Områdena kan till exempel vara inköp, 

leveranser eller ekonomistyrning. Den initiala fasen övergår sedan till en förstudie som 

omfattar en genomgång av verksamheten för att identifiera och precisera vilka behov 

det finns av förändringar i verksamheten och i existerande IT-stöd. Enligt Olve och 

Nilsson (2006) får införandet av affärssystem inom offentliga organisationer stora 

konsekvenser och det är därför viktigt att anpassa systemet efter verksamhetens behov. 

Efter att behoven har preciserats ska systemet införas men innan affärssystemet kan 

installeras och börja användas måste tänkta slutanvändare enligt Hedman, Nilsson och 

Westelius (2009) utbildas. Utbildningsprocessen kan ta allt från några månader till flera 

år beroende på verksamhet och införandet av ett nytt affärssystem påverkar de flesta 

inom en verksamhet antingen direkt eller indirekt. Utbildningen är kritisk för det är 

enbart ett användbart system som kan leda till förbättringar av verksamheten (Hedman, 

Nilsson och Westelius, 2009). 

 

Valacich och Schneider (2016) tar precis som Hedman, Nilsson och Westelius (2009) 

upp och talar om vikten av utbildning i samband med införandet av ett nytt system. 

Författarna skriver att organisationen måste förbereda sig inför det nya systemet. Dessa 

förberedelser består av systemkonvertering, dokumentation, utbildning och support. 

Systemkonvertering handlar om att bryta ner de arbetsprocesser som finns och sedan 

installera systemet i organisationen och utforma nya processer. Olve och Nilsson (2006) 

förstärker argumentet om att verksamhetens processer behöver konverteras och menar 

på att det är viktigt att den offentliga organisationen och dess verksamhet anpassas efter 

systemet att bättre och mer effektiva rutiner kan utvecklas. För att sedan 

systemkonverteringen ska lyckas måste personalen enligt Valacich och Schneider 

(2016) tränas och supportas i det nya systemet. Utöver utbildning och support måste 

även dokumentation tas fram som kan stödja inlärningsprocessen. Med dokumentation 

avses rutinbeskrivningar och användarmanualer för hur systemet fungerar och ska 

användas, dessa beskrivningar skrivs med fördel av användare då det är viktigt att de är 

lätta att förstå. Ett annat bra sätt att få användare att använda ett system mer och bättre 

är enligt Hedman, Nilsson och Westelius (2009) att införa diskussionsforum, där 

användarna kan utbyta erfarenheter och lära sig av varandra. 

 

Valacich och Schneider (2016) beskriver vidare att användare, utöver dokumentationen, 

kan behöva aktiv utbildning och support i systemet. Olika former av utbildning och 

support kräver olika stora investeringar av organisationen. Att låta personalen lära sig 

själva via manualer och beskrivningar är den minst kostsamma metoden, medans 

utbildning "en och en" är den dyraste. Vid sidan om utbildningen kan även support i 

form av problemlösande experter behövas. Systemsupporten utgörs vanligtvis av en 

grupp medarbetare inom organisationen som arbetar inom ett informationscenter eller 

vid en "help desk". Den supportande personalen måste ha en god 

kommunikationsförmåga och vara bra problemlösare, samt experter inom användning 

av systemet. Ett alternativ för system som inte har utvecklats specifikt för 

organisationen är att supportaktiviteterna kan läggas ut på andra företag som är 

specialiserade inom teknisk systemsupport och träning. Valacich och Schneider (2016) 

menar på att oavsett vilken lösning som organisationen väljer att använda sig av för 
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träning och support, är det viktigt att den på ett effektivt sätt bidrar till att integrera 

systemet, för att på så vis kunna förverkliga fördelarna med att ha ett affärssystem. 

 
4.2.3 Uppföljning av affärssystem 

Efter att systemet har implementerats är det viktigt att följa upp och testa hur systemet 

fungerar ute i verksamheten. Sørum, Medaglia, Andersen, Scott, DeLone (2012) skriver 

att majoriteten av offentliga verksamheter glömmer att samla in information om hur 

slutanvändarna upplever systemet. När förändringar och investeringar ska göras i 

systemet tenderas dem att göras utifrån ledningens eller webbadministratörens 

uppfattningar, detta är ett stort problem, speciellt eftersom att ledningen ofta har en 

annan bild av vad som fungerar bra och mindre bra med systemet än vad slutanvändarna 

har (Sørum et al.2012). Utöver att det är viktigt att involvera slutanvändarna i 

utvärderingen av systemet menar författarna på att det också är viktigt att involvera 

slutanvändarna när systemet designas och implementeras för att värdet från 

systeminvesteringen ska kunna maximeras. Valacich och Schneider (2016) instämmer 

om att det är viktigt att involvera slutanvändaren i utvecklingen och förbättringsarbetet, 

samt att det är viktigt att fortsätta förbättra systemet efter att det har installerats. När 

systemet är installerat och implementerat ska det underhållas och  en typ av underhåll är 

korrigerande underhåll. Korrigerande underhåll innebär att ändringar görs i systemet 

utifrån problem som uppstår efter att systemet är implementerat, eller att stora 

förändringar i systemet har gjorts. Om en korrigerande förändring av systemet beslutas 

att göras är det viktigt att hantera och implementera den nya förändringen med 

försiktighet, annars riskerar förändringen att misslyckas. Det är viktigt att kommunicera 

ut och utbilda slutanvändaren om förändringen för att den ska kunna få effekt menar 

Valacich och Schneider (2016). 

  

En viktig aspekt för att införandet av ett nytt affärssystem ska bli framgångsrikt i 

offentliga organisationer är enligt Van Cauter et al. (2017) att slutanvändarna övertygas 

om att det nya systemet är bättre än det tidigare. Medarbetarna som ska använda 

systemet måste övertygas om att det är värt att investera sin organisatoriska kapacitet i 

förändringen. Ledare måste på ett politiskt sätt förhandla med medarbetarna om support 

och bevisa att deras system är värt att använda i förhållande till existerande alternativ. 

Eftersom att ett sådant ledarskap är högst politiskt är det viktigt att involvera politik i 

hanteringen av affärssystemsprojekt (Van Cauter et al. 2017). 

 

4.3 Kommunikation 

4.3.1 Effektiva kommunikationskanaler 

Kommunikation ligger som grund för att organisationer ska fungera. På senare tid har 

organisationer börjat beskrivas som sociala system som hålls ihop av en kultur. Den 

kulturen skulle inte existera om det inte skedde en ständig kommunikation mellan 

organisationens olika parter. Kommunikation är det som håller en organisation vid liv, 

Weick (1995) uttrycker sig så här: 

 

"If the communication activity stops, the organization disappears. If the 

communication activity becomes confused, the organization begins to 

malfunction. These outcomes are unsurprising because the communication 

activity is the organization." 

 

(Weick, 1995, s.75) 
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I modern tid har det blivit allt vanligare med argumentet att kommunikation inte är 

något som kan undersökas separat från organisationen då kommunikation är 

organisationen. Kommunikation är viktigt för att alla medlemmar i organisationen ska 

få kunskap om och vara med på organisationens vision. Det är även viktigt med 

kommunikation från individens perspektiv för att kunna samarbeta mot den 

gemensamma visionen, det krävs kommunikation för att samordna arbetet som ska 

driva organisationen framåt (Heide, Johansson och Simonsson, 2012).  

 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) menar på att för att upprätta effektiva 

kommunikationskanaler handlar det om att förstå sig på vad den moderna chefen har 

som uppgift. I dagens samhälle där organisationer i stor utsträckning använder sig av 

informations och kommunikationsteknik som har gjort det möjligt att använda sig av 

snabba kommunikationskanaler som intranät eller helt enkelt en digital anslagstavla. 

Med den digitala utvecklingen har farten på spridningen av information i organisationen 

ökat samtidigt som ett informationsöverflöd skapats inom organisationen. Chefens nya 

roll blir nu att inte skapa informationen och sedan sprida den utan då informationen 

redan finns kan mellan-cheferna fokusera på att förädla informationen och lägga tyngd 

på det väsentliga att medarbetarna får relevant information för att sedan kunna utföra ett 

bättre arbete. Efter att cheferna har förädlat den väsentliga informationen som dem fått 

från sina chefer handlar det om att förmedla den informationen som kommer gynna den 

strategin som finns på plats. Om målet är att spara på kostnaderna måste medarbetarna 

inte bara få höra att ‘’vi måste skära ner på kostnaderna’’ utan de måste få veta varför 

kostnaderna är för höga samt vilka strategier som bör implementeras för att kostnaderna 

ska minska. Erikson (2008) argumenterar att dagens informationskanaler är effektiva i 

den aspekten att informationen sprids fort men för att öka kommunikationens 

effektivitet ytterligare handlar det alltså om att cheferna ska ta rollen som förädlare och 

inte förmedlare, informationen ska vara kort och koncist för att lätt kunna bearbetas av 

medarbetarna från en strategi till en faktiskt handling. Kommunikationen bör innehålla 

vad målet är, vilka strategier som bör implementeras samt vem man ska vända sig till 

om det upptäcks att strategin inte fungerar  

 

Digitala kanaler är bra för att förmedla ut relevant information som chef till 

medarbetare, men det kan lätt bli enkelriktad information. Det är därför viktigt att det 

finns muntliga kanaler som möten, utbildningar och konferenser där medarbetarna har 

chansen att ställa frågor och göra sig hörda. Där kan det skapas en dialog som kan leda 

till att strategin tas upp och körs klar för alla i organisationen. Det är viktigt att tänka på 

att informationskanalerna ska vara tydliga men det är lika viktigt att lämna utrymme för 

förändring inom kanalerna och att det kan skapas en dialog mellan medlemmar i 

organisationen, ett problem kan ha flera perspektiv, en kostnad som någon tycker är 

onödig är för någon annan essentiell för deras arbete. Informationskanalernas 

effektivitet bygger på att relevant information skickas ut samt att cheferna har fokus på 

att förstå problemen som skapas i leden av kommunikation. För att sedan kunna 

identifiera var kommunikationen brister eller var den är överflödig (Erikson, 2008). 

 
4.3.2 Kommunikation i samband med en förändring 

När en individ går igenom en förändring, oavsett om den är privat- eller arbetsrelaterad, 

upplever personen en mängd olika känslor. En vanligt förekommande känsla som 

uppstår hos en individ under en förändring är motstånd till förändringen. Anledningen 

till att en känsla av motstånd uppstår beror enligt Chaffey och White (2011) på följande 

orsaker: ett begränsat perspektiv och avsaknad av förståelse för “varför” förändringen 

ska genomföras, att förändringen innebär ett hot mot ledares makt och förmåga att 



  
 

28 

influera andra medarbetare (förlorar kontroll), förutfattade meningar om att 

förändringen kostar mer än vad den tillför, rädsla för att misslyckas, att personen känner 

sig otillräcklig eller känner att den riskerar att bli överflödig om förändringen 

genomförs. 

 

Chaffey och White (2011) menar på att motstånd av en förändring ofta yttrar sig genom 

kritik. Kritiken förs fram verbalt med ett mål om att övertyga andra medarbetare att 

undvika systemet eller att motsätta sig förändringen. Motstånden till förändring kan 

manifestera sig på lite olika sätt. Ett sätt som motstånd visar sig på är att personerna 

som motsätter sig förändringen avsiktligt försöker sabotera systemet genom att föra in 

felaktig data, detta kallas för aggression. Ett annat sätt som motstånd yttrar sig på är att 

systemet får skulden för de svårigheter som uppstår i samband med att det används även 

om problemet inte har med systemet att göra, detta kallas för projektion. Undvikande är 

en annan form av yttrande av motstånd, detta handlar om att personen eller personerna 

ifråga undviker att använda systemet eller väljer att använda substituerande lösningar. 

Till sist visar sig motstånd genom aktiv kritik mot systemet, även om kritiken inte är 

rättfärdigad (Chaffey och White, 2011). 

                    

Effektiviteten av ett förändringsarbete som sker i en organisation bestäms till stor grad 

av hur väl förändringens process har kommunicerats ut till medarbetare. Förändring är 

något som upplevs olika från individ till individ och handlar om att något som kändes 

till byttes ut mot något helt nytt. Detta innebär att det krävs att organisationen och dess 

medlemmar anpassar sig för att förändringen ska vara lyckad. Det är viktigt att det 

kommuniceras ut hur förändringsarbetet ska gå till, medarbetare ska förstå orsaken och 

nyttan med förädlingen för att därefter kunna applicera nyttan teoretiskt i sin vardag och 

sedan praktiskt (Erikson 2008).  

 

Johansson, Miller och Hamrin (2011) menar på att förändringsarbete är något som oftast 

möter stor opposition då det är svårt att förändras och många blir bekväma i sitt arbete 

och positioner de befinner sig i. Kommunikation är verktyget för att avvärja oro i 

förändringen och skapa stabilitet även då organisationen förändras om alla är med på 

arbetet som ska utföras och har en tydlig bild om varför det ska utföras blir det väldigt 

mycket lättare att hantera de problem som uppstår under arbetet. I stunder då ledningen 

kommunicerar ut att en förändring måste göras handlar det om att bygga upp en 

villighet att lyssna på alla parter som kommer vara delaktiga i förändringen. Ledningen 

ska uppmana medarbetarna att glömma det som hänt tidigare, och ta med det som 

fungerade för att sedan kunna tänka om och förändra. Det är viktigt att ledningen 

presenterar hur organisationen tagit sig till där de befinner sig idag samt vilka val som 

har gjorts nu för att förändra och varför just dem valen gjordes. Det krävs att 

förändringen motiveras väl för att den ska gå igenom samt att ledningen sedan backar 

och lyssnar på medarbetarna för att kunna skapa sig en bild av hur förändringsarbetets 

plan har uppfattas av de som faktiskt ska utföra majoriteten av förändringen. Det är 

sedan en viktig del att det som kommunicerats ut faktiskt sker och inte att ledningen 

bestämmer sig för att ta genvägar och inte kommunicerar ut den till alla andra, detta 

skapar oro i organisationen och leder till att allt fler motsätter sig förändringen 

(Johansson, Miller och Hamrin, 2011). 

 

Ett bra verktyg för att kommunicera ut förändringen är att arbeta i scenarier. Med 

scenarier kan ledningen komplettera de affärsplaner som finns där det ofta handlar om 

mål som kommer i formen av olika nyckeltal. Scenarier kan användas för att visa flera 

alternativa framtidsbilder, vilket öppnar upp för dialog om vart organisationen är på 
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väg. I dessa scenarier ska fokus ligga på att diskutera framtiden och vilka förändringar 

som bör göras för att komma dit samt vad som ska undvikas för att arbetet ska gå så 

effektivt som möjligt. Scenarion ska inkludera hur organisationen ska förändras samt 

scenarion om hur branschen och samhället kan komma att förändras i den kommande 

framtiden (Erikson 2008). För att det ska finnas en struktur i de olika scenarierna bör 

följande saker enligt Erikson (2008) diskuteras; politik/myndighetsbeslut, sociala 

strukturer, ekonomisk utveckling, teknik och miljö, kunder/marknad och konkurrenter, 

värderingar och interna förutsättningar. 

 

När bilden har målats upp blir det lättare för medarbetarna och ledningen att 

tillsammans förstå vart dem är påväg samt vad som påverkar organisationens 

framtidsplaner. Det gäller även att forma scenarion så att de blir lätta att bearbeta, om 

ledningen till exempel ställer fram fem olika scenarion ska de alla ha olika namn som 

beskriver just den framtiden (Erikson, 2008). Detta verktyget handlar inte om att 

förutspå framtiden utan det handlar om att tillsammans i organisationen skapa flera 

olika möjliga utfall för att kunna jämföra dessa och ta ut det som kan komma att bli 

verklighet från alla de olika scenarierna. Verktyget handlar heller inte om att ledningen 

ska skapa en idealbild av hur organisationen ska se ut i framtiden, detta leder endast till 

att den statiska bilden av den perfekta organisationen kvarstår och förändringen 

motsägs. Efter att olika möjliga scenarion målats upp blir nästa steg att ledningen bryter 

ner sina strategier till konkreta planer som sedan stäms av med tiden och utveckling av 

omvärlden. Målet är inte att se vilket scenario som slår in utan att följa den utvecklingen 

som sker. Referensramar ska sökas upp som ska leda till kontinuerlig omarbetningen av 

scenarier vilket ska bana väg för tydligare planering och kommunikation om framtiden 

till organisationens medlemmar. Scenariometoden är ett verktyg som är väldigt 

kommunikativt, det handlar om att tillsammans skapa sig en bild av vad som kan ske i 

framtiden, metoden sätter medarbetarna och människan i centrum för diskussionen och 

deras uppfattningar om vart organisationen är på väg. Metoden leder till diskussion om 

förändringen av organisationen men också om samhället utanför och målar upp 

förändring som något oundvikligt och som därför inte bör skapa oro utan bör skapa 

utrymme för att faktiskt försöka forma framtiden och gynna medarbetarna, 

organisationen samt samhället (Erikson, 2008). 

 

Alla processer i en organisation påverkas av den strategiska kommunikationen. När 

organisationens processer är effektiva når verksamheten sina mål. Om 

kommunikationen börjar brista kommer detta att märkas på effektiviteten av hela 

organisationen menar Hon och Grunig (1999). Problemen som uppstår är ofta relaterade 

till att vissa medarbetares behov i organisationen inte är uppfyllda då de inte 

kommunicerats ut till ledningen, detta påverkar hela organisationen i längden och 

organisationen utvecklas vidare utan att behandla de interna fel som sker. Om ledningen 

har som mål att ett visst digitalt program ska användas istället för användningen av 

skriftliga eller muntliga medel handlar det om att detta måste förmedlas ut i 

organisationen. Målet som är att användning och därmed förståelsen för den digitala 

plattformen ska öka måste förmedlas på rätt sätt till alla medarbetare som berörs, men 

även medarbetarna måste få möjlighet att få sin röst hörd och kommunicera ut vad de 

tycker om målet (Hon och Grunig, 1999). 

 

Det är viktigt att det finns förtroende för ledningen och cheferna. När det finns 

medarbetare som inte kommer i kontakt med sina chefer bildar de lätt en bild som målar 

upp chefen som inkompetent och medarbetaren blir därför skeptiska till vad som 

förmedlas av chefen. Detta kan i sin tur leda till att medarbetaren inte följer de direktiv 
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som kommuniceras ut och därför stannar kvar i gamla betenden och där med struntar i 

att anpassa sig. När medarbetare har möjlighet att föra dialog med cheferna bildas 

snabbt förtroende och medarbetaren anammar snabbare den guidning som chefen 

förmedlar. Det är chefens roll att kommunicera ut vilka processer som är viktiga att 

förstå sig på som medarbetare samt informera vilka andra medarbetare som finns inom 

organisationen som kan stödja den specifika medarbetaren. Chefen ska alltså informera 

om vilket nät av kontakter som medarbetaren har till sin befogenhet och varför 

medarbetaren kan dra nytta av dessa kontakter (White, Vanc och Stafford, 2010). 

 

I större hierarkiska organisationer är det viktigt att funktioner och lösningar som 

planeras upp av ledningen kommuniceras ut till medarbetarna som faktiskt ska använda 

dem. Om alla medarbetare inte får en standardiserad bild av hur förändringar i till 

exempel datorsystem kommer påverka deras vardag kommer den ej kommunicerade 

informationen att till slut skapa brister i processen som kommer leda till att 

medarbetarna hittar sina egna sätt att ta sig runt problemet som inte följer ledningens 

direktiv, detta kan leda till missförstånd i senare skeden (Johansson och Heide, 2008). 

 

För att det ska finnas en effektiv intern kommunikation bör utvärdering av den interna 

kommunikationen användas som ett verktyg för att analysera hur den interna 

kommunikationen påverkar organisationens funktion och därmed framgång. Det hela 

måste börja med att alla som berörs av den bristande kommunikationen är med i 

utvärderingen. Det är även viktigt att utvärderingen ska vara tydlig med att det handlar 

om att förbättra kommunikationen och att utvärderingen är till för att komma fram med 

kreativa ideer och lösningar på de interna kommunikativa bristerna. Dessa utvärderingar 

bör ske med jämna mellanrum att medarbetarna får chansen att kommentera den interna 

kommunikationen ofta och därmed skapa en tydligare bild av vad som kan förbättras i 

kommunikationen. Utvärderingen kan göras genom enkäter som ledningen ställer fram 

om organisationen är större är enkäter det som lämpas bäst (Clampitt och Downs, 

1993). För att enkäten ska bli bra och för att organisationen ska tjäna något på att utföra 

utvärderingen bör de enligt Clampitt och Downs (1993) tänka på följande: research som 

visar på hur organisationen fungerar i nuläget, detta för att relevanta frågor ska kunna 

ställas. Syftet med enkäten. Faktorerna som påverkar medarbetarnas svar. Enkäten 

måste formas så att den passar organisationen som den behandlar, det ska vara lätt att 

kategorisera medarbetarnas roller för att kunna skapa förståelse för hur de olika 

avdelningarna ser på den interna kommunikationen. 
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5 Analys 
I analysen behandlas problemområdena; direktiv, ansvar och rutiner, affärssystemet, 

kommunikationen och uppföljningen som framgick i empirin. Analysen görs utifrån 

teoretiska verktyg hämtade från teorikapitlet och målsättningen med analyskapitlet är 

att besvara studiens forskningsfrågor som dels handlade om varför personalen inte 

handlade på avtal, och dels om vad Landstinget Blekinge kan göra för att få personalen 

att handla på avtal. 

 

5.1 Direktiv, ansvar och rutiner 
På Landstinget Blekinge råder en organisationsstruktur med ansvarsenheter, det kan 

vara en klinik eller vårdcentral. Vid varje ansvarsenhet finns det en enhetschef, det är 

dennes ansvar att hålla enhetens budget. Något som Nilsson et al. (2016) ofta uppfattar 

som ett problem inom den offentliga sektorn, då enheternas primära mål är att serva 

samhället. De ekonomiska målen blir därför åsidosatta av personalen, de ägnar all sin 

tid åt sina primära arbetsuppgifter. Samtidigt hävdar Thylefors (2016) att 

decentraliseringen av ansvar och beslutsfattande är en förutsättning för den moderna 

sjukvården eftersom den kräver snabba beslut. Att de ekonomiska målen åsidosätts av 

sjukvårdsenheterna framträder tydligt på Landstinget Blekinge, de ekonomiska målen 

och enheternas budgetar prioriteras inte av sjukvårdspersonalen. Enligt respondenterna 

beror det på en rad olika anledningar som: okunskapen om prisskillnaden mellan 

avtalade produkter och icke-avtalade produkter, ingen information om hur inköpen ska 

gå till vilket leder till att det tar lång tid att leta efter ”rätt” produkt. En annan anledning 

är att en överskriden budget eller inköp av icke upphandlade produkter inte får några 

konsekvenser för enheten. Almqvist et al. (2016) förklarar vikten av konsekvenser för 

enheter som inte håller budgeten, beteendet fortsätter hos enheten samt att beteendet 

smittar ofta av sig på andra enheter. En överskriden budget måste följas upp och 

analyseras för att finna orsaken till att budgeten inte hölls, annars kan ingen förändring 

begäras. Brunsson (2005) förklarar att en av anledningarna till att budgeten inte uppfylls 

är att ansvarsenheterna inte har något inflytande när budgeten fördelas, att dem inte 

känner sig delaktiga vilket leder till att de ekonomiska målen inte prioriteras. En 

kombination av att enheten får en summa pengar som de ska använda på bästa sätt för 

att verksamheten ska fungera men att ingen följer upp vad dem gör med pengarna. 

Samtidigt får det inte några konsekvenser av att budgeten överskrids leder till att 

enhetscheferna inte tar sitt ansvar om att hålla budgeten seriöst. Något som Jacobsen 

och Thorsvik (2014) förklarar med att en person som tar ansvar behöver känna att hen 

bidrar till något med sitt ansvarsområde, får hen gehör för sin prestation motiveras 

personen i regel till att prestera ännu bättre. Får hen inte gehör uppfattar personen i regel 

att området inte är viktigt och prioriterar bort det. 

 

Den samlade bilden av Landstinget Blekinges inköpsprocess är att den ser olika ut på 

olika avdelningar. Likheterna är vetskapen om att inköpen i så stor utsträckning som 

möjligt skall gå via Raindance och att samtliga enheter har någon form av 

inköpsansvarig. I övrigt har alla enheter skapat rutiner efter bästa förmåga och 

förutsättningar.  Nilsson et al. (2016) förklarar vikten av att rätt person har rätt 

ansvarsområde och att denna person förstår syftet med sin uppgift. Jacobsen och 

Thorsvik (2014) beskriver vidare att en person som känner att den bidrar till att skapa 

värde blir mer engagerad och motiverad till att göra ett bra jobb. Det är något som 

Landstinget Blekinge bör ta tillvara på genom att informera om hur mycket pengar 

enheten hade sparat genom att enbart handla upphandlade produkter. 
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Eftersom att Landstinget Blekinge inte har någon utmappad standardiserad 

inköpsprocess har enheterna provat sig fram med blandat resultat. På Blekingesjukhuset 

 finns det ett godkänt ”förådssortiment” av bland annat kontorsmaterial som innehåller 

produkter som enhetschefen redan beslutsattesterat och som är återkommande. Dessa 

produkter behöver inte inköpsansvarig på enheten få beslutsattesterade igen, det är bara 

att beställa. Däremot alla produkter måste enhetschefen beslutsattestera innan 

beställning görs. Vilket gör att det blir enklare för enhetschefen att hålla sitt ansvar om 

att lite som möjligt köps utanför avtal. Almqvist et al. (2016) skriver att 

ekonomistyrningen ska ses som ett hjälpmedel för medarbetare och chefer, bland annat 

genom att utforma ramar och direktiv. Finns det rutiner är det enklare att fatta beslut. På 

Blekingesjukhuset märks det tydligt att deras inköpsprocess är effektivare, det går 

snabbare att beställa samt att dem köper billigare produkter. Inom primärvården är det 

friare tyglar, den inköpsansvarige har mandat från sin enhetschef att köpa in vad hen vill 

upp till en viss summa, över det behövs en beslutsattest. Vilket leder till att 

inköpsansvarig behöver söka upp produkter samt riskerar att köpa produkter utanför 

avtal på grund av att det är svårt att hitta ”rätt” produkter. Forslund (2013) skriver att ett 

enkelt sätt att effektivisera processer eller rutiner i större organisationer är att kolla på 

hur välfungerande enheter inom organisationen gör. Förutom att det kan vara en enkel 

lösning till att effektivisera den egna processen leder det till en mer enhetlig 

organisation.  

 

5.2 Affärssystemet 
En anledning till att personalen inom Landstinget Blekinge inte handlar avtalade 

produkter är för att deras affärssystem Raindance inte är användarvänligt och att det tar 

tid att lära sig systemet. Van Cauter et al. (2017) benämner användarvänlighet och att 

det är lätt att lära sig ett system (systemkvalitet) som kritiska faktorer för att ett system 

ska fungera framgångsrikt. En annan viktig faktor som DeLone och McLean (2003) 

talar om är informationskvalitet som bland annat handlar om att all data har matats in 

korrekt i systemet och att informationen som finns i systemet är tillräckligt relevant för 

att arbetet ska kunna genomföras. I Raindance finns inte tillräckligt med information för 

att arbetet ska kunna genomföras problemfritt, exempelvis saknas bilder och tillräckligt 

specifika produktbeskrivningar, samt att det är problematiskt att söka upp en produkt i 

systemets sökfunktion. DeLone, McLean (2003) Chaffey, White (2011) och Van Cauter 

et al. (2017) talar också om servicekvalitet som handlar om att användaren ska kunna få 

kompetent stöd, att projektgruppen för systemet visar intresse för slutanvändarens 

behov, och att projektgruppen följer upp systemimplementeringar. Det finns idag ingen 

systemuppföljning inom Landstinget Blekinge, slutanvändaren får inget stöd gällande 

Raindance, och det saknas ett intresse från ledningens sida vad gäller slutanvändarnas 

behov. Det går med andra ord att identifiera problemområden inom både systemkvalitet, 

informationskvalitet och servicekvalitet, vilka i sin tur påverkar 

användningsintentionerna och användartillfredsställelsen (DeLone och McLean, 2003; 

Van Cauter et al. 2017). Användartillfredsställelsen är låg ut i verksamheten eftersom 

att personalen inte är tycker om systemet och att det inte möter deras förväntningar. 

Användningsintentionerna är också låga eftersom att personalen använder sig av andra 

leverantörer istället för att handla via Raindance. I och med att 

användartillfredsställelsen och användningsintentionerna är låga påverkas 

nettofördelarna enligt Van Cauter et al. (2017) negativt, det vill säga de fördelar som 

affärssystemet totalt bidrar med till Landstinget Blekinge. Raindance nettofördelar 

mynnar ut i att en del av personalen inte klarar av att utföra sina arbetsuppgifter korrekt, 

att arbetsuppgifterna blir svårare och tar längre tid, samt att personalen tycker illa om 

affärssystemet. 
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För att personalen på Landstinget Blekinge ska vilja börja använda och handla via 

Raindance, måste systemet bli mer användarvänligt, funktioner som är tidsödande måste 

förbättras och det måste bli enklare att hitta produkter i systemet. 

Produktbeskrivningarna måste också bli mer precisa och produktbilder måste finnas. 

Det är även viktigt att användaren kan utläsa om det är en styck- eller förpackningsvara, 

om det är en förpackningsvara måste det till exempel framgå hur många pennor 

förpackningen innehåller. Ledningen måste också att börja intressera sig mer för 

slutanvändarens behov och föra en kommunikation med användarna. När dessa nu ovan 

nämnda förbättringar är gjorda är det enligt Valacich och Schneider (2016) viktigt att 

kommunicera ut förändringen till slutanvändaren för att den ska få effekt. 

  

En lösning på problemen som Landstinget Blekinges affärssystem medför vore att byta 

ut systemet mot ett bättre men detta är inget som Hedman, Nilsson och Westelius 

(2009) generellt rekommenderar eftersom att det är förenat med stora kostnader. 

Författarna förespråkar istället att det existerande systemet utnyttjas långt det går och att 

slutanvändarna utbildas i hur de ska använda systemet. För att ett system ska bli 

framgångsrikt måste personalen utbildas och supportas (Olve och Nilsson, 2006; 

Valacich och Schneider, 2016). Det behövs även tas fram dokumentation i form av 

rutinbeskrivningar och användarmanualer menar författarna. Landstinget Blekinge 

skulle kunna ta fram tydliga användarmanualer som beskriver hur systemet ska 

användas. Organisationen borde även införa någon form av support som kan stödja 

användarna om de har några frågor, samt utbilda personalen innan de ska börja använda 

systemet. Ytterligare ett förslag är att Landstinget Blekinge implementerar ett forum där 

de anställda kan utbyta idéer och erfarenheter med varandra (Hedman, Nilsson och 

Westelius, 2009). Supporten kan antingen skötas av Landstinget Blekinge själva eller så 

kan den läggas ut på ett annat supportföretag. Det viktiga med utbildningen och 

supporten är enligt Valacich och Schneider (2016) att den på ett effektivt sätt bidrar till 

att integrera systemet. 

  

En annan förbättring som organisationen kan göra är att aktivt börja följa upp hur 

systemet fungerar ute i de olika verksamheterna. Det är enligt (Sørum et al.2012) 

väldigt viktigt att få med slutanvändarnas åsikter och uppfattningar om affärssystemet 

för att rätt beslut ska kunna fattas gällande utveckling av ett system. Det är inte ovanligt 

att beslut enbart fattas utifrån ledarnas perspektiv men då tenderar slutresultatet att inte 

bli lika bra. I det här fallet skulle Landstinget Blekinge kunna skapa en mejlbrevlåda 

som de anställda skulle kunna skicka förbättringsförslag och idéer till. Ett annat förslag 

är att Landstinget Blekinge för en muntlig kommunikation, exempelvis via telefon, med 

de olika enheterna för att se hur affärssystemet fungerar eller om det finns någonting 

som skulle kunna förbättras. 

 

5.3 Kommunikationen 
Kommunikationen på Landstinget Blekinge kan förbättras med hjälp av flera olika 

verktyg. Då kommunikationen idag inte är tydlig enligt de som intervjuades är detta 

uppenbarligen ett problem som bidrar till att inköpsprocessen inte fungerar som den ska. 

Weick (1995) menar på att om kommunikationen inte fungerar som den ska kommer 

detta märkas av i organisationen vilket Landstinget Blekinge är ett tydligt exempel på. 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) skriver att det är genom kommunikation som 

den gemensamma visionen och därmed målen blir till verklighet. Kommunikation är 

organisationen och när kommunikationen inte är tydlig blir även visionen och de mål 

som organisationen satt upp otydliga och meningslösa för många i organisationen. De 
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som intervjuades på Landstinget Blekinge var medvetna om att det fanns ett behov av 

att spara på resurser men där tog det stopp, många visste inte var eller hur de skulle 

ändra sitt beteende för att uppfylla målen om sparande. Det tydliga problemet var att det 

inte fanns några effektiva kommunikationskanaler för medlemmarna i organisationen 

när det kommer till att kommunicera ut information angående rätt beteende kring 

inköpsprocessen samt möjlighet till kommunikation när det kommer till att åtgärda de 

brister som fanns i den nuvarande inköpsprocessen. 

 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) menar också på att kommunikationen som 

cheferna för, är i dagens organisationer mer riktat mot att förädla information och sedan 

kommunicera ut den. Landstinget Blekinges enhetschefer kommunicerar ut så gott de 

kan men de menar också på att de själva inte känner sig tillräckligt informerade. 

Medarbetarna kommenterar att de har problem med vart de ska vända sig när ett 

problem uppstår gällande inköp. Det är därför som Heide, Johansson och Simonsson 

(2012) menar på att det är viktigt att rätt information når rätt personer. Det är inte 

mängden information som brister då det med dagens teknologi inte är några problem att 

skicka stora mängder information, det handlar mer om att det idag finns så mycket 

information som kretsar i organisationerna att det skapas ett överflöd som medarbetaren 

inte kan dra någon nytta av. Landstinget Blekinge har själva ett intranät där all 

information laddas upp men det påpekas att intranätet inte används som det ska och att 

mycket av den informationen som läggs upp där missas av medarbetarna.  

 

Erikson (2008) gör det tydligt att det digitala är en bra informationskanal men att det 

även krävs möten där dialoger kan uppstå för att alla medlemmar i organisationen ska 

kunna göra sina röster hörda. Cheferna ska vara med på att lyssna och vara tydliga med 

att medarbetarna bör berätta om sina tankar och åsikter för att det ska kunna ske en 

förändring mot det bättre. Med ett förändringsarbete menar Erikson (2008) att det är 

viktigt att arbetet kommuniceras ut till anställda för att det ska lyckas. Johansson, Miller 

och Hamrin (2011) är också tydliga med att förändring och nya strategier måste 

kommuniceras ut till alla i organisationen, det måste finnas en entydig bild av hur det 

nya ska fungera och varför förändringar görs. Landstinget Blekinge har haft det 

ekonomiskt svårt den senaste tiden och förändring är något som krävs för att trenden 

ska vända, det är därför viktigt att när denna förändringen sker att cheferna i alla nivåer 

informerar sina arbetare vad det är som kommer ske i den närmaste framtiden och 

varför det kommer ske. För att Landstinget Blekinge effektivt ska kunna kommunicera 

ut sin framtida förändring krävs verktyg för att det ska kunna ske så effektivt som 

möjligt. Erikson (2008) menar att organisationer kan jobba med scenarion för att 

kommunicera förändring och försäkra sig om att alla är med och förstår. Olika scenarion 

målas upp om organisationens framtid och olika faktorer diskuteras för att gemensamt 

komma överens vart fokus ska ligga och därmed ska en överenskommelse kring de 

framtida arbetet skapas, en tydligare bild om det arbete som sker idag för framtiden ska 

spridas i organisationen.  

 

Hon och Grunig (1999) menar på att alla processer i en organisation påverkas av 

kommunikationens effektivitet. Effektiviteten av kommunikationen gällande 

organisationens mål ligger som grund för att processerna ska fungera som tänkt. 

Landstinget Blekinge har flera medarbetare som känner att de inte riktigt vet vart de ska 

vända sig, detta leder till att det inte finns någon klar bild om vems mål som ska följas 

och vem som kommunicerar dem.  Johansson och Heide (2008) menar på att den interna 

kommunikationen måste fungera som tänkt för att det gemensamma arbetet ska vara så 

smidigt som möjligt. Landstinget Blekinge interna kommunikation brister, Clampitt och 
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Downs (1993) talar för att utvärderingar av den interna kommunikationen bör utföras 

med jämna mellanrum för att snabbt identifiera brister och därefter kunna åtgärda dem. 

 

5.4 Uppföljningen 
Baserat på de intervjuer som genomförts för denna uppsats är den samlade bilden av att 

ingen uppföljning sker av enheternas ekonomi, förutom ett resultat och en kostnadspost 

med en summa. Problemet är att en post kan heta ”förbrukningsmaterial, sjukvård”, sen 

står det en summa som enheten handlat för. Enhetschefen som sedan granskar rapporten 

kan inte se vad det är för typ av produkter som köpts eller till vilket pris. De får alltså 

ingen analys av vad det är som orsakar resultatet, vilka kostnader som sprungit iväg 

eller vilka poster som genererar ett positivt resultat. Brunsson (2005) skriver att det är 

ett vanligt fenomen att uppföljningen inte sker eller att en, för enhetscheferna, 

obegriplig rapport levereras. Resultatet av detta är att enhetscheferna inte tittar på 

rapporten.    

 

Nilsson et al. (2016) betonar vikten av regelbunden uppföljning och analys av 

enheternas nyckeltal. Det är dessa analyser som ska ligga till grund för vilka 

förbättringsarbeten en organisation ska ägna sig åt. Intervjupersonerna på Landstinget 

Blekinge ställer sig positiva till att få ekonomiska rapporter om deras kostnader och 

intäkter, de förstår att det är anslagsmedel som används och vill därför använda dessa på 

bästa sätt. Almqvist et al. (2016) skriver att det inte är ansvarsenheternas uppgift att ta 

fram och tolka dessa rapporter, det ska en ekonomienhet göra för att stötta 

ansvarsenheterna till att nå de ekonomiska målen. Ansvarsenheterna ska främst ägna sig 

åt sina primära mål. Personalen på Landstinget Blekinge vill att inköp av onödigt dyra 

produkter ska få konsekvenser, de vill hålla nere Landstinget Blekinges kostnader men 

de behöver support och direktiv i förändringsarbetet. Som det är nu får en överskriden 

budget inga konsekvenser, vilket ger intrycket att ledningen inte bryr sig, de går inte till 

botten med vad som orsakar de röda siffrorna. Nilsson et al. (2016) menar att så fort en 

kostnad sticker iväg måste ekonomienheten slå på trumman och undersöka orsaken till 

kostnaderna. För att underlätta detta skriver Forslund (2013) att en av anledningarna 

med ansvarsenheter är att enkelt kunna följa upp specifika kostnader/intäkter till 

specifika enheter. 

 

För att komma till rätta med problemet skriver Almqvist et al. (2016) att en dialog 

mellan ekonomienheten och ansvarsenheterna bör äga rum med fysiska uppstartsmöten 

och avstämningsmöten. På dessa möten går berörda medarbetare, enhetschefer och 

ansvariga ekonomer igenom nyckeltal och analyserar för att ta reda på varför det ser ut 

som det gör, och sedan försöka finna lösningar på problemen. Vid nästa 

uppföljningsmöte gås förändringsarbetet igenom för att se om resultatet blev som 

förväntat. De enhetschefer som intervjuats har efterlyst dessa möten, då de vill att 

enheterna ska leverera ett positivt resultat. De behöver dock hjälp med uppföljning och 

avstämning, en av cheferna gav även som förslag att det vore praktiskt om de själva 

kunde granska inköpen via affärssystemet på ett enklare sätt. Bredmar (2015) menar att 

de åtgärder som beslutas om i budget analysen och visar ett positivt resultat ligger till 

grunden för att skapa nya processer/rutiner för enheterna.  
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6 Slutsats 
Syftet med studien har varit att utvärdera Landstinget Blekinges inköpsprocess, belysa 

utvecklingsmöjligheter samt att presentera förbättringsförslag. Sammanfattningsvis 

resulterade utvärderingen till att flertalet problem identifierades. Problemen berörde 

styrningen av verksamheten, affärssystemet (Raindance), kommunikationen och 

uppföljningen. 

 

Ansvarsenheterna behöver mer support från ekonomienheten i form av ekonomiska 

rapporter och tolkning av dessa. Fysiska möten bör eftersträvas med strukturen: 

uppstartsmöte, uppföljningsmöte och bokslutsmöte där berörda medarbetare, 

enhetschefer gemensamt tolkar den ekonomiska situationen för ansvarsenheten. Om 

enhetens kostnader börjar skena iväg behöver det snabbt få konsekvenser i form av att 

orsaken identifieras och åtgärdas med adekvat styrmedel. Det är resultaten från dessa 

fysiska möten som ska ligga till grund för enheternas förbättringsarbeten. Medarbetarna 

på respektive ansvarsenhet behöver bli informerade om hur viktigt det är att handla 

avtalade produkter, inte bara ur en besparingssynpunkt, utan även för att säkerställa 

kvaliteten på produkten. Genom att titta på de enheter som har en väl fungerande 

inköpsprocess och lära sig av dem för att skapa en standardiserad inköpsprocess för hela 

Landstinget Blekinge med begränsningar av vad som får köpas in utan av det 

beslutsattesteras i förhand, likt ”förådssortimentet”. I en standardiserad process bör det 

enbart vara ett fåtal personer med intresse för inköp som är utbildade i systemet som har 

mandat att göra inköp. 

 

Problemen som identifierades beträffande Landstinget Blekinges affärssystem var bland 

annat att Raindance brister i användarvänlighet och att det tar tid att lära sig systemet. 

Vidare konstaterades att det saknas tydliga produktbeskrivningar och produktbilder, 

samt att sökfunktionen fungerar dåligt. Personalen får inte heller någon utbildning i 

systemet. Det saknas även möjligheter till att få support i systemet, samt att det inte 

finns någon systemuppföljning. Samtliga ovan nämnda problem bidrar till att 

personalen inom Landstinget Blekinge undviker att handla via Raindance och istället 

hittar andra lösningar. För att komma till rätta med problematiken skulle Landstinget 

Blekinge antingen kunna välja att byta ut systemet eller anpassa verksamheten efter 

systemet. Om organisationen väljer att behålla Raindance måste produktbeskrivningarna 

bli mer tydliga med bilder och relevant information. Personalen måste få support och 

utbildning i hur de ska använda systemet. Tydliga användarmanualer måste utformas 

och slutanvändarna måste involveras i det fortsatta systemutvecklingsarbetet. 

 

Den bristande kommunikationen på Landstinget Blekinge är en bidragande faktor till att 

det handlas utanför avtal. Inköpsprocessen blir negativt påverkad av den ineffektiva 

kommunikationen. Målen med förändringar kommuniceras inte ut och det anställda 

känner att de inte vet vart de ska vända sig för hjälp och råd. Det är inte lätt för 

medarbetarna att komma i kontakt med de som arbetar på affärsenheten för att kunna 

kontrollera vilka produkter som är avtalade och ej. Chefernas roll är också otydlig i 

Landstinget Blekinge,  berörda medarbetare får inte feedback på frågor rörande inköp 

och ekonomi av respektive enhetschef vilket ger signaler om att ämnet inte är viktigt. 

Redskap såsom intranät finns men används ej till sin fulla potential.  

 

Kommunikationen kan förbättras med hjälp av verktyg som scenariobyggande övningar 

och frekventa dialoger mellan medarbetare och ledningen. Utvärderingar i form av 

enkäter kan också utföras för att det ska skapas en tydligare bild av hur nuläget ser ut i 

den interna kommunikationen. För framtida förändring är det viktigt att Landstinget 
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Blekinge är väldigt tydliga med vad som ska förändras samt att förändringen 

kommuniceras ut till alla i organisationen. Avslutningsvis går det att summera 

utvärderingen och konstatera att det finns mycket att jobba på inom Landstinget 

Blekinge, men samtidigt finns det också stora möjligheter. Lyckas organisationen 

åtgärda problemen kan kostnader minskas och verksamheten effektiviseras, vilket är 

någonting som måste till för att framtida utmaningar ska kunna överkommas. 
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7 Reflektioner 
En av de första reflektionerna som gjordes var att vårdcentralerna som låg längre bort 

ifrån Landstinget Blekinges kontor var allt mer benägna att handla utanför avtal och 

därmed spendera mer anslagsmedel. Detta observerades under tiden då fakturor 

granskades. Anledningen till att personal som arbetar på enheter inom primärvården är 

mer benägna att handla utanför kan bero på att desto längre en enhet är ifrån de styrande 

enheterna, landstingsdirektören och hans stab. Därifrån decentraliseras processerna och 

budgetansvaret för enheterna, vilket inte prioriteras av dessa enheter. Det spekulerades 

även om det kan vara att leverantörer av kontorsmaterial som inte är avtalade är mer 

benägna att sälja till de enheterna som ligger längre ifrån de styrande enheterna 

(geografiskt). 

 

Det observerades även en distans mellan de enheterna som arbetade med direkt sjukvård 

och de enheter som går under landstingsservice. Respondenterna från 

sjukvårdsenheterna kommenterade hur de som arbetade “ner för backen” (underförstått 

ekonomienheterna) spenderade finansiella medel på sig själva med vin och annan lyx, 

medan de själva var tvungna att “gå på knäna” för att spara pengar. Denna distans i 

kulturen är en faktor i det som sker hos Landstinget Blekinge och kan vara intressant att 

undersöka vidare. Men vi bestämde att göra en avgränsning och därmed inte gå för 

djupt in på kulturen då det ansågs att det skulle krävas ett separat arbete om kultur för 

att en rättvis slutsats skulle kunna dras. Kulturaspekten inom landstingen lämnas därför 

öppen som en intressant fråga för vidare forskning. Van Cauter et al. (2017) skriver 

också att kulturella barriärer mellan olika verksamhetsnivåer och organisatorisk 

kapacitet är en vanligt förekommande orsak till att offentliga verksamheter misslyckas 

med att implementera nya system, vilket kan vara en faktor till att personal på 

Landstinget Blekinge är negativt inställda till Raindance.      

 

Under intervjuerna uppgav en av enhetscheferna att frågor rörande ekonomi blir allt 

viktigare för Landstinget Blekinge och att detta har lett till att ekonomienheterna får ett 

större fokus. Om detta stämmer reflekteras det kring att Landstinget Blekinge har sett 

problemen och därför investerar i ekonomienheterna för att lösa problemet. Detta kan i 

längden göra så att Landstinget Blekinge får bättre koll på vart skattepengarna tar vägen 

och därefter kunna spendera tid på att även effektivisera de processer som idag inte har 

undersökts.  
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8 Forskningsbidrag 

8.1 Praktiskt bidrag 
Utefter studiens resultat kunde ett antal problemområden fastställas. Problemen berörde 

styrningen av verksamheten, affärssystemet, det vill säga Raindance, kommunikationen 

och uppföljningen. Genom att belysa problemen öppnas möjligheter för åtgärder och 

förändring, vilka i sin tur kan leda till att Landstinget Blekinge minskar kostnader och 

blir mer effektivt. Studien förser Landstinget Blekinge med information och verktyg till 

en förbättring. 

 

8.2 Teoretiskt bidrag 
Studien belyser ett antal problem inom Landstinget Blekinges inköpsprocess, vilka 

sannolikt går att återfinna på fler landsting inom Sverige. Enligt SKL har kostnaderna 

ökat för alla landsting och för att klara av framtidens ekonomiska krav krävs det ett 

omfattande effektiviseringsarbete. Resultaten från studien är svåra att generalisera 

eftersom att den kvalitativa studien enbart utfördes på ett landsting med fem 

respondenter. Hur problemen ser ut kan skilja sig från landsting till landsting, men i och 

med att verksamheterna styrs på liknande vis är sannolikheten stor att vissa av 

problemen som återfann sig på Landstinget Blekinge också går att finna inom fler 

landsting. Utifrån insikt i Landstinget Blekinges inköpsprocess kan andra landsting 

replikera studien och identifiera potentiella förbättringar. Via insyn och öppenhet 

öppnas också möjligheten för samverkan och utveckling upp mellan landstingen. I 

samarbete med SKL skulle en mer heltäckande bild av inköpsprocessen kunna arbetas 

fram och appliceras på samtliga landsting i Sverige, för att på så vis effektivisera 

verksamheterna. 

 

Genom att dra lärdom från landstinget i Blekinge kan andra landsting runt om i Sverige 

finna förbättringsmöjligheter. Via förbättringar kan sedan landstingen effektivisera sina 

verksamheter, vilket är avgörande för att kunna bemöta framtidens utmaningar, speciellt 

med tanke på att skatteunderlagstillväxten förväntas minska framöver samtidigt som 

befolkningstillväxten förväntas öka. 

 

 

  



  
 

40 

9 Källförteckning 
Almqvist, R., Graaf, J., Jannesson, E., Parment, A. & Skoog, M. (2016). Boken om 

ekonomistyrning. Lund: Studentlitteratur  

 

Alvesson, M. (2013). Organisation och ledning, Ett något skeptiskt perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Alvesson, M & Sveningsson, S. (2012). Organisationer, ledning och processer. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Andersson, G. & Funck, E (2017). Ekonomistyrning: beslut och handling. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bredmar, K. (2015).  Strategiskt ekonomistyrning, Att leda för långsiktig tillväxt. Riga: 

Latvia by Livonia 

 

Brunsson, K. (2005). Ekonomistyrning - om mått, makt och människor. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: 

Liber.  

 

Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Johanneshov: 

MTM. 

 

Chaffey, D. & White, G. (2011). Business information management: improving 

performance using information systems. New York: Financial Times/Prentice Hall. 

 

Clampitt, P. G., Downs, C. W. (1993). Employee perceptions of the relationship 

between communication and productivity: A field study. The Journal of Business 

Communication 

 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning.  

  

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of 

Information Systems Success: A Ten-Year Update. Journal Of Management 

Information Systems, 19(4), 9-30. 

 

Erikson, P. (2008). Planerad kommunikation: strategiskt ledningsstöd i företag och 

organisation. Malmö: Liber. 

 

Forslund, M. (2013). Organisering och ledning. Malmö: Liber AB 

Hedman, J., Nilsson, F. & Westelius, A. (2009). Temperaturen på affärssystem i 

Sverige. Lund: Studentlitteratur. 

 

Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. 

Malmö: Liber. 

 



  
 

41 

Hon, L. C & Grunig, J. E. (1999). Guidelines for measuring relationships in public 

relations. Institute for Public Relations. 

 

Jacobsen, D. Thorsvik, J. (2014). Hur fungerar moderna organisationer? Lund: 

Studentlitteratur 

 

Johansson, C & Heide, M. (2008). Kommunikation i förändringsprocesser. Stockholm: 

Liber. 

 

Johansson, C., Miller, V. D., & Hamrin, S. (2011). Communicative leadership. 

Theories, concepts, and central communication behaviors. Demicom rapport nr 4. 

Sundsvall: Mittuniversitetet. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Johanneshov: 

MTM. 

 

Landstinget Blekinge (2018). Landstingets tjänstemannaorganisation. 

http://ltblekinge.se/Om-landstinget/Organisation/ [2018-05-24] 

 

Linnéuniversitetet (2018). Vetenskapliga Publikationer. 

https://lnu.se/ub/soka-och-vardera/vetenskapliga-publikationer/ [2018-05-15] 

 

Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012). Processbaserad verksamhetsutveckling: [varför - 

vad - hur?]. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilsson, F. Petri, C. Westelius, A. (2016). Strategisk ekonomistyrning - med dialog i 

fokus. Lund: Studentlitteratur 

 

Olofsson, R. (2010). Beteendeanalys i organisationer: handbok i OBM. Stockholm: 

Natur & kultur. 

 

Olofsson, R. & Nilsson, K. (2015). OBM i praktiken: förändra beteenden och nå 

resultat i organisationer. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Olve, N. & Nilsson, F. (red.) (2006). Ekonomiska informationssystem: där ekonomi och 

IT möts. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sveriges kommuner och landsting (2018). Ekonomirapporten, maj 2018: Om 

kommunernas och landstingens ekonomi. 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ekonomirapporten-maj-2018.html [2018-05-22] 

 

Sydöstran (2018). Extra krismöte – så ska landstinget spara flera miljoner. 

http://www.sydostran.se/karlskrona/extra-krismote-sa-ska-landstinget-spara-flera-

miljoner/ [2018-05-24] 

 

Sørum, H., Medaglia, R., Andersen, K, N., Scott, M., DeLone, W. (2012). Perceptions 

of information system success in the public sector: Webmasters at the steering wheel?. 

Transforming Government: People, Process and Policy, 6 (3), 239-257. 

 

Thylefors, I. (2016). Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn. Natur & kultur 

akademiska 



  
 

42 

 

Valacich, J.S. & Schneider, C. (2016). Information systems today: managing in a digital 

world. Harlow: Pearson. 

  

Van Cauter, L., Verlet, D., Snoeck, M., & Crompvoets, J. (2017). The explanatory 

power of the Delone & McLean model in the public sector: A mixed method test. 

Information Polity: The International Journal Of Government & Democracy In The 

Information Age, 22(1), 41-55. 

 

Weick, K.E. (1995). Sensemaking in organizations. Thousand Oaks, Calif: Sage. 

 

White, C., Vanc, A., & Stafford, G. (2010). Internal communication, information 

satisfaction, and sense of community: The effect of personal influence. Journal of Public 

Relations Research 
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Bilagor 

Bilaga 1 Landstinget Blekinges tjänstemannaorganisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Landstinget Blekinge, 2018) 
  



  
 

II 

Bilaga 2 Intervjuguide: inköpsansvarig 
 

Mål med intervjun 
 Att få en bild av hur den nuvarande inköpsprocessen ser ut. 

 Att få en bild av varför inköpsprocessen ser ut som den gör. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentation 
 Presentation. 

 Förklara syftet med intervjun och studien. 

 Antyda vad vi är intresserade av att få veta. 

 

Presentation av intervjupersoner 
 Vad heter du och vilken yrkestitel har du? 

 Hur länge har du haft din nuvarande befattning? 

 

Inspelning och anonymitet 
 Fråga om det går bra att spela in intervjun. 

 Informera om att det inspelade materialet inte kommer att lämnas ut till tredje 

part.  

 Informera respondenten om att intervjun är anonym. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Introducerande frågor 
 Skulle du kunna beskriva hur du går tillväga när du köper in kontorsmaterial? 

 Hur vet du när det är dags att köpa in kontorsmaterial? 

 Vad prioriterar du när du köper in kontorsmaterial? Vad är viktigast? (t 

ex: att det ska gå snabbt, det ska vara billigt, det ska vara enkelt) 

 Använder ni några specifika metoder (program) för hur ni inhandlar 

kontorsmaterial? 

 Tycker du att de upphandlade varorna motsvara dina förväntningar och 

krav på kontorsmaterial?  

 Om inte: Varför? 

 Har du några förslag på hur inköpsprocessen skulle kunna förbättras? 

 

Direktiv och ansvar 
 Vilka beslut har du befogenheter att fatta? 

 Finns det några direktiv för hur ni ska gå tillväga? 

 Om det finns: Vad händer om man inte följer direktiven? 

 Hur tror du att ditt arbete skulle påverkas om striktare inköpsdirektiv 

skulle införas? 

 

Kommunikation mellan Blekingesjukhuset och vårdcentralerna 
 Brukar landstinget följa upp och ge feedback på hur ni inhandlar varor? 

 Har du fått någon utbildning kring inköpsprocessen där du lärde dig hur den ska 

fungera? 

 

Leverantörer utanför avtal 
 Kommer säljare ut till er verksamhet? 

 Hur ofta gör dem i så fall det? 

 Är det flera olika säljare/företag? 

 Handlar ni varor av dessa leverantörerna? 

 



  
 

III 

 Har ni ett behov av att handla kontorsmaterial utanför avtal? (Har ni ett behov av 

varor som inte finns upphandlat) 

 

Avslutande frågor 
 Är ni medvetna om att det går att spara pengar genom att handla av det 

upphandlade sortimentet istället för produkter som inte är upphandlade? 

 

 Landstinget Blekinge gick 2017 back ca. 77 miljoner, en del av detta var inköp 

som sker utanför avtal, vad tror du måste till för att landstinget ska kunna vända 

denna utvecklingskurvan? 

 

  



  
 

IV 

Bilaga 3 Intervjuguide: enhetschef 
 

Mål med intervjun 
 Att få en bild av hur den nuvarande inköpsprocessen ser ut. 

 Att få en bild av varför inköpsprocessen ser ut som den gör. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentation 
 Presentation 

 Förklara syftet med intervjun och studien 

 Antyda vad vi är intresserade av att få veta 

 

Presentation av intervjupersoner 
 Vad heter du och vilken yrkestitel har du? 

 Hur länge har du haft din nuvarande befattning? 

 

Inspelning och anonymitet 
 Fråga om det går bra att spela in intervjun. 

 Informera om att det inspelade materialet inte kommer att lämnas ut till tredje 

part.  

 Informera respondenten om att intervjun är anonym. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introducerande frågor 
 Skulle du kunna beskriva hur det är tänkt att inköpsprocessen ska gå till ute i 

verksamheten? 

 Hur styr ni idag inköpsprocessen? Vad använder ni för metoder? 

 

Direktiv och ansvar 
 Finns det några direktiv för hur medarbetarna ska gå tillväga i inköpsprocessen? 

 Om det finns: Vad händer om man inte följer direktiven? 

 Vems ansvar är det att kontorsmaterial handlas på avtal? 

 Vems ansvar är det att budgeten uppfylls? 

 

Kommunikation mellan Blekingesjukhuset och vårdcentralerna 
 Brukar landstinget följa upp och ge feedback på hur medarbetare inom 

verksamheten inhandlar varor? 

 Utbildar eller informerar landstinget sina medarbetare kring hur inköpsprocessen 

ska gå till? 

 Hur ofta kommunicerar upphandlare och inköpsansvariga 

 

Avslutande frågor 
 Visa upp fakturan med de dyra pennorna: Vad tänker du när du ser den här 

fakturan? 

 Landstinget Blekinge gick 2017 back ca. 77 miljoner, en del av detta var inköp 

som sker utanför avtal, vad tror du måste till för att landstinget ska kunna vända 

denna utvecklingskurvan? 

 


