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Bakgrund 

Offentlig sektor står årligen för höga inköpsvolymer som finansieras med hjälp av 

skattemedel. Under 2015 stod Sveriges offentliga sektor för en uppskattad 

inköpsvolym på 625 miljarder kronor. Samtidigt råder en bristande avtalstrohet inom 

svenska myndigheter. 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att skapa en utökad och djupare kunskap inom 

området avtalstrohet genom att undersöka hur det i praktiken ser ut hos en 

mellanstor kommun i Sverige. Studien inbegriper hur avtalstroheten förhåller sig 

mellan två produktgrupper samt i förhållande till kommunen som helhet.     

Metod   

Uppsatsen kommer att genomföras med hjälp fallstudie och en kvantitativ 

forskningsmetod. Tidsperioden för studien är januari 2014 till och med december 

2015 och analyserad data är erhållen från kommunens avtalsdatabas och 

fakturahanteringssystem.  

Slutsats 

Studerade produktgrupper har en tillfredställande avtalstrohet i förhållande 

kommunen som helhet och överträffar kommunens uppsatta mål inom området. 

Utifrån ett kommunperspektiv har produktgruppen Livsmedel en högre avtalstrohet i 

jämförelse med Arbetskläder. Trots det har sju av tio förvaltningar en högre 

avtalstrohet inom Arbetskläder i förhållande till Livsmedel. Det råder en bristande 

avtalstrohet hos specifika förvaltningar inom båda produktgrupperna men 

förvaltningar med hög inköpsvolym tenderar att vara avtalstrogna. 
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Tutor  
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Background 

Annually the public sector accounts for high purchase volumes financed by tax 

revenue. In 2015, the public sector in Sweden stands for an estimated purchase 

volume of 625 billion.  Meanwhile Swedish authorities experience shortcomings in 

contract compliance. 

Purpose 

The purpose of this study is to obtain a deeper understanding of contract compliance 

through a case study on a Swedish medium-sized municipality. The study comprises 

the contract compliance correlation between two product categories as well as in 

relation to the municipality as a whole.      

Method 

The study will be conducted through a case study and using a quantitative research 

method. The time period of the study is January 2014 to December 2015 and the data 

is acquired from the municipality's invoicing system and contract database.  

Conclusion 

The study shows satisfactory contract compliance within studied categories in 

relation to the municipality average, and exceeds the municipality's goal for contract 

compliance. From an aggregated perspective, the Food category stands for a higher 

contract compliance result compare to Workwear. Even so, seven out of ten 

administrations have higher contract compliance within Workwear in relation to 

Food.  In both categories there is a lack of contract compliance within specific 

administrations. However administrations with high purchase volumes tend to be 

faithful to contract agreements. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Under 2015 stod Sveriges offentliga sektor för en uppskattad inköpsvolym på 625 

miljarder kronor, vilket motsvarar 20 % av landets bruttonationalprodukt 

(Lukkarinen, Morlid, & Jönsson, 2015). Den offentliga upphandlingen styrs av 

regelverket LOU, Lagen om offentlig upphandling (Sveriges Riksdag, 2007), vars 

huvudsyfte är att främja konkurrensen på marknaden samt bidra med en transparent 

och rättvis behandling som inte diskriminerar potentiella anbudsgivare (Wijkman, 

Edman, Henriksson , & Arnek, 2013). Därtill skapar LOU fri rörlighet inom EU, 

kostnadseffektiv användning av skattemedel, understöd för företag att göra affärer 

med offentlig sektor, och att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, alternativt 

anbuden, vinner tilldelning (Lukkarinen, Morlid, & Jönsson, 2015) ”Målet för 

offentlig upphandling är att den ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara 

konkurrensen på marknaden samtidigt som innovativa lösningar främjas samt 

miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktas” (Regeringskansliet, 2015). 

Upphandlingsprocessen inkluderar en inhomogen uppsättning aktörer i form av; 

upphandlande myndigheter, leverantörer och beställande enheter. 

Leverantörsmarknaden består både av ideella organisationer och vinstdrivande 

företag i storleksordningen enskildfirma till storbolag (Wijkman, Edman, Henriksson 

, & Arnek, 2013). Addera närmare 4000 organisationer som lyder under 

upphandlingsreglementet där majoriteten av organisationerna använder flertalet 

beställningspunkter (Lukkarinen, Morlid, & Jönsson, 2015). Både 

verksamhetsstyrningen och organisationens karaktär varierar kraftigt och följaktligen 

är inköpsbehoven extremt differentierade vilket bidrar till den inhomogena gruppen 

av intressenter inom offentlig upphandling (Wijkman, Edman, Henriksson , & Arnek, 

2013). Sju av tio upphandlingar utförs av kommuner och deras bolag. Tabell 1.1 

redovisar fördelningen av upphandlingar mellan samtliga myndigheter under 

perioden 2009-2014 (Lukkarinen, Morlid, & Jönsson, 2015). 

Tabell 1.1 Upphandlingsstatistik 

Myndighet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Andel 
2014 

Statlig myndighet 3819 3918 3819 3900 3726 3505 19 % 
Kommun 7675 8447 8999 9379 9294 8706 47 % 
Landsting  1730 1931 1821 1872 1919 1891 10 % 
Statligt bolag 295 359 421 445 398 305 2 % 
Kommunalt bolag 3505 3918 4064 4074 4043 3709 20 % 
Övrigt  160 136 162 216 350 274 1 % 
Saknar information 1 3 2 27 40 17 0 % 
Totalt  17 185 18 712 19 288 19 913 19 770 18 407 100 % 
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I utredningsrapporten avseende offentlig upphandling, Goda affärer - en strategi för 

hållbar offentlig upphandling, sammanfattar Wijkman et al. (2013) att det finns ett 

överhängande fokus på juridiska aspekter när det gäller upphandling och att flertalet 

andra hänseenden som gynnar den goda affären är sekundära. Det finns även tydliga 

brister i det strategiska perspektivet kopplat till upphandling, många myndigheter 

saknar eller har en bristande strategi för sin upphandlingsverksamhet. Legislaturen 

tenderar att uppfattas som både stelbent och invecklad samt stundom svårtolkad. 

Följaktligen påträffas ett stort antal överprövningar, 8 % av samtliga upphandlingar 

överprövas (Lukkarinen, Morlid, & Jönsson, 2015), vilket har en stor inverkan på 

upphandlande myndighet genom förseningar, ökade kostnader och även försämrad 

offentlig service (Wijkman, Edman, Henriksson , & Arnek, 2013). Offentlig sektor har 

i uppdrag att förvalta erhållna skattemedel på ett resurseffektivt sätt, vilket även ska 

appliceras på offentlig upphandling. Medborgarna ska med andra ord få så mycket 

som möjligt för sina skattpengar.  Furusten (2015) argumenterar för att LOU och 

resurseffektivitet inte alltid korresponderar och konstaterar att offentliga 

myndigheter i viss mån frångår LOU för att, enligt sin egen mening, få ut mer av 

erhållna skattemedel. 

Wijkman (2013) poängterar att det finns stora brister när det kommer till 

avtalstroheten inom Sveriges myndigheter. 

“Det är långt ifrån alltid som myndigheterna gör sina beställningar från ingångna 

ramavtal. I stället köper man in varor eller tjänster från leverantörer som inte har 

ramavtal eller så köper man produkter från en ramavtalsleverantör men som inte 

ingår i ramavtalet. Utredningens bedömning är att det sannolikt finns betydande 

vinster för många myndigheter att hämta genom en högre avtalstrohet.”  

(Wijkman, Edman, Henriksson , & Arnek, 2013) 

Utredningen anser att definierade och målsatta nyckeltal inom inköp och 

upphandling är av strategisk karaktär och ska behandlas och beslutas på ledningsnivå 

för att sedan genomsyra organisationen. Därtill är det av hög relevans att 

myndigheter har dokumenterade rutiner och processer som är kända och tillgängliga 

för personer inom inköpsorganisationen (Wijkman, Edman, Henriksson , & Arnek, 

2013) Även Bergman (2010) påpekar problematiken kring låg avtalstrohet och 

förklarar att inköp utanför gällande avtal är vanligt förekommande och att avsteg från 

processer och rutiner inom inköp förekommer i betydande omfattning. Det finns en 

distinkt skillnad på offentlig- och privat sektor när det kommer till uppföljning av 

inköp. Den privata sidan avsätter betydligt mer resurser och tid för att identifiera, 

kartlägga och analysera sina inköp. Det tydliga sambandet mellan företagets vinst och 

deras kostnader ligger till grund för den privata sektorns fokus på uppföljning inom 

inköpsområdet. Myndighetssfären brottas däremot med ofullständig statistik och 

vilket många gånger beror på avsaknaden av digitaliserade inköpssystem. 

Utvecklingen inom området tenderar att förbättras med hjälp av systemstöd i 

kombination med ett ökat medvetande och intresse kring inköpsuppföljning 

(Wijkman, Edman, Henriksson , & Arnek, 2013). Summeringsvis så är området 
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inköpsuppföljning, i synnerlighet avtalsefterlevnad, inom offentlig sektor både 

dagsaktuellt och tänkvärt med bakgrunden; höga belopp, LOU, skattemedel samt 

begränsat antal akademiskafördjupningar. 

1.1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att skapa en utökad och djupare kunskap inom 

området avtalstrohet genom att undersöka hur det i praktiken ser ut hos en 

mellanstor kommun i Sverige. Målet med examensarbetet är att vidareutveckla och 

förädla den befintlig inköpsuppföljning inom kommunen genom att kartlägga och 

analysera kommunens avtalstrohet inom utvalda produktgrupper. Studien ska ligga 

till grund för ytterligare akademiska fördjupningar inom området inköp och även 

vara en plattform för kommunen i sitt vidarearbete inom inköpsuppföljning och 

styrning.  

1.1.2 Frågeställningar 

1. På vilket sätt förhåller sig avtalstroheten mellan produktgrupperna Livsmedel 

och Arbetskläder på kommun- och förvaltningsnivå utifrån belopp? 

2. Hur korrelerar resultaten med den övergripande avtalstroheten hos 

kommunen samt kommunens mål avseende avtalstrohet? 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att bestå av en fallstudie avseende en mellanstor svensk kommun 

med fokus på djup och förståelse. Undersökningen kommer följaktligen enbart 

omfatta utvald kommun, och analys och slutsatser baseras på den primära källan 

samt tidigare utredningar, vetenskapliga artiklar och litteratur. Data kommer att 

erhållas från kommunens egna system. Extern datakällor med koppling till den 

specifika kommunen kommer exempelvis inte nyttjas. Studien är avgränsad till 

kommunen, d.v.s. kommunens bolag kommer inte att ingå i undersökningen. 

Tidsperioden för undersökningarna kommer att vara 2014-2015 och dataserier innan 

och efter aktuell tidsperiod kommer ej hanteras. Studien ska mäta avtalstroheten mot 

externa leverantörer och därmed kommer internfakturering att exkluderas i 

undersökningen.  LOU har inverkan på området avtalstrohet inom offentlig sektor 

men något djupare resonemang kring regelverket och dess relevans kommer inte att 

utföras inom uppsatsen ramar. Uppsatsen inkluderar en övergripande analys av 

inköpsbeteende inom respektive produktgrupp, Livsmedel och Arbetskläder, på 

kommun- och förvaltningsnivå men någon djupare kartläggning av inköp utanför 

avtal kommer inte att utförs inom ramen av studien. 

1.3 Definitioner 

Avtalstrohet, även kallad avtalsefterlevnad: Andel inköp av avtalad vara/tjänst från 

korrekt avtalsleverantör. 

Leverantörtrohet, även kallad leverantörsefterlevnad: Andel inköp från 

avtalsleverantör. 
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1.4 Metod 

1.4.1 Forskningsmetod och design 

För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer en kvantitativ metod att 

användas. Kvantitativ metod lämpar sig för ifrågavarande studie eftersom stora 

mängder data ligger till grund för svaren på aktuella frågeställningar samt att 

metoden samspelar med teorin som uppsatsen refererar till. Valet av metod styrks av 

Eliasson (2006) som framhäver att en kvantitativ metod lämpligtvis används när 

något ska besvaras med hjälp av siffror och där utfallet kan generaliseras utifrån en 

mindre grupp. En beräkningsmodell ligger till grund för att uppfylla syftet med 

studien, vilket korrelerar med Eliasson (2006) beskrivning av kvantitativa metoder 

som matematiskt konstruerade. Olsson och Sörensen (2007) beskriver kvantitativ 

metod som ett verktyg vid undersökningar med strukturerade frågeställningar som 

baseras på teori och specifik information som kan verifieras, alternativ avfärdas. 

Därtill ska insamlad information vara valid, reliabel och generaliserbar vilket 

stämmer in på föreliggande studie.  Uppsatsen baseras på deduktiv teori vilket 

påvisas genom att teorin ligger till grund för studiens frågeställningar samt styr 

datainsamlingsprocessen (Bryman & Bell, 2011). 

Det finns flertalet angreppssätt, med andra ord forskningsdesign, för en akademisk 

undersökning. Kriterierna som ska användas för att utvärdera och bedöma 

undersökningen påverkar valet av forskningsdesign. Den valda designen ska bidra 

med ett ramverk för insamling av empirisk data som korrelerar med studiens 

frågeställningar och kriterier (Bryman & Bell, 2008).  Examensarbetet kommer att 

utföras i form av en fallstudie på en mellanstor kommun i Sverige. Kommunen 

kommer att vara anonym. Studien fokuserar på djup och förståelse inom 

avtalsefterlevnad för den specifika kommunen, vilket överensstämmer med Lee, 

Collier och Cullen (2007) som betonar att fallstudiers styrka ligger i djupgående 

förståelse. Fallstudier är fördelaktiga inom området samhällsvetenskap och kommer 

generellt sätt till sin rätt vid frågeställning om ”hur” och ”varför”. Det är centralt att 

författaren lyckas samla in, analysera och presentera data på ett hederligt sätt och 

därefter avsluta fallstudien genom att skriva en övertygande och hållbar rapport (Yin, 

2009). Målet med undersöknigen är enbart kopplat till den specifika kommun som 

ingår i fallstudien och därmed ska kommunens situation belysas på ett ingående sätt.  

En fallstudie kan utformas som en kombination av kvantitativa och kvalitativa 

metoder men i detta fall kommer enbart en kvantitativ metod att användas. Aktuell 

studie faller under kategorin interna fallstudier som Bryman & Bell (2011) beskriver 

som undersökningar med fokus på … detaljerna som kännetecknar en situation och 

inte för att få kunskaper om andra fall eller om generiska frågeställningar. 

Forskningsdesignen fallstudier kan inte behandlas som typfall, d.v.s. som ett urval 

som kan representera en större population (Bryman & Bell, 2008). 
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Möjligheten att utföra en komparativ fallstudie, d.v.s. en jämförande fallstudie mellan 

två kommuner har beaktats men eftersom tiden är begränsad och kommuners 

uppsättning av produktgrupper och kontoplaner kan särskilja sig kommer fallstudien 

enbart inbegripa en kommun. Styrkan med en komparativ fallstudie är möjligheten 

att analysera utifrån ytterligare en dimension, i form av likheter och skillnader (Denk, 

2002).  Yin (2009) understryker att fallstudier med ett objekt lämpar sig när 

studierna innehåller känslig information vilket stämmer överens med karaktären för 

avtalstrohet. Därtill möjliggör vald forskningsdesign en detaljerad och djupgående 

analys som är passande vid komplexa studier (Stake, 1995). Utmaningen med 

designen är inte att utföra själva fallstudien utan utmaningen ligger i att förstå, 

bearbeta och analysera utfallet (Flyvbjerg, 2006). 

1.4.2 Datainsamling 

Studiens data består av fakturainformation för perioden januari 2014 till och med 

december 2015.  Fakturainformationen erhålls från kommunens system för 

fakturahantering och underlaget på fakturaradsnivå innehåller följande information: 

 Leverantörsnamn 

 Organisationsnummer  

 Bokföringsdatum 

 Fakturanummer 

 Ansvarskod 

 Konto 

 Belopp exkl. moms  

 

Examenarbetet ska enbart fokusera på aktuella produktgrupper, Livsmedel samt 

Arbetskläder, således kommer enbart fakturainformation för utvalda 

produktergruper att hanteras. Bakgrunden till valda produktergrupper är höga 

inköpsvolymer samt bred användning av avtalen utifrån kommunens organisation.  

Urval av data, i form av aktuella kontogrupper, har utförts genom kartläggning av 

kommunens kontoplan och tidsperioden är avvägd utifrån studiens frågeställningar.  

Produktgruppen Arbetskläder inkluderar följande konton: 

 6480, Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial  

 6481, Arbetskläder, personal 

 6482, Arbetskor, personal 

 6483, Skyddskläder, personal 

 6484, Arbetskläder brukare/elever 

 

Produktgruppen Livsmedel inkluderar följande konton:  

 6440, Livsmedel   

 6441, Specialkost 
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Kartläggning av avtal utförs genom utdrag från kommunens avtalsdatas som visar 

både pågående och utgångna avtal inom produktgrupperna under tidsperioden för 

studien. Stor viktigt kommer att läggas på start- och slutdatum för kommunens avtal 

för att på så sätt kategorisera leverantörerna korrekt under hela studieperioden, från 

januari 2014 till december 2015. 

1.4.3 Analysmetod 

Fakturainformationen kommer att matchas mot kommunens avtal som återfinns i 

kommunenens avtalsdatabas, för att sedan beräknas med hjälp av följande 

beräkningsmodeller: 

𝐴𝑣𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑜ℎ𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 𝐿𝑖𝑣𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =

 (
𝐵𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 𝑒𝑥𝑘𝑙.𝑚𝑜𝑚𝑠 𝑎𝑣𝑡𝑎𝑙𝑠𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜 6440,6441

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 𝑒𝑥𝑘𝑙.𝑚𝑜𝑚𝑠  𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜 6440,6441
) × 100  [1:1]

     

𝐴𝑣𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑜ℎ𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑘𝑙ä𝑑𝑒𝑟 =

 (
𝐵𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 𝑒𝑥𝑘𝑙.𝑚𝑜𝑚𝑠 𝑎𝑣𝑡𝑎𝑙𝑠𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜 6480,6481,6482,6483,6484 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 𝑒𝑥𝑘𝑙.𝑚𝑜𝑚𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜 6480,6481,6482,6483,6484
) × 100 [1:2]

   

Beräkningarna och analysen utgår alltid från fakturradsnivå eftersom varje 

fakturarad konteras separat. Framtagna beräkningsmodeller baseras på definitionen 

av avtalstrohet samt kommunens produktergrupper och kontoplan. Det finns ingen 

standardiserad modell hos svenska myndigheter för beräkning av avtalstrohet inom 

specifika produktgrupper eller kategorier. 

1.4.4 Reliabilitet och validitet 

Att studien har en hög reliabilitet är grundläggande för att utfallet ska bidra inom 

aktuellt forskningsområde. Begreppet reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet, 

d.v.s. att mättekniken är oberoende av vilken person som utförs mätningen och 

resultatet ska också vara konstant vid upprepande mätningar. Bryman & Bell (2011) 

argumenterar för att reliabilitetens inflytande är särskilt betydelseful vid kvantitativa 

metoder eftersom mättekniken ligger till grund för utfallet i studien och därmed är 

tillförlitligheten av mättekniken fundamental för studiens kvalitet. ”Reliabiliteten 

handlar i grund och botten om ifall undersökningen är pålitlig – att den går att 

upprepa och då ge samma resultat” (Eliasson, 2006). Tillvägaggångssätt av 

undersökningen går att replikera genom att använda samma sökkriterier i 

kommunens fakturhanteringssystem och därefter bearbeta erhållen data utifrån 

beskrivningen av undersökningens tillvägagångssätt.  Utfallet är inte personberoende 

på något sätt utan kan upprepas när som helst i tiden och kan även utföras av externa 

personer. Med andra ord kan utfallet upprepas och kontrolleras när som helst i tiden 

vilket bidrar till en hög reliabilitet och en hög vetenskaplig trovärdighet. Uppsatsen 

har ett tydligt fokus på transparens och tydlighet avseende genomförandet för att 

därigenom upprätthålla reliabiliteten och den vetenskapliga trovärdigheten. 
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Validiteten är en av de viktigaste aspekterna i vetenskaplig metod och ska alltid 

beaktas noggrant (Bryman & Bell, 2011).  Validiteten beskriver i vilken utsträckning 

som undersökningen mäter det som verkligen ska mätas. Naturen av validiteten 

medför att graden av validitet aldrig kan vara högre än reliabiliteten. Följaktligen är 

det fundamentalt med konkreta frågeställningar som möjliggör undersökningar med 

tydlig mätteknik (Eliasson, 2013). Uppsatsen validitet säkerställs genom tydliga 

frågeställningar och definitioner av nyckelbegrepp i kombination med rak mätteknik 

utan möjlighet till subjektiva bedömningar och ofullständig data. För att säkerställa 

dataunderlaget har systemförvaltaren genomfört en övergripande granskning av 

exporten innan vidarebearbetning av materialet. Processen för undersökning är väl 

dokumenterad vilket påvisar vad och hur värden mäts, vilket bidrar till 

undersökningens validitet. Aktuell disposition och struktur är avsedd att ge läsare en 

god översikt och nödvändig information kring vad som ska mätas och hur 

mätningarna ska genomföras. Studiens styrka är den raka och tydliga mättekniken i 

kombination med transparens i genomförandet. Eftersom samtliga organisationer 

inom offentlig sektor har någon typ av ekonomisystem samt arbetar efter en 

kontoplan så är analysmodellen applicerbar för hela den offentliga sektorn vilket är 

en styrka.  

En kombination av både kvantitativ och kvalitativ metod hade bidragit med fler 

infallsvinklar, med andra ord triangulering, som hade gynnat studiens djup och 

utfall. Addering av intervjuer med intressenter från kommunens anskaffningsprocess 

hade genererat en extra dimension till uppsatsen. Det finns även en problematik 

kring relationen kontoplan och produktgrupp som bör lyftas fram. 

Beräkningsmodellen är enbart applicerbar för produktgrupper vars tillhörande 

kontering, i form av konto, är unik d.v.s. att kontot inte delas med fler 

produktgrupper. Problematiken gör sig framförallt påmind vid köp av tjänster 

eftersom kontoplaner är relativt grovhuggna inom dessa områden. Valda 

produktgrupper i denna undersökning infattas inte av problematiken men svagheten 

bör ändå lyftas fram. Precisionen i analysmetoden är god men inte absolut. 

Exempelvis så kan den inte urskilja om inköpta tomater inhandlades från rätt 

avtalsleverantör eftersom kontoplanen enbart innefattar två konton för livsmedel. 

Avslutningsvis ska risken för felkontering belysas vilket kan påverka utfallet av 

beräkningarna avseende avtalstrohet. Vilken grad av påverkan kan inte besvaras, 

utan studien utgår ifrån att inkomna fakturor har blivit konterade enligt 

kontoplanens anvisningar. 

1.4.5 Etik 

Under en studieprocess behöver utföraren ta beslut om etiska frågor. Dessa frågor 

kan delas in etiska områden; information, samtycke, nyttjande, konfidentialitet, 

anonymitet, och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2011; Helgesson, 2015; 

Forsman, 1997). Syftet med examensarbetet har kommunicerats till samtliga 

intressenter samt vilka arbetsmoment som kommer att utföras under 

undersökningsprocessen. Kommunen i fråga gav därefter sitt samtycke att delta i 

fallstudien. Det har gjorts ett aktivt val att anonymisera kommunen som är föremål 
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för fallstudien. Bakgrunden till beslutet är ämnets känsliga karaktär och dess 

koppling till den juridiska och ekonomiska påverkan som föreligger. Anonymiteten 

medför ett större djup genom tillgång till vital data och information som hade varit 

svår att erhålla utan hänsynstagandet. Erhållen data och övrig information som inte 

faller under kategorin offentlig handling kommer att behandlas med konfidentialitet 

och därmed enbart nyttjas för undersökningens syfte. Data och information som 

behandlas med konfidentialitet överensstämmer med Social Research Association 

(2003) etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning. Kommunikationen med 

kommunen som är föremål för undersökningen har varit tydlig och kontinuerlig 

under arbetet och vilseledande informationen har självfallet inte förekommit i någon 

utsträckning utan transparensen har varit vitalt under hela processen. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Studien kommer att genomföras på en mellanstor svensk kommun som har en årlig 

inköpsvolym på ca 1,6 miljarder, inklusive investerings- och driftkostnader. 

Kommunens samtliga avtal ska finnas tillgängliga och förvaltas i kommunens 

gemensamma avtalsdatabas. Genom avtalsdatabasen kan intressenten erhålla 

information om avtalens omfattning, start- och slutdatum, optioner, beställningssätt 

etc. genom standardiserade sökningar. 

Genom att studera kommunens anskaffningsprocess går det att utläsa att 

beställningar ska som utgångspunkt alltid utföras i kommunens e-handelssystem. 

Syftet med systemstödet är att kommunen skall göra bättre affärer. Genom att alla 

inköp av varor och tjänster utförs i systemet styrs kommunen att köpa rätt 

vara/tjänst från rätt leverantör, till rätt pris. Kommunen har systemstöd för flertalet 

delar i anskaffningsprocessen i form av verktyg för upphandling, beställning, 

fakturahantering samt uppföljning av inköp. Ungefär 8-10 % av kommunens 

upphandlade avtal är beställningsbara via katalog i e-handelssystemet. Stödsystemet 

för inköpsuppföljning uppdateras en gång i månaden med fakturainformation från 

kommunens fakturahanteringssystem via automatiska filöverföringar med hjälp av 

en integrationsmotor i kombination med FTP-servrar. 

Sedan hösten 2015 genomför kommunen uppföljning av leverantörstrohet och 

avtalstrohet på kommun- och förvaltningsnivå. Uppföljningen sker tre gånger om 

året i samband med helårs- och delårsbokslut och utförs av upphandlingsenheten. 

Leverantörstroheten ger en bild av andel inköp från avtalsleverantörer, d.v.s. inte 

nödvändigtvis rätt avtalsleverantör, medan avtalstroheten beskriver i vilken 

utsträckning som kommunen köper upphandlad vara/tjänst av rätt leverantör. 

Inköpet måste vara spårbart för att fastställa avtalstrohet eller ej och spårbarheten 

påverkas i hög utsträckning av fakturaformat och detaljnivå på 

fakturaradsbeskrivningen. Mättekniken som kommunen använder, via systemstöd, 

ger en bra uppföljning av kommunens avtalstrohet utifrån en organisatorisk 

fördelning. Däremot är det inte möjligt att följa upp och analysera inköp utifrån 

kommunens produktgrupper. 

Beräkningsmodellerna som används ser ut på följande vis: 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑟𝑜ℎ𝑒𝑡 =  (
𝐵𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 𝑒𝑥𝑘𝑙.𝑚𝑜𝑚𝑠 𝑎𝑣𝑡𝑎𝑙𝑠𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 𝑒𝑥𝑘𝑙.𝑚𝑜𝑚𝑠
)  [2:1] 

𝐴𝑣𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑜ℎ𝑒𝑡 =  ( 
𝐵𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 𝑒𝑥𝑘𝑙.𝑚𝑜𝑚𝑠 𝑎𝑣𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑 𝑣𝑎𝑟𝑎/𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 𝑒𝑥𝑘𝑙.𝑚𝑜𝑚𝑠−𝐵𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 𝑒𝑥𝑘𝑙.𝑚𝑜𝑚𝑠 𝑖𝑐𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑠𝑏𝑒𝑙𝑎𝑔𝑡 
) [2:2] 
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Figur 2.1 och 2.2 ger en översikt av kommunens totala leverantörstrohet under 

tidsperioden 2014-2015.  

 

Figur 2.1 Leverantörstrohet kommunnivå 2015 

 

 

Figur 2.2 Leverantörstrohet kommunnivå 2014 
 

Figur 2.3 och 2.4 ger en visuell översikt av avtalstroheten inom kommunen under 

perioden 2014-2015. Differensen mellan nyckeltalen leverantörstrohet och 

avtalstrohet består av inköp av ej avtalad vara/tjänst från en av kommunens 

avtalsleverantörer, icke kontraktsbelagda områden samt bristande fakturaunderlag 

som ej kan härledas till avtalets omfattning. 

 

86% 

14% 

Leverantörstrohet kommunnivå 2015 

Inköp avtalsleverantör

Inköps ej avtalsleverantör

78% 

22% 

Leverantörstrohet kommunnivå 2014 

Inköp avtalsleverantör

Inköp ej avtalsleverantör
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Figur 2.3 Avtalstrohet kommunnivå 2015  

 

 

 

Figur 2.4 Avtalstrohet kommunnivå 2014 

 

Genom kommunens e-handelssystem går det att utläsa att kommunen har mottagit 

närmare 450 000 fakturor som i sin tur består av 1,8 miljoner fakturarader. Den 

fyråriga strategiska inriktningen som kommunen arbetar efter återfinns mål för 

avtalstrohet. Målet är satt till 75 % och ska infrias år 2019. 
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Inköp utanför avtal

72% 

28% 

Avtalstrohet kommunnivå 2014 
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Kommunen består av tio förvaltningar med väldigt varierande verksamheter. 

Nedanstående tabell ger en bild av avtals- och leverantörstroheten för respektive 

förvaltning. 

Tabell 2.1 Avtals- och leverantörstrohet på förvaltningsnivå 2014-2015 

Förvaltning Leverantörstrohet 
2014 

Leverantörstrohet 
2015 

Avtalstrohet 
2014 

Avtalstrohet 
2015 

Förvaltning 1 - 85 % - 84 % 

Förvaltning 2 74 % 81 % 67 % 73 % 

Förvaltning 3 79 % 84 % 63 % 68 % 

Förvaltning 4  74 % 75 % 74 % 71 % 

Förvaltning 5  61 % 79 % 76 % 75 % 

Förvaltning 6  67 % 71 % 65 % 69 % 

Förvaltning 7  89 % 89 % 82 % 79 % 

Förvaltning 8  88 % 92 % 81 % 76 % 

Förvaltning 9  87 % 91 % 73 % 65 % 

Förvaltning 10  74 % 87 % 73 % 85 % 

Totalt 78 % 86 % 72 % 78 % 

 

2.1 Livsmedel 

Kommunens dokumenterade produktgruppsstrategi beskriver produktgruppen som 

ett av kommunens mest betydelsefulla områden med en årlig inköpsvolym på ca 75 

mkr. Det finns ett högt symbolvärde inom området och miljökrav prioriteras högt. 

Marknaden är speciell i sin karaktär eftersom den är väldigt begränsad genom ett 

fåtal leverantörer som besitter stora marknadsdelar. 

Huvudinriktningar inom produktgruppen: 

 Skapa fler försörjningsalternativ  

 Samordna volymer och konkurrensutsätta tätare 

 

Inköpsvolymen är baserat på inköp för respektive avtal inom produktgruppen och 

siffrorna ska ses som skattningar. 

2.1.1 Analys och strategi 

Leverantörsmarknaden består av två fullsortimentsgrossister som är specialister på 

att leverera till offentlig sektor och därigenom har en stor markandsandel. Det har 

funnits utmanare på markanden men ingen aktör har etablerat sig på allvar som 

fullsortimentsgrossist. Inom färskvaruområdet; kött och chark, frukt och grönt, bröd, 

samt fisk och skaldjur återfinns flertalet specialistgrossister. Därtill finns mejerier 

som distribuerar direkt till kund samt via fullsortimentsgrossister. 

Kommunen ska ha ett tydligt fokus på sortimentsutvecklingen genom kontinuerlig 

dialog med markanden. Det finns en stor möjlighet till påverkan och följaktligen ska 

kommunen driva och ta initiativ i frågan. Översyn av tillgången av ekologiska 

produkter med god kvalité samt rimlig prissättning är vitalt för produktgruppen och 
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ska bevakas fortlöpande. Upprätta inköpsmässiga fördelar genom samordning av 

råvaror med hög inköpsvolym genom prognosarbete och konkurrensutsättning. 

Kommunen ska även ta tillvara på säsongsvariationer i prissättning när 

måltidsplanering genomförs. Upphandlingsförfarandet ska möjliggöra anbud från 

lokala odlare och producenter som har en ojämn produktionsvolym under året. E-

handel ska användas i hög utsträckning för att hålla nere transaktionskostnaderna 

och ge en god inköpsstyrning utifrån tillgängligt sortiment. 

2.1.2 Avtalsöversikt 

Nedanstående tabell ger en översikt av produktgruppens avtalsområden samt antalet 

avtal inom respektive avtalsområde för perioden januari 2014 till december 2015. 

Informationen är hämtat från kommunens avtalsdatabas.  

Tabell 2.2 Avtalsöversikt Livsmedel 

Produktgrupp Avtalsområde Antal avtal 

Livsmedel Dryck 1 
Livsmedel Frysta grönsaker, bär, potatis, timbaler/puréer och bröd 3 
Livsmedel Färsk fisk 1 
Livsmedel Färsk frukt, grönt, potatis, ägg 2 
Livsmedel Färskt bröd 3 
Livsmedel Glass 1 
Livsmedel Grossisttjänst Livsmedel 1 
Livsmedel Huvudkomponenter 2 
Livsmedel Kaffe 1 
Livsmedel Kolonial 2 
Livsmedel Kosttillägg 3 
Livsmedel Mejeri 1 
Livsmedel Producentavtal Livsmedel 11 
Totalt   32 

 

Av det totala antalet avtal inom produktgruppen Livsmedel är ca 90 % 

beställningsbara via katalog i kommunens e-handelssystem, d.v.s. en 

beställningskatalog som innefattar upphandlade varor/tjänster hos 

avtalsleverantören. Katalogen tillgodoser även information om varan eller tjänsten 

samt aktuell prissättning 

2.1.3 Konto Livsmedel 

Under konto 6440 och 6441 redovisas kostnader för inköp av livsmedel för beredning 

av måltider och inköp av halvfabrikat. 

Inköp av färdiglagade måltider och tjänster för måltidsproduktion från externa 

producenter redovisas på konto 746, Måltider. 

2.2 Arbetskläder 

Produktstrategin redogör att produktgruppen Arbetskläder innehåller sju stycken 

avtalsområden. Upphandlingar inom aktuell produktgrupp ska bidra med socialt 

hänsynstagande. Därtill är miljö- och kvalitetskrav en viktig del i 

upphandlingsförfarandet. Produktgruppens inköpsvolym under 2013 var ca 5 mkr.  
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Huvudinriktningar inom produktgruppen: 

 Implementera e-handel inom produktområden där kommunen har ett 

standariserat sortiment i kombination med flertalet beställare 

 Prioritera och säkerställa en god prisnivå inom produktområdet  

 Identifiera och följa upp nyckeltal avseende andel miljö- och kravmärkta 

produkter 

 Stimulera leverantörsmarkanden med syfte att öka antalet anbud  

 Identifiera och följa upp nyckeltal avseende nyttjande av e-handel per 

förvaltning inom samtliga produktområden 

 

Inköpsvolymen är baserat på inköp för respektive avtal inom produktgruppen och 

siffrorna ska ses som skattningar. 

2.2.1 Analys och strategi 

Generellt mål inom produktgruppen är att bibehålla och öka andelen miljö- och 

kvalitetsprodukter för att därigenom uppfylla kommunens övergripande mål 

avseende miljö och fairtrade. Kravställningen i upphandlingsförfarandet och 

avtalsefterlevnaden är därmed central. Kommunen ska säkerställa rätt prisbild för 

arbetskläder genom att jämförelse med andra kommuner och organisationer. 

Informationsspridningen avseende gällande avtalssituation är viktig, exempelvis så 

kan arbetskläderna provas ut hos leverantör men måste därefter beställas via 

kommunens e-handelsverktyg. Arbetet med att attrahera fler anbudsgivare har givit 

resultat och arbetet ska fortlöpa framöver. 

2.2.2 Avtalsöversikt 

Nedanstående tabell ger en översikt av produktgruppens avtalsområden samt antalet 

avtal inom respektive avtalsområde under perioden januari 2014 till december 2015. 

Informationen är hämtat från kommunens avtalsdatabas. 

Tabell 2.3 Avtalsöversikt Arbetskläder 

Produktgrupp Avtalsområde Antal avtal  

Arbetskläder Arbetsglasögon 1 
Arbetskläder Arbetskläder 1 
Arbetskläder Arbetskläder kök 1 
Arbetskläder Arbetskläder räddningstjänsten 3 
Arbetskläder Arbetskläder vård och omsorg 1 
Arbetskläder Arbetsskor 1 
Arbetskläder Arbetsskor kök 1 
Totalt   9 

 

Av det totala antalet avtal inom produktgruppen Arbetskläder är ca 90 % 

beställningsbara via katalog i kommunens e-handelssystem. 
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2.2.3 Konto Arbetskläder 

Följande konton inkluderas i produktgruppen: 

 6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 

 6481 Arbetskläder personal 

 6482 Arbetsskor personal 

 6483 Skyddskläder personal 

 6484 Arbetskläder brukare/elever 

 

På konto 648x redovisas arbets- och skyddskläder som föreskrivs enligt arbetar-

skyddslagen eller i övrigt av särskilda arbetsförhållanden samt material för 

arbetarskydd. Hit hör olika slags kläder, skor, handskar, skyddsglasögon, 

skyddsmasker och dylikt. På kontot redovisas även arbetarskyddsmaterial. 

Kostnaden för fria eller subventionerade arbetskläder redovisas på konto 541, 

Naturaförmåner till anställda. Underhåll och tvätt redovisas i kontogrupp 66. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inköpsuppföljning 

Uppföljning kan utföras på ett oändligt antal sätt och inköpsuppföljning är inget 

undantag. Det är fördelaktigt att inkludera inköpsuppföljning i organisationens 

inköpsprocess genom att använda sig av mätpunkter som möjliggör mätning i olika 

delar av den standardiserade arbetsprocessen. Styrkan att arbeta med mätpunker är 

att det går att jämföra tidigare mätningar med kommande mätningar på ett 

tillförlitligt sätt och därigenom påvisa trender i aktuella mätetal. Vid en första 

mätning är det svårt att utvärdera resultatet eftersom det inte finns något 

jämförelsetal men efter upprepade mätningar kan resultatet utvärderas och mönster 

kan urskiljas. Detta medför möjligheten att identifiera nyckeltal, d.v.s. mätetal som 

anses viktiga ut ett verksamhetsperspektiv. Nyckeltal kallas även KPI, Key 

Performance Indicator, och används för att förstå och utvärdera verksamheten 

(Mällroth & Rafiey, 2016). Ekonomistyrningsverket (2010) lyfter fram viktiga 

egenskaper för nyckeltal: 

 Hanterarbart antal 

 Enkla att förstå och hur dessa kan förbättras 

 Svåra att manipulera 

 Lätt att ta fram data 

 Relevanta för verksamheten 

 Lätt att göra jämförelser i tid och rum 

 Enkla att utvärdera 

 Ska finnas utpekade ägare för nyckeltalen 

 Viss mätprecision 

 

Lind (2013) beskriver nyckeltal som ett numeriskt värde som ska beskriva 

förhållanden, verkliga eller overkliga, sanna eller osanna. I samsyn beskriver Catasús 

et al. (2008) på följande sätt: 

”Nyckeltal skiljer sig från verkligheten. Med detta menas att nyckeltal 

inte kan fånga alla de komplexa relationer och den mångfacetterade 

verklighet som en organisation består av. Nyckeltal är till sin natur 

förenklingar av de förhållanden som måttet är satt att beskriva. 

Fördelen med förenklingar är att de skapar en utgångspunkt för att 

diskutera komplexa frågor.” 

Rapportering av nyckeltal kan driva på förändringsarbete inom organisationen och 

generar effektivare arbetsmetoder och rutiner, vilket skapar ett mervärde för 

organisationen. Redovisning av nyckeltal bidrar med drivkraft till förbättringar inom 

områden som behöver förbättras, dessutom fungerar uppföljning av nyckeltal som ett 

kvitto på områden som fungerar bra och påvisar ett tillfredställande resultat. 

Följaktligen så kan uppföljningen ge svar på var i en organinsation som resurser ska 

allokeras för att generera störst verksamhetsnytta. Uppföljning av nyckeltal hjälper 
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organisationen att ställa rätt frågor och därefter söka svar med hjälp av fördjupad 

analys, intern och extern dialog samt jämförelser. Med andra ord svarar inte nyckeltal 

på frågan utan ger stöd för att ställa de rätta frågorna (Lind, 2013).   I den statliga 

utredningen Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (Wijkman, 

Edman, Henriksson , & Arnek, 2013) framhålls vikten av uppsatta mål inom inköp 

och upphandling som kontinuerligt kan följas upp med hjälp av nyckeltal. Dessa 

nyckeltal kan t ex vara; antal anbud per upphandling, antal genomförda 

upphandlingar, andel mindre företag som erhåller kontrakt eller ramavtal, tid för 

genomförande av upphandling, samt avtalstrohet hos beställarorganisationen. 

Enligt Prosourcia’s (2014) undersökning avseende mätning och uppföljning framkom 

det att avtalstrohet, e-verktygsanvändning, antal överprövningar, intern 

kundnöjdhet, miljö KPI:er samt faktura KPI:er de vanligaste nyckeltalen som svenska 

upphandlingsorganisationer använder sig av. Majoriteten av de tillfrågade 

upphandlingschefer svarade att mätning och uppföljning hjälper organisationen att 

uppnå bättre resultat, men enbart 8 % av upphandlingscheferna är nöjda med hur 

deras inköp mäts och följs upp. Med andra ord så finns det en stor 

förbättringspotential utifrån ett chef- och ledningsperspektiv. Enligt majoriteten av 

upphandlingscheferna är avsaknad av systemstöd, få mätetal och tidskrävande 

rapportering stora utmaningarna inom området.  Figur 3.1 och 3.2 beskriver hur 

mätningar av inköpsuppföljning utförs inom offentlig sektor samt med vilken 

frekvens den följs upp. 

 

Figur 3.1 Utförande av mätning 
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Figur 3.2 Uppföljningsfrekvens 

 

Det finns en differens mellan verksamheter med hög respektive låg inköpsvolym; 

verksamheter med hög volym tenderar att mäta månadsvis medan organisation med 

låg inköpsvolym följer upp sina inköp på årsbasis. Därtill anser verksamheter med 

hög inköpsvolym att det är viktigt att mäta nytta men det finns även ett stort missnöje 

med hur inköpen mäts och följs upp.   Undersökningen kan summeras med att 

mätning och uppföljning bidrar till bättre resultat, men upphandlingscheferna är inte 

nöjda med hur mätningen utförs och deras utmaningar ligger i bristande systemstöd, 

för få mätetal samt att rapporteringen är väldigt tidskrävande. 

 

3.1.1 Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling 

Slutbetänkande av den statliga upphandlingsutredningen av Wijkman et al. (2013), 
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att uppföljning av upphandling och inköp inom offentlig sektor är ett eftersatt 

område och det är det inte finns någon standardiserad modell att arbeta efter. Både 

den extern uppföljning mot leverantörer samt intern uppföljning inom organisationer 
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den bristande uppföljningen som finns i Sverige. Bakrunden till den bristande 

uppföljningen är enligt utredningen att upphandlande myndigheter ej prioriterar 

området, vilket till viss del kan bero på resursbrist i kombination med att ledningen 

anser att resurserna bör användas på annat håll. Det finns även en bristande 
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Begreppet uppföljning har en bred innebörd och i inköp- och 

upphandlingssammanhang kan den avse flertalet saker. Uppföljningen kan 

fördelaktigt delas in i två delar; ekonomisk uppföljning och verksamhetsmässig 

uppföljning. Ekonomisk uppföljning innefattar det existerande inköpsmönstret, vad 

som köps in och hur inköpen genomförs, prisutveckling på upphandlat sortiment och 

hur verksamheten förhåller sig till upphandlande avtal m.m., tillika kallat 

avtalstrohet. Såldes berör uppföljningen primärt ekonomin kopplat till 

upphandlingar hos den aktuella myndigheten. Den andra delen, verksamhetsmässig 

uppföljning, behandlar istället uppföljning av krav som ställdes vid 

upphandlingsförfarandet gentemot antagen leverantör och dess produkter och 

tjänster, t.ex. är kvaliteten på upphandlade varor och tjänster i enligt med avtal och 

uppfyller antagen leverantör villkoren i avtalet. 

Inköpsanalyser är en del av den ekonomiska uppföljningen och den skiljer sig 

markant mellan privat och offentlig sektor. Den privata sidan avsätter betydligt mer 

tid och resurser på att följa upp och analysera; vad som köps, priser, avtalsvillkor och 

effektiviseringsmöjligheter. Uppföljningen utförs med hjälp av olika typer av 

elektroniska inköpsystem. Grunden till den solida uppföljningen ligger i bolagens 

vinstintresse och det faktum att kostandseffektivitet är skillnaden mellan ett lönsamt 

bolag och ett bolag som konkurreras ut och försvinner från markanden. Utredningen 

konstaterar att majoriteten av svenska myndigheter har en stor förbättringspotential 

inom området. Många verksamheter inom offentlig sektor har inte en översikt av 

anskaffningen vilket medför att dem går miste om enkla besparingar som kan 

identifieras genom att skala av onödiga och kostandsdrivande inköp som inte skapar 

värde för organisationen. Även ofördelaktiga villkor bör identifieras för att minska 

kostander i samband med inköp. Om uppföljningen inte utförs kontinuerligt finns en 

risk för att upphandlingsgränser passeras vilket i sin tur leder till att organisationen 

bryter mot LOU.  

Framtiden kommer troligtvis medföra att upphandlande myndigheter inför 

systemstöd som kan möjliggöra en bättre uppföljning.  Avtalstrohet är också en viktig 

komponent i den ekonomiska uppföljningen och den innefattar kontrollen av 

beställarorganisationens trohet mot upphandlande ramavtal. Myndigheter genomför 

en stor del av sin anskaffning genom ramavtal med avsikt att säkerställa goda 

inköpsvillkor Det är centralt att inköpen sker via upphandlade ramavtal, både från ett 

ekonomisk och juridiskt perspektiv, eftersom avtalen bör inkludera bra avtalsvillkor, 

generera volymrabatter, samt att ramavtalsleverantörerna belönas för sin 

ansträngning att erhålla ramavtalet. Utredningen upplever att det finns en bristande 

avtalstrohet bland upphandlade myndigheter. Inköpen som ska gå via 

ramavtalsleverantörerna köps istället för leverantörer utan avtal, alternativt från 

ramavtalsleverantörer som inte ingår i aktuellt avtalsområde.  Vid omställning av 

inköpsbeteende mot upphandlande ramavtal, d.v.s. höjd avtalstrohet, finns det 

sannolikt betydande vinster för många myndigheter. Att kontinuerligt följa prisbilden 

under och efter avtalsperioden är en del av den ekonomiska uppföljningen. Ett 

produktområde som innefattar flertalet pris- och produktfluktuationer under 
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avtalstiden är livsmedel. Utredningen har erfarit att prisjusteringar kan träda i kraft 

så ofta som fyra gånger per år, med andra ord kan prisjusteringar utföras varje 

kvartal. Följaktligen så måste myndigheten betala ett annat pris än vad som lämnades 

i anbudet. Det är inte ovanligt att prisökningar uppgår till 25 % under avtalstiden. 

Utredningens bedömning är att det är av stor vikt att följa upp avtalen löpande 

avseende pris och även ha uppföljning på differenser mellan anbudspris och vad 

myndigheten betalar i slutändan och vad orsakerna är till dessa olikheter. 

Utredningen menar att bristande kontraktsuppföljning och utvärdering inte är unik 

för Sverige utan sätter problematiken i ett globalt perspektiv genom att hänvisa till 

Domberger (1999) som skildrar uppföljningen av inköp av tjänster som bristfällig i 

såväl offentlig sektor och privat sektor, samt att problematiken är ett globalt 

fenomen.  Uppföljning inom upphandling och inköp utförs i en begränsad omfattning 

och står långt ner prioritetsordningen hos offentliga verksamheter och det finns ett 

antal anledningar till detta enligt utredningen: 

 Människans natur; intressantare att arbeta med planering och utförande.  

 Anses överflödigt; antingen fungerar allt som det ska eller så fungerar det inte 

alls. Med andra ord en ”trial and error”- process. 

 Ointresse bland beslutsfattare att följa upp och utvärdera aktuell åtgärd, 

projekt, och beslut, för att se om det fick önskat resultat. 

 En övertygelse att projekt som innehåller en gedigen planering, mycket tid och 

ansträngningar kommer per automatik att ge önskat resultat 

 

Upphandlingsenheter är generellt hårt belastade och det är en ständig utmaning att 

genomföra alla upphandling som verksamheterna behöver. En stor del av 

upphandlingsorganisationens tid går att skapa förfrågningsunderlag och dessutom 

tar juridiska delar mycket tid i anspråk för att förebygga risken för överprövningar. 

Utredningen anser att uppföljning inom offentlig sektor är en kombination av brist 

på resurser och att uppföljning, rent allmänt, tillhören typen av arbetsområden som 

ofta blir åsidosatta. Det positiva är att frågan kring uppföljning inom upphandling 

och inköp har med tid fått en mer central roll och trenden är gynnsam, vilket 

förhoppningsvis medför utökade resurser inom området och att uppföljning och 

utvärdering blir en naturlig del av organisationernas strategiska arbete.  Ett första 

steg för många organisationer i offentlig sektor är att påbörja någon typ av 

uppföljning, både ekonomisk och verksamhetsmässig. Att börja arbetet i liten skala är 

en nyckel för att höja sig inom området och organisationerna behöver inte ha ett 

heltäckande och sofistikerat arbetssätt utan att komma igång överhuvudtaget bör 

vara konceptet. Avstämningsmöten mellan upphandlingsorganisationen, 

verksamhetsansvariga, och leverantörer med fokus leveranser, avvikelser, problem, 

effektiviseringar och liknande är en metod som kan ge och sprida kunskap som i sin 

tur kan leda till högre verksamhetsnytta. 
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3.2 Avtalstrohet 

Om en part har för avsikt att avvika från gällande avtal behöver detta förankras med 

samtliga parter. Tillvägagassättet finns ofta beskrivet i avtalet med anledningen att 

förhindra avtalstrohet, muntliga avtal, och specialbeställningar med ändrade 

avtalsvillkor (Mällroth & Rafiey, 2016). Begreppen leverantörstrohet och avtalstrohet 

används ibland slentrianmässigt och därigenom förväxlas också begreppens 

innebörd.  När det gäller leverantörstrohet som svarar det på frågan till vilken grad 

en organisation köper från leverantörer med vilka man har avtal. Avtalstroheten går 

djupare och besvarar andelen inköp av avtalade varor/tjänster till avtalade priser hos 

organisationens avtalsleverantörer.  Nyckeltalet leverantörstrohet är betydligt 

vanligare inom upphandlingssfären eftersom det är relativt enkelt att följa upp och 

det ger en grundläggande bild av inköpsbeteendet, d.v.s. vilka som köper från 

avtalsleverantörer respektive från leverantörer utan avtal. Det är möjligt att bryta ner 

nyckeltalet på avdelning och enhetsnivå för at på så sätt identifiera var eventuella 

brister uppstår. Med bakgrunden att leverantörstrohet inte påvisar om aktuella köp 

faller inom avtalets omfattning så behöver mätetalet kompletteras med uppföljning 

av andel inköp av avtalad vara/tjänst från korrekt avtalsleverantörväl, med andra ord 

ta reda på avtalstroheten. Det finns en problematik kring avtalstrohet och den 

baseras på svårigheten att noggrant och trovärdigt mäta nyckeltalet. Svårigheten 

uppstår genom att nyckeltalet ska beräknas med hjälp av order- och/eller 

fakturainformation på rad- och artikelnivå, följaktligen är det svårt att mäta huruvida 

inköp omfattas av avtalet och till de villkor som avtals. Med detta bakomliggande skäl 

bör analyser av avtalstrohet utföras inom avgränsade områden, kategorier, istället för 

att skapa ett generellt mätetal. Avgränsningen medför i regel en mer värdefull och 

trovärdig analys. Initialt kan analyserna baseras på statistik erhållen från leveratören 

(Andrén, 2015).  Wijkman et al. (2013) understryker att … den näst vanligaste 

formen av uppföljning är att dokumentation eller data begärs in från leverantören. 

Det väldigt ovanligt att organisationer har systemstöd som följer upp avtalstrohet på 

ett korrekt sätt eftersom att källdata sällan finns tillgänglig på detaljnivån som krävs 

(Andrén, 2015). 

Ett annat alternativ för att följa upp avtalstrohet är att utgå från ett 

inköpsordersystem. Systemstödet ger möjlighet att säkerställa att avtalat pris gäller 

vid beställningstillfället. Genom elektroniska e-handelssystem som hanterar både 

beställning och fakturering kan avtalstrohet följas upp med hjälp av matchning av 

inköpsorder och faktura. Den enklaste varianten är att mäta andelen fakturor som 

har en angiven inköpsorder från e-handelssystemet. Beroende på system och 

fakturakvalité kan mätningen ofta bli komplicerad eftersom möjligheter för undantag 

och flexibilitet finns inbyggd i majoriteten av systemstöden. Det önskvärda scenariot 

bygger på att varje inköpsorder matchas mot faktura utifrån specifikationerna: antal, 

styckkostnad och summa men scenariot överensstämmer sällan med verkligenheten 

utan flertalet avvikelser kan uppstå i processen. E-handelssystem har vanligtvis inte 

några problem att hantera olika typer av avvikelser, men dessa avvikelser påverkar 



23 
 

mätning av avtalstroheten vilket gör mätningen mer komplex och utfallet påverkas 

(Andrén, 2015). 

Flertalet överensstämmande källor i form av; Sveriges inköp- och logistikförbund 

(2016), Wijkman et al. (2013), Bergman (2010), Furusten (2015) understryker att 

offentlig sektor lider av bristande avtalstrohet. Det finns undantag men enligt 

genomföra undersökningar är den tydliga trenden att det finns stora 

förbättringspotentialer inom området. Den statliga upphandlingsutredningen av 

Wijkman et al. (2013) beskriver situationen på följande sätt: 

“Det är långt ifrån alltid som myndigheterna gör sina 

beställningar från ingångna ramavtal. I stället köper man in 

varor eller tjänster från leverantörer som inte har ramavtal eller 

så köper man produkter från en ramavtalsleverantör men som 

inte in går i ramavtalet. Utredningens bedömning är att det 

sannolikt finns betydande vinster för många myndigheter att 

hämta genom en högre avtalstrohet.” 

Det är anmärkningsvärt att organisationer som faller under Lagen om offentlig 

upphandling har en bristfällig avtalstrohet eftersom dem riskerar skadestånd och 

straffavgifter (Silf, 2016). Att inte följa avtal behöver nödvändigtvis inte vara 

avsiktligt utan inköpen utanför avtal kan vara en brist på förståelse eller bristande 

kommunikation (Eakin, 2003). Inköpen som utförs utanför upphandlade avtal 

genomförs generellt sätt manuellt av en person, d.v.s. inte genom ett systemstöd 

(Subramaniam & Shaw, 2004). Oavsett om en organisation avsiktligt eller oavsiktligt 

köper utanför upphandlade avtal så medför det med största sannolikhet högre 

kostnader än vid köp mot avtal. Såldes finns det goda besparingspotentialer för 

organisationer som kan ställa om sitt inköpsbeteende och köpa mot avtal (De Boer, 

Harink, & Heiboer, 2002). Utöver besparingsmöjligheter kan organisationer även 

erhålla bättre avtalsvillkor samt följa Lagen om offentlig upphandling och därigenom 

undvika straffavgifter för inköp utanför avtal (Wijkman, Edman, Henriksson , & 

Arnek, 2013). 

Det finns flera anledningar till att implementera ett e-handelssystem och motiven hos 

respektive verksamhet varierar utifrån behov.  De flesta e-handelssystem hanterar 

både beställning och fakturering vilket gör systemet till en bra källa för att analysera 

inköp. En av fördelarna med att implementera ett system är att det omedelbart ger en 

inköpsstyrning mot upphandlade avtal som ska användas. Det är möjligt att styra 

beställaren mot aktuellt avtal med tillhörande varor och tjänster som innefattar 

avtalade priser och villkor, därmed minskar risken att betala fel pris eller få sämre 

kvalitet än vad som är överenskommet. E-handel medför också en standardiserad 

inköpsprocess som går att kommunicera till verksamheten på ett effektivt sätt. 

Genom dessa faktorer kommer e-handeln ha en direkt påverkan på avtalstroheten 

inom organisationen (Eakin, 2003).  
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3.2.1 Avtalstrohet och systemstöd i praktiken 

Det finns en stor variation hos svenska myndigheter arbetar med uppföljning inom 

upphandling och inköp, vissa har goda resurser, systemstöd och etablerade arbetssätt 

medan andra varken har personal för att arbeta med uppföljning eller ett systemstöd 

för att underlätta och effektivisera arbetet (Prosourcia, 2014). 

Ett exempel på en aktör inom offentlig sektor som har kommit långt avseende den 

elektroniska upphandlingsprocessen är Lidingö kommun. Kommunen har under ett 

antal år arbetat med elektroniska upphandingar genom upphandlat systemstöd och 

kommunen har även satt upp en integration mellan upphandlinssystemet och deras 

ekonomisystem. Anledningen till integration är att ge in samlad bild av anskaffningen 

av varor, tjänster och kommunens byggentreprenader. Integrationen blev ett stort 

genombrott avseende statistik och uppföljning hos Lidingö kommun. Informationen 

från ekonomisystemet innehåller belopp per kostnadskonto och leverantörer, medan 

upphandlingssystemet bidrar med upphandlade leverantörer och avtal. 

Informationen från respektive system sammanställs i ett rapportverktyg som 

exempelvis gör det möjligt att följa avtalsteckningsgrad och avtalstrohet samt nya 

möjligheter att följa upp avtal och deras tillhörande villkor.  Intern kontrollen har 

blivit avsevärt mycket bättre sedan införandet av systemstöden och integrationen 

däremellan. Det har även medfört en ökad avtalstrohet. Upphandlingsutredningen 

(2013) menar att Lidingö kommun har skaffat sig en kontroll och kunskap över 

upphandlingsverksamheten. 

Ett annat exempel är Skatteverket. Deras motivering för implementering av 

inköpssystem, d.v.s. en typ av e-handelslösning, var att får en bättre översikt över 

sina inköp och därmed kontrollera och följa sin avtalstrohet över tid. Det gav även 

myndigheten en möjlighet att minska sin administration inom området samt få en 

översikt av sina leverantörer. Minska antalet leverantörer var ett av målen och även 

ett steg mot ett mer strategiskt inköp. Det bör understrykas att avtalstroheten var så 

låg som 25 % när beslutet om inköpssystem togs. Av den totala inköpsvolymen avsåg 

inköp från ej avtalsleverantörer, tre av fyra inköp beräknat på belopp. Två år efter 

införandet utfördes mätningar på avtalstroheten inom området litteraturinköp och 

uppföljningen resulterade i 70-80 % avtalstrohet vilket är en avsevärd förbättring 

från låga 5 % under 2004. Skatteverket lyckades även reducera antalet leverantörer 

från 9000 till 7000 under en tvåårsperiod och arbetet kommer att fortlöpa då 90 % 

av leverantörerna enbart står för 10 % av inköpsvolymen (Verket för 

verksamhetsutveckling, 2006). 
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3.3 Intern kontroll 

Historiskt har intern kontroll haft en relativt snäv definition och haft en tydlig 

koppling till bokföring och finansiell rapportering, men idag är begrepp betydligt 

bredare i sin innebörd (Arwinge, 2015). Intern kontroll är ett vanligt begrepp inom 

den kommunala sektorn och används regelbundet. Begreppet intern kontroll och 

styrning är också vanligt förekommande men använd mestadels inom privat och 

statlig verksamhet. Innebörden är dock den samma eftersom intern kontroll är en 

integrerad del av styrningen. Intern kontrollen som förekommer inom kommunal 

verksamhet ska säkerställa att de kommunala målen uppnås, inklusive hantering av 

risker som kan medföra att målen inte uppfylls (Svensson, 2012). Definitionen av 

intern kontroll som framförallt används globalt är upprättade av COSO, The 

Committe of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, och lyder 

”Intern kontroll är en process genom vilket företagets styrelse, ledning och annan 

personal skaffar sig rimlig för att företagets mål uppnås på följande områden: 

 Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet 

 Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet 

 Efterlevanden av tillämpliga lagar och förordningar” 

 

(Damberg, 2001)  

Det finns också ytterligare definition från COSO som är anpassad utifrån kommunal 

verksamhet och beskriver intern kontroll på följande vis ”Intern kontroll definieras 

som en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig 

personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet 

kunna uppnå följande mål: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.  

 

Intern kontroll är ett vitalt verktyg för den politiska ledningen såväl som 

tjänstemannasidan vilket ter sig genom rutiner, proceser och system som syftar till 

att ge styrning och uppföljning av uppsatta mål. Inom en kommun så är det 

fullmäktige som beslutar om verksamheternas mål och riktlinjer på en övergripande 

nivå, till exempel så fattas beslut om kommunens ekonomiska ramar samt 

inriktningar för verksamheterna. Styrelser har sedan i uppdrag att leda och samordna 

kommunens angelägenheter, uppsikt över nämndernas verksamhet och kommunala 

bolag/förbund. På nämndnivå infaller ansvaret för den interna kontrollen vilket 

betyder att nämnden ansvarar för att kontrollen är tillräcklig och att kommunens 

verksamhet bedrivs på ett tillfredställande sätt. Därtill så ska nämnderna, inom sina 

områden, följa upp mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om. För 

att styra verksamheten utifrån mål och riktlinjer ansvarar nämnderna för att utforma 

tillämpningsregler och riktlinjer för sin verksamhet, utforma rutinbeskrivningar samt 

effektiva uppföljnings- och rapporteringssystem.  Därefter har respektive 
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förvaltningschef ansvaret för den verkställande ledningen av verksamheten 

(Svensson, 2012). 

IT-utvecklingen går ständigt framåt och skapar nya möjligheter och utmaningar för 

alla organisationer. Inom intern kontroll så har utvecklingen medfört att manuella 

kontrollarbeten har minskat drastiskt till fördel för automatiserade kontroller. Det 

konservativa synsättet på kontroller definieras som korrigeringar i efterhand medan 

ett nyare synsätt ser kontroller som … åtgärder som leder till och måluppfyllande 

rutiner eller beteenden … Med andra ord kan kontroller utföras innan felaktigheter 

inträffar exempelvis genom informationsspridning och olika typer av 

utbildningsinsatser (Wikland, 2014). 
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4 Genomförande 

Det första steget i genomförandet är att identifiera vilka konton som korresponderar 

med utvalda produktgrupper. Därefter kartläggs befintliga avtal inom respektive 

produktgrupp samt kommunens avtal som löpt ut under tidsperioden för studien, 

d.v.s. under åren 2014 och 2015.  Nästa steg är att upprätta en rapportfråga i 

kommunens fakturahanteringssystem för att erhålla aktuell fakturainformation som 

sedan exporteras i Excel-format för vidare bearbetning. Under tidsperioden för 

studien har produktgruppen Livsmedel 562 766 fakturarader med ett aggregerat 

belopp exkl. moms på 178 290 tkr. Inköpen har gjort från 216 leverantörer under 

perioden. När det gäller Arbetskläder är den totala inköpsvolymen 11 937 396 med en 

relativt jämn fördelning mellan 2014 och 2015. Totalt antal fakturarader är 10 237 

med en spridning på 106 stycken leverantörer. Exporten från 

fakturahanteringssystemet är på fakturaradsnivå och nästa steg består av matchning 

av fakturainformation och avtalsinformation genom konto, organisationsnummer 

leverantör och bokföringsdatum. Matchningen omfattar att identifiera vilka inköp 

som har gjorts inom respektive utanför avtal. Kommunen har inte satt upp ett 

organisationsträd i fakturahanteringssystemet och följaktligen måste ansvarskoderna 

konverteras till förvaltningsnamn. Ansvarkoder beskriver ekonomiska transaktioner 

utifrån förvaltning, ansvar och organisatoriska enheter, d.v.s. vem som gör något. 

Beräkningar genomförs med hjälp av angivna beräkningsmodeller från kapitel 

Metod, under rubriken Analysmetod.  

 

Figur 4.1 Genomförandeprocess 

 

Nedan återfinns en översikt av fakturainformation. 

Tabell 4.1 Översikt fakturainformation 

Produktgrupp Tidsperiod  Antal  
fakturarader 

Belopp  
exkl. moms tkr 

Antal  
leverantörer 

Livsmedel 2014 272 733 86 215 147 

Livsmedel  2015 290 033 92 075 153 

Livsmedel 2014-2015 562 766 179 290 216 

Arbetskläder 2014 6 312 5 788 74 

Arbetskläder  2015 3 925 6 150 66 

Arbetskläder 2014-2015 10 237 11 938 106 

 

Internfakturering har exkluderats vid bearbetning av fakturainformationen eftersom 

studien ska granska avtalstroheten gentemot externa leverantörer. Figur 4.2 är ett 
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fiktivt exempel på hur fakturainformation initialt presenteras innan matchning mot 

avtal och beräkningar utförs. 

Tabell 4.2 Exempel fakturainformation 

Levnamn Orgnr Bokdatum Fakturanr Ansvarskod Konto Belopp  

Frukt & Co 552231-1722 2015-06-21 41234121 93404000 6440 1 980 

 

Avtalstroheten beräknas för produktgrupperna under hela tidsperioden, d.v.s. 2014-

2015, samt nedbruten per år. Därefter utförs samma beräkningar på förvaltningsnivå. 

Ansvarskod används för att analysera respektive förvaltning.  

4.1 Livsmedel 

4.1.1 Avtalstrohet Livsmedel 

Nedanstående tabellerna visar inköpsvolymer och avtalstroheten inom 

produktgruppen Livsmedel och är fördelad per förvaltning. Beloppen är avrundade 

och presenteras i tkr. Samtliga beräknar är emellertid utförda med två decimaler 

d.v.s. öresnivå. 

Tabell 4.3 Avtalstrohet Livsmedel 2014-2015 

Förvaltning Inköp inom 
avtal tkr 

Inköp utanför 
avtal tkr 

Totalt belopp 
exkl. moms tkr 

Avtalstrohet 

Förvaltning 1 677 252 929 72,83 % 
Förvaltning 2 92 642 4 527 97 169 95,34 % 
Förvaltning 3 73 115 189 38,92 % 
Förvaltning 4 549 739 1 288 42,65 % 
Förvaltning 5 67 63 130 51,44 % 
Förvaltning 6 2 786 1 697 4 482 62,15 % 
Förvaltning 7 2 33 35 4,87 % 
Förvaltning 8 14 597 339 14 937 97,73 % 
Förvaltning 9 57 310 1 690 59 000 97,14 % 
Förvaltning 10 8 123 131 6,03 % 
Totalt 168 711 9 578 178 290 94,63 % 

 

Tabell 4.4 och 4.5 visar ovanstående statistik nerbrytet per år, d.v.s. 2014 och 2015. 

Tabell 4.4 Avtalstrohet Livsmedel 2014 

Förvaltning Inköp inom 
avtal tkr 

Inköp utanför 
avtal tkr 

Totalt belopp 
exkl. moms tkr 

Avtalstrohet 

Förvaltning 1 0 0 0 -  
Förvaltning 2 44 677 2 222 46 899 95,26 % 
Förvaltning 3 1 65 66 1,54 % 
Förvaltning 4 306 311 618 49,57 % 
Förvaltning 5 43 36 79 54,22 % 
Förvaltning 6 1 619 948 2 567 63,08 % 
Förvaltning 7 2 7 9  18,81 % 
Förvaltning 8 7 085 191 7 276 97,38 % 
Förvaltning 9 27 637 1 000 28 637 96,51 % 
Förvaltning 10 6 58 64 9,01 % 
Totalt 81 377 4 838 86 215 94,39 % 
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Tabell 4.5 Avtalstrohet Livsmedel 2015 

Förvaltning Inköp inom 
avtal tkr 

Inköp utanför 
avtal tkr 

Totalt belopp 
exkl. moms tkr 

Avtalstrohet 

Förvaltning 1 677 252 929 72,83 % 
Förvaltning 2 47 965 2 305 50 270 95,42 % 
Förvaltning 3 72 50 122 59,10 % 
Förvaltning 4 243 427 670 36,27 % 
Förvaltning 5 24 27 51 47,11 % 
Förvaltning 6 1 166 749 1 915 60,89 % 
Förvaltning 7 0 26 26 0,00 % 
Förvaltning 8 7 512 148 7 661 98,06 % 
Förvaltning 9 29 673 691 30 363 97,73 % 
Förvaltning 10 2 65 67 3,22 % 
Totalt 87 335 4 740 92 075 94,85% 

 

4.2 Arbetskläder 

4.2.1 Avtalstrohet Arbetskläder 

Nedanstående tabellerna visar inköpsvolymer och avtalstroheten inom 

produktgruppen Arbetskläder och är fördelad per förvaltning. Beloppen är avrundade 

och presenteras i tkr. Samtliga beräknar är emellertid utförda med två decimaler 

d.v.s. öresnivå. 

Tabell 4.6 Avtalstrohet Arbetskläder 2014-2015 

Förvaltning Inköp inom 
avtal tkr 

Inköp utanför 
avtal tkr 

Totalt belopp 
exkl. moms tkr 

Avtalstrohet 

Förvaltning 1 901 4 904 99,59 % 
Förvaltning 2 3 092 495 3 586 86,21 % 
Förvaltning 3 73 39 112 65,45 % 
Förvaltning 4 474 135 609 77,87 % 
Förvaltning 5 743 347 1 090 68,19 % 
Förvaltning 6 280 57 337 82,99 % 
Förvaltning 7 1 094 189 1 283 85,23 % 
Förvaltning 8 552 45 597 92,50 % 
Förvaltning 9 3 202 175 3 377 94,83 % 
Förvaltning 10 36 6 42 85,52 % 
Totalt 10 447 1 491 11 937 87,51 % 

 

Tabell 4.7 och 4.8 presenteras ovanstående statistik nerbrytet per år, d.v.s. 2014 och 

2015. 
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Tabell 4.7 Avtalstrohet Arbetskläder 2014 

Förvaltning Inköp inom 
avtal tkr 

Inköp utanför 
avtal tkr 

Totalt belopp 
exkl. moms tkr 

Avtalstrohet 

Förvaltning 1 0 0 0 - 
Förvaltning 2 1 591 264 1 855 85,77 % 
Förvaltning 3 34 33 67 50,42 % 
Förvaltning 4 264 46 310 85,16 % 
Förvaltning 5 352 224 576 61,08 % 
Förvaltning 6 242 20 262 92,33 % 
Förvaltning 7 452 109 561 80,54 % 
Förvaltning 8 327 37 364 89,86 % 
Förvaltning 9 1 667 89 1 756 94,91 % 
Förvaltning 10 30 6 36 83,10 % 
Totalt 4 958 829 5 788 85,67 % 

 

Tabell 4.8 Avtalstrohet Arbetskläder 2015 

Förvaltning Inköp inom avtal 
tkr 

Inköp utanför 
avtal tkr 

Totalt belopp 
exkl. moms tkr  

Avtalstrohet 

Förvaltning 1 901 4 904 99,59 % 
Förvaltning 2 1 500 231 1 731 86,67 % 
Förvaltning 3 39 5 44 88,37 % 
Förvaltning 4 210 89 299 70,32 % 
Förvaltning 5 391 122 513 76,17 % 
Förvaltning 6 38 37 75 50,39 % 
Förvaltning 7 642 80 722 88,88 % 
Förvaltning 8 225 8 233 96,62 % 
Förvaltning 9 1 536 85 1 621 94,74 % 
Förvaltning 10 6 0 6 100,00 % 
Totalt 5 488 662 6 150 89,24 % 
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5 Analys 

Första steget i analysen är en jämförelse av avtalstroheten mellan produktgrupperna 

och kommunens totala inköp under hela undersökningsperioden. Jämförelsen 

kommer därefter att brytas ner utifrån förvaltning samt med hänsyn till tidsperiod. 

Genom att jämföra utfallen kan aktuella frågeställningar utredas och besvaras, och 

det är möjligt att identifiera stora och små differenser, trender, olika typer av mönster 

samt tendenser i analyserad data. 

Tabell 5.1 Jämförelse avtalstrohet 2014-2015 

Förvaltning Avtalstrohet 
Livsmedel 

Avtalstrohet 
Arbetskläder 

Avtalstrohet samtliga 
inköp  

Förvaltning 1  72,83 % 99,59 % 84 % 

Förvaltning 2 95,34 % 86,21 % 70 % 

Förvaltning 3 38,92 % 65,45 % 66 % 

Förvaltning 4  42,65 % 77,87 % 72 % 

Förvaltning 5  51,44 % 68,19 % 76 % 

Förvaltning 6  62,15 % 82,99 % 66 % 

Förvaltning 7  4,87 % 85,23 % 81 % 

Förvaltning 8  97,73 % 92,50 % 79 % 

Förvaltning 9  97,14 % 94,83 % 69 % 

Förvaltning 10  6,03 % 85,52 % 70 % 

Totalt 94,63 % 87,51 % 75 % 

 

Ovanstående tabell påvisar att både produktgruppen Livsmedel samt 

produktgruppen Arbetskläder omfattas av en betydligt högre avtalstrohet i jämförelse 

med kommunens samtliga inköp. När det gäller Livsmedel är differensen närmare 20 

% vilket är en betydandet skillnad i sammanhanget och bör belysas. Utfallet för 

Arbetskläder påvisar också en stor divergens i jämförelse med snittet för avtalstrohet 

inom kommunen. För att vara exakt överstiger produktgruppens avtalstrohet snittet 

med solida 12,51 %. Differensen mellan studiens produktgrupper uppgår till 7,12 % 

och det bör understrykas av produktgruppen Livsmedel har en inköpsvolym som är 

ca 15 gånger större än Arbetskläder. Fallstudiens aggregerade avtalstrohet inom 

aktuella produktergrupper överensstämmer inte med problematiken som lyfts fram i 

utredningen Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling av 

Wijkman et al. (2013), Bergman (2010), Furusten (2015), Andrén (2015) m.fl. 

Huvudparten av kommunens inköp går att härleda till upphandlade avtal och därmed 

erhåller kommunen rätt varor/tjänster, rätt avtalsvillkor, och effektiva flöden i 

anskaffningsprocessen. Från beställing till fakturahantering. Kommunen har ett 

relativt nytt systemstöd och arbetssätt för att följa upp sin avtalstrohet vilket bygger 

på avrapportering från upphandlingsenheten tre gånger om året. Mottagare av 

informationen är förvaltningarnas ekonomichefer och inköpssamordnare. Det är 

viktigt att organisationen förstår att nyckeltalen ska hjälpa till att ställa rätt frågor 

avseende hur väl verksamheten fungerar och därifrån behöver en djupare analys 

utföras för att svara på varför situationen har uppstått och hur området kan 

förbättras. Lind (2013) understryker att nyckeltal inte svarar på frågor, utan hjälper 
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organisationen att ställa de rätta frågorna. Ekonomistyrningsverket (2010) lyfter 

fram viktiga egenskaper hos nyckeltal vilket till viss del överensstämmer med 

karaktären hos avtalstrohet på produktgruppsnivå. Framförallt så är nycktalet enkelt 

att förstå, göra jämförelser över tid, utvärdera, god mätprecision, och är högst 

relevant för verksamheten. Nyckeltalet har dock svagheter utifrån egenskaperna som 

Ekonomistyrningsverket poängterar, dels är framtagning och bearbetning av data 

relativt tidskrävande eftersom matchning av fakturainformation och avtal sker 

manuellt och därefter ska beräkningar utföras på både kommun- och 

förvaltningsnivå. Ytterligare nerbrytning kan vara nödvändig för att svara på varför 

avtalstroheten ser ut som den gör, vilket är ett tidskrävande moment. 

Det är nödvändigt med kontinuerlig uppföljning och styrning inom inköp och 

upphandling. Avtalssituationen förändras hela tiden genom att avtal löper ut och ny 

avtal upprättas, både inom nya och tidigare upphandlade områden.  Spelplanen 

ändras hela tiden vilket sätter den interna verksamheten på prov och vikten av en god 

kommunikation och styrning är vital. Det är i linje med Wiklander (2014) som 

betonar vikten av uppföljning i form av löpande kontroller för att proaktivt undvika 

felaktigheter uppstår och därmed påverkar uppsatta mål. Avtalstroheten bör brytas 

ner i mindre delar, exempelvis utifrån produktgrupper, för att kartlägga och 

identifiera vilka typer av inköp som fungerar på ett tillfredställande sätt utifrån LOU 

och interna riktlinjer, samt inköpen som behöver styras om och förbättras. 

Påståendet understödjs av Andrén (2015) som anser att analyser av avtalstrohet ska 

utföras inom avgränsade områden med bakgrunden att det är svårt att mäta 

nyckeltalet på ett noggrant och trovärdigt sätt om innehållet är för stort och 

inhomogent. En nedbrytning ger överlag en mer värdefull och trovärdig analys. Detta 

går hand i hand med Linds (2013) uppfattning av nyckeltal som en indikator på hur 

verksamheten fungerar. Om uppföljningen är för grov i sin karaktär så finns även risk 

att förbättringsområden flyger under radarn och därmed inte bearbetas på ett sätt 

som krävs för en effektiv och legitim inköpsverksamhet. Ståndpunkterna hos Andrén 

(2015) och Lind (2013) korresponderar med studiens utförande som kompletterar 

komunnens övergripande avtalstrohet med att analysera inköpsbeteendet inom 

utvalda produktgrupper. Enbart utvalda produktgrupper inkluderar över en halv 

miljon fakturarader som måste analyseras för att erhålla avtalstroheten inom 

områdena.   

Undersökning av Prosourcia (2014) avseende mätning och uppföljning vittnar om ett 

utbrett manuellt arbete för att följa upp upphandling och inköp vilket är förenlig med 

metodiken som används i studien. Anledningen till den höga graden av manuellt 

arbete grundar sig i att majoriteten av offentlig sektor inte har någon koppling mellan 

avtalsdatabas och ekonomisystem. Lidingö kommun visar att uppföljning kan 

effektiviseras med hjälp av systemintegrationer och på så sätt effektivt följa upp och 

styra sina inköp. Konsekvensen av kommunens nya systemstöd och arbetssätt är en 

ökad intern kontroll och avtalstrohet. Även Skatteverket har erfarit positiva effekter 

efter införandet av inköpssystem och därigenom fått en bättre översikt och styrning 
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av sin inköpsverksamhet. Ökad avtalstroheten är en av organisationens positiva 

effekter.  

Kommunens mål avseende avtalstrohet finns beskriven och dokumenterad i den 

fyråriga strategiska planen för tidsperioden 2016-2019. Målet som ska uppnås är 75 

% år 2019. Under helår 2015 låg kommunen på en avtalstrohet på 78 % vilket antyder 

att målet kommer att infrias men eftersom avtalstrohet inte är ett konstant nyckeltal 

så går det inte att avgöra i dagsläget om målet kommer att uppfyllas eller ej. Att 

kontinuerligt följa upp inköpsbeteendet på kommunen genom nyckeltalet 

avtalstrohet ger den nödvändiga styrningen för att säkerställa att det långsikta målet 

uppnås. Detta går i linje med Wijkman et al. (2013) som framhäver vikten av 

fortlöpande uppföljning av nyckeltal för att säkerställa att uppsatta mål uppfylls. 

Därtill påpekar Lind (2013) att det är enbart vid upprepade mätningar som nyckeltal 

blir användbara och det är möjligt att urskilja trender och mönster. Undersökningens 

produktgrupper bidrar starkt med att uppfylla kommunens mål avseende 

avtalstrohet genom att överstiga den genomsnittliga avtalstroheten med god 

marginal. 

Kommunen har en omfattande uppsättning systemstöd inom anskaffningsprocessen i 

from av upphandlingssystem inklusive avtalsdatabas, e-handelssystem som stödjer 

både beställning och fakturahantering, samt systemstöd för inköpsuppföljning.  

Utifrån kommunens totala antal avtal så är ca 8-10 % beställningsbara via katalog. 

Det är en påfallande skillnad mellan analyserade produktgrupper och kommunen 

som helhet när det gäller andel beställningsbara avtal via katalog. Båda 

produktgrupperna har en hög andel beställingsbara avtal via katalog, andelen är nio 

gånger högre än genomsnittet för kommunen. Med andra ord är hela 90 % av avtalen 

beställningsbara via katalog inom produktgrupperna Arbetskläder och Livsmedel. 

Den teoretiska referensramen innefattar två konkreta exempel på organisationer som 

har förbättrat sin inköpsuppföljning och avtalstrohet genom utökat systemstöd i 

anskaffningsprocessen. Enligt Eakin (2003) finns det en direkt koppling mellan e-

handel och avtalstrohet. Genom att öka andelen beställningsbara avtal kommer kan 

organisationen erhålla en högre avtalstrohet. Eakin (2003) fortsätter att argumentera 

för e-handel genom att belysa den utökade styrningen mot upphandlade avtal och 

deras tillhörande varor/tjänster. Även Wijkman et al. (2013) riktar 

uppmärksamheten på det växande användandet av e-handel inom offentlig sektor 

och att det medför flertalet positiva aspekter, t ex styrning mot avtal och utökade 

möjligheter till uppföljning. Styrningen mot avtal resulterar följaktligen i en ökad 

avtalstrohet och systemstödet kan även bidra med att följa upp avtalstroheten på ett 

effektivare sätt. Ytterligare stöd för tesen ges av Andrén (2015) som beskriver 

inköpssystem som ett bra stöd att använda vid uppföljning av nyckeltal, exempelvis 

avtalstrohet. 

 



34 
 

5.1 Förvaltningsnivå 

Inom produktgruppen Livsmedel är det framförallt förvalting 2, 8 och 9 som sticker 

ut genom en högre avtalstrohet än genomsnittet. Det är också dessa förvaltningar 

som bedriver omfattande köksverksamhet och därmed frekvent beställer från 

produktgruppens avtal. Således står tre förvaltningar för 96 % av den totala 

inköpsvolymen vilket betyder att deras inköp är helt avgörande för kommunens 

avtalstrohet inom området. Det finns även två förvaltningar som utmärker sig åt 

andra hållet. Förvaltningarna har en i sammanhanget en relativt låg inköpsvolym och 

deras avtalstrohet är extremt låg, enbart 4,87 % respektive 6,03 % av inköpens belopp 

går mot upphandlad vara hos avtalsleverantör. Övriga förvaltningar har en 

avtalstrohet i spektrumet 39-73 %. Genom att analysera avtalstroheten för varje 

förvaltning går det att se en koppling till den teoretiska referensramen som betonar 

bristande avtalstroheten inom offentlig sektor även fast den aggregerade 

avtalstroheten är tillfredsställande. Nedanstående diagram åskådliggör sambandet 

mellan avtalstrohet och inköpsvolym.  

 

Figur 5.1 Sambandsdiagram Livsmedel 2014-2015 

Genom att använda liknande angreppssätt för produktgruppen Arbetskläder går det 

att utläsa att förvaltning 1, 7, och 8 markant överstiger den genomsnittliga 

avtalstroheten inom produktgruppen. Förvaltning 1 stod för ca 15 % av 

inköpsvolymen under 2015 och en avtalstrohet på hela 99,59 % vilket indikerar en väl 

fungerande inköpsprocess. Spridningen av förvaltningarnas avtalstrohet är mindre 

inom produktgruppen Arbetskläder i jämförelse med Livsmedel. För att fortsätta den 

goda trenden bör insatser riktas mot förvaltning nummer 5 som står för en tämligen 

hög inköpsvolym men ligger närmare 20 % under snittet för produktgruppen. En 

förbättring inom förvaltningen skulle bidra till en betydande förändring för den 

aggregerade avtalstroheten.  
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Figur 5.2 Sambandsdiagram Arbetskläder 2014-2015 

Den bild som Wijkman et al. (2013) m.fl. har ombristande avtalsefterlevnad inom 

offentlig sektor går att härleda till ett antal förvaltningar inom bägge 

produktgrupperna, men majoriteten av förvaltningarna uppvisar tillfredställande 

inköpsbeteenden utifrån perspektivet avtalstrohet. 

5.2 Avtalstrohet över tid 

Genom att studera tiderperioderna 2014 och 2015 enskilt, tabell 5.2, är det möjligt att 

urskilja differenser utifrån tidsperiod. Samtliga nyckeltal uppvisar en positiv trend 

över tid, d.v.s. båda produktgrupperna samt kommunens totala avtalstrohet har ökat 

från år 2014 till 2015. Det är framförallt produktgruppen Arbetskläder och den totala 

avtalstroheten som uppvisar en starkt uppåtgående trend med en ökning på 3,57 % 

respektive 6 %. Även produktgruppen Livsmedel visar en ökning i avtalstrohet från 

94,30 % till 94,85 %. Ökningen är marginel i jämförselse med Arbetskläder och den 

totala avtalstroheten men det bör understrykas att avtalstroheten ligger på en initialt 

väldigt hög nivå och all stegring bör ses som väldigt positiv. 
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Tabell 5.2 Avtalstrohet över tid 

 

På kommunnivå har Livsmedel en svagt positiv trend och nio av tio förvaltningar har 

analyserbara utfall för båda tidsperioderna. Fyra förvaltningar har en uppåtgående 

avtalstrohet, medan resterande fem indikerar en försämring. Det är framförallt 

förvaltning 3 som uppvisar en påfallande ökning. Förvaltningen har en förhållandevis 

låg inköpsvolym men en förbättring på över 50 % vilket ger positiva signaler. 

Förvaltningarna med särklass högst inköpsvolym inom Livsmedel är förvaltning 2, 8, 

och 9, och alla står för en marginel ökning under undersökningsperioden. 

Förvaltning nummer 7 har 18,81 % avtalstrohet under 2014 och året därefter så 

landar avtalstroheten på 0 %.  Viktigt att tillägga är att förvaltningen har en 

insignifikant inköpsvolym på 33 tkr under hela undersökningsperioden och påverkar 

därmed inte avtalstroheten på kommunnivå i någon större omfattning.  

Nio av tio förvaltningar inom produktgruppen Arbetskläder har utfall för båda 

tidsperioderna. Produktgruppen har en tydligare uppåtgående utvecklingsriktning 

och majoriteten av förvaltningarna bidrar till den positiva trenden.  Förvaltningarna 

med störst skillnad över tid är förvaltning 3 och 6 som båda har en differens runt 40 

%. Skillnaden är att förvaltning 2 har en positiv utveckling medan förvaltning 6 

tappar rejält från 92 % till 50 %. Generellt sett är avtalstroheten mer volatil hos 

förvaltningarna med lägre inköpsvolym eftersom vare inköp har en större inverkan 

på avtalstroheten.  

Förvaltning Avtalstrohet 
Livsmedel  
2014 

Avtalstrohet 
Livsmedel  
2015 

Avtalstrohet 
Arbetskläder 
2014 

Avtalstrohet 
Arbetskläder 
2015 

Förvaltning 1  - 72,83 % - 99,59 % 

Förvaltning 2 95,26 % 95,42 % 85,77 % 86,67 % 

Förvaltning 3 1,54 % 59,10 % 50,42 % 88,37 % 

Förvaltning 4  49,57 % 36,27 % 85,16 % 70,32 % 

Förvaltning 5  54,22 % 47,11 % 61,08 % 76,17 % 

Förvaltning 6  63,08 % 60,89 % 92,33 % 50,39 % 

Förvaltning 7  18,81 % 0,00 % 80,54 % 88,88 % 

Förvaltning 8  97,38 % 98,06 % 89,86 % 96,62 % 

Förvaltning 9  96,51 % 97,73 % 94,91 % 94,74 % 

Förvaltning 10  9,01 % 3,22 % 83,10 % 100,00 % 

Totalt 94,39 % 94,85 % 85,67 % 89,24 % 
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6 Slutsatser 

Kapitelet kommer initialt att repetera uppsatsen syfte och frågeställningar för att 

därefter koppla till studiens resultat. 

”Syftet med examenarbetet är att skapa en utökad och djupare kunskap 

inom området avtalstrohet genom att undersöka hur det i praktiken ser 

ut hos en mellanstor kommun i Sverige. Målet med examensarbetet är att 

vidareutveckla och förädla den befintlig inköpsuppföljning inom 

kommunen genom att kartlägga och analysera kommunens avtalstrohet 

inom utvalda produktgrupper. Studien ska ligga till grund för ytterligare 

akademiska fördjupningar inom området inköp och även vara en 

plattform för kommunen i sitt vidarearbete inom inköpsuppföljning och 

styrning.  

1. På vilket sätt förhåller sig avtalstroheten mellan 

produktgrupperna Livsmedel och Arbetskläder på kommun- och 

förvaltningsnivå utifrån belopp? 

2. Hur korrelerar resultaten med den övergripande avtalstroheten 

hos kommunen samt kommunens mål avseende avtalstrohet?” 

 

Slutsatserna som kan dras utifrån genomförd studie är att avtalstroheten är 

tillfredställande inom båda produktgrupperna i förhållande till kommunens totala 

avtalstrohet. I relation till varandra erhåller produktgruppen Livsmedel en högre 

avtalstrohet än Arbetskläder utifrån ett kommunperspektiv. Differensen mellan 

produktgrupperna är 7,12 % beräknat för hela studieperioden, d.v.s. helår 2014-2015. 

Avtalstroheten för produktgrupperna är 94,63 % respektive 87,51 %.    Analyserade 

produktgrupper uppvisar en total avtalstrohet som markant överstiger kommunens 

totala avtalstrohet som ligger på 75 %. Ur ett kommunperspektiv finns det inte någon 

korrelation mellan den påtalade problematiken kring bristande avtalstrohet inom 

offentlig sektor och utfallet i fallstudien. Ingen av produktgrupperna indikerar en 

bristande avtalsefterlevnad, tvärtom, produktgrupperna ger bilden av en fungerande 

inköpsstyrning som tydligt överstiger kommunens totala avtalstrohet. 

Produktgrupperna har även en hög e-handelsmognad där 90 % avtalen är eller har 

varit beställningsbara via katalog i kommunens e-handelssystem. Teorin pekar ut ett 

tydligt samband mellan e-handel och avtalstrohet vilket med hög sannolikhet är en av 

anledningarna till den goda avtalstroheten inom produktgrupperna Livsmedel och 

Arbetskläder. 

Om nyckeltalet bryts ner per förvaltning synliggörs att sju av tio förvaltningar har en 

högre avtalstrohet inom området Arbetskläder i jämförelse med Livsmedel. 

Produktgruppen Arbetskläder har ett relativt homogent utfall sett över samtliga 

förvaltningar medan Livsmedel visar en hög variation mellan kommunens tio 

förvaltningar. Det råder en bristande avtalstrohet hos specifika förvaltningar inom 

båda produktgrupperna. Förvaltningar med hög inköpsvolym tenderar att ha en 

högre och jämnare avtalstrohet än snittet medan förvaltningar med lägre 
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inköpsvolym upplever en lägre och mer volatil avtalstrohet. Inom området Livsmedel, 

perioden 2014-2015, har sju av tio förvaltningar en avtalstrohet som understiger 

kommunens mål för den aggregerade avtalstroheten inom kommunen. Under samma 

period återfinns endast två förvaltningar inom produktgruppen Arbestkläder som har 

en avtalstrohet under kommunens mål. Kommunens mål är 75 % avtalstrohet och ska 

infrias 2019. Den siffran överensstämmer med avtalstroheten under perioden 2014-

2015 för kommunens samtliga inköp. Analyserade produktgrupper bidrar starkt till 

kommunens mål för avtalstrohet och bör ses som goda exempel inom kommunen.  

Avtalstrohet ska ses som ett strategiskt nyckeltal och bör följas upp kontinuerligt för 

en effektiv inköpsstyrning. Den övergripande uppföljnigen av avtalstrohet 

kompletteras med fördel av uppföljning inom specifika kategorier. Därigenom styrs 

inköpen utifrån en mer detaljerade och lämplig nivå, vilket också möjliggör en mer 

noggrann och trovärdig uppföljning. Metoden som undersöknigen använder är 

generaliserbar för fler produktgrupper och kan användas av samtliga organisationer 

inom offentlig sektor. Metoden kan även tillämpas inom det privata näringslivet och 

ger en bra grund för arbetet med avtalstrohet. Det bör understrykas att nyckeltalet 

avtalstrohet hjälper kommunen att ställa rätt frågor avseende hur verksamheten 

fungerar men att en djupare analys behöver utföras för att svara på varför situationen 

har uppstått och hur avtalstroheten kan förbättras. 

Mot den omdebatterade bakgrunden kring bristande avtalsefterlevnad inom 

offentliga sektorn bidrar denna uppsats med relevanta insikter kring den rådande 

situationen inom en svensk kommun.  Kommunen kan använda undersökningen som 

en plattform för sitt vidare arbete inom inköpsuppföljning genom att kontinuerligt 

följa upp avtalstroheten inom produktgrupperna Livsmedel och Arbetskläder, samt 

applicera metoden på övriga produktgrupper. Även andra offentliga organisation kan 

dra nytta av studiens metodik och applicera den på sin egen verksamhet. 

Inköpsuppföljning offentlig sektor är ett område som behöver prioriteras genom 

utökade resurser, systemstöd och ökad kunskap. Studien kan ses som en del av en 

större helhet som bidrar med att öka insikten och förståelsen för 

inköpsuppföljningens framtid.  Studiens angrepssätt kan även ligga till grund för 

ytterligare studier inom området avtalstrohet och fungera som inspiration till 

organisationer som behöver utveckla sin inköpsuppföljning. 
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7 Framtida forskning 

Det finns flertalet närliggande områden som är intressanta för vidare forskning. En 

framtida studie kan inkludera kopplingen mellan avtalstrohet och uppsättning av 

beställarorganisation, centraliserad kontra decentraliserad. Att utreda relationen 

mellan besparingar och avtalstrohet med hjälp av praktisk studie skulle bidra inom 

området. 

En mer omfattande studie som inkluderar flertalet olika organisation från offentlig 

sektor och deras avtalstrohet inom utvalda kategorier vara av stort intresse och bidra 

till forskningsområdet. En konkret jämförelse av avtalstrohet mellan offentlig och 

privat sektor med inom ett specifikt område är något som saknas idag. Vidare 

forskning av e-handels betydelse för avtalstrohet och besparingar skulle också bidra 

till nya insikter inom inköpsuppföljning som fortfarande är att område med flertalet 

kunskapsluckor. 

Vem som äger frågan och ansvaret för kommuners avtalstrohet skulle vara en 

intressant utgångspunkt, addera flera perspektiv genom intervjuer med flertalet 

intressenter från anskaffningsprocessen och därigenom fånga deras uppfattning i 

frågan. Potentiella respondenter kan vara kan vara beställare, chefer, 

ledningsgrupper, upphandlare, inköpssamordnare, politiker med flera. Att få flera 

infallviklar genom triangulering skulle bidra med nya insikter och slutsatser. 

Undersökningar avseende relationen mellan låg avtalstrohet och strategiska mål 

inom ekologiska livsmedel, kravprodukter och liknande skulle sätta vikten av 

avtalstrohet i ett nytt ljus samt bidra med insikter om varför uppsatta mål eventuellt 

inte infrias. 
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