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1 Inledning 

Efter att en organisation insett att ett behov existerar som kan lösas av en produkt så börjar 

de insamla information. Innan de kan utföra ett inköp så går de igenom många olika 

alternativa leverantörer, vilket ofta blir kostsamt. När dessa leverantörer utvärderas utgår 

inköparen efter vissa kriterier som dennes organisation anser vara relevanta och passande 

för verksamheten. (Weber & Current, 1993) Förutom att ta hänsyn till dessa interna 

belägenheter så finns det även externa påtryckningar som påverkar inköpet, till exempel 

politiska förändringar (Webster & Wind, 1972). 

De externa påtryckningarna varierar beroende på om en organisation är en offentlig 

förvaltning eller ett privat företag. Specifikt för när ett inköp genomförs av en offentlig 

förvaltning är den externa påtryckningen lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen 

används för att myndigheterna ska kunna ta tillvara på den rådande konkurrensen inom 

industrin som myndigheten tänkt köpa ifrån. Detta görs för att få tillgång till ett så bra 

erbjudande som möjligt, samtidigt som det ger leverantörerna chansen att få en rättvis 

bedömning. Detta uppfylls genom en transparens av de så kallade kravspecifikationerna från 

myndigheten. Kravspecifikationer innebär att organisationen beskriver de krav som de har 

på leverantören, dess produktutbud och så vidare. (Fryksdahl & de Jounge, 2012)  

När kravspecifikationerna är färdigställda så annonserar organisationen att de tar emot 

förslag från leverantörer. På de förslag som skickas in av potentiella leverantörer utförs en 

kvalificering av hur väl de passar kravspecifikationerna. I nästa skede kan man sedan börja 

utesluta leverantörer som inte lever upp till kraven. Sedan utvärderas anbuden som 

leverantörerna tillhandahållit organisationen med. Nästa steg är att bestämma sig för en 

leverantör, följt av att skriva på kontraktet. När leveransen skett utförs en 

efterköpsutvärdering av myndigheten. (Fryksdahl & de Jounge, 2012) 

För att kunna välja leverantör så måste de som sagt utvärderas utefter 

kravspecifikationerna. Genom att skapa ett förfrågningsunderlag (FFU) som ska finnas 

inkluderat i upphandlingen gör myndigheten detta. Det görs för att specificera vilka krav som 

ställs på leverantörerna. Vissa av dessa förfrågningar är enligt LOU obligatoriska. Dessa är 

följande: 

 Krav på leverantören i form utav deras kompetens samt ekonomiska situation. 

 Uppdragsbeskrivning där tekniska specifikationer utges som gäller prestandan och 

funktionen av den levererade produkten  
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 Utvärderingsgrund där myndigheten kan välja om leverantör väljs utifrån lägsta pris 

eller det erbjudande som representerar bäst ekonomiska förutsättningar. 

 Kommersiella villkor som innebär hur betalningar och leverans ska gå tillväga  

 Administrativa bestämmelser där till exempel anbudets frist och giltighet beskrivs. 

(Fryksdahl & de Jounge, 2012) 

Det är alltså såhär det övergripande tillvägagångssättet vanligtvis går till för ett offentligt 

inköp. Som kan observeras är det många olika aktiviteter som skall genomföras innan ett 

beslut kan tas. Vid stora inköp går det alltså att se att flertalet kriterier utvärderas, vilket ofta 

leder till att många olika personer involveras i köpet. Vilka dessa personer är beror på 

personernas expertis (Johnston & Lewin, 1996). Det i sin tur leder till att de personer som 

involveras i ett inköp varierar utifrån vilken produkt som köps in, då produkters kriterier 

skiljer sig åt. (Lilien & Wong, 1984) Smith och Delahaye (1988) menar på att dessa personer 

kan delas upp i olika roller inom inköpsprocessen. Denna teori kallas buying center och 

innehåller rollerna initierare, påverkare, beslutsfattare och användare. 

Teorier, så som buying center, skapas ofta för att underlätta förståelsen av ett fenomen där 

det lätt skall gå att följa alla steg i en viss process. Genom teorier som denna förklarar detta 

hur det faktiska logiska tänket säger att upphandlingsprocessen skall fungera på ett rationellt 

och strukturerat sätt. Teorier är dock något som kanske inte alltid återspeglar praktiken 

realistiskt. Därför kan man fråga sig hur inköp egentligen går till i praktiken, och vad de som 

är involverade i processen egentligen gör. 

För att förstå sig på detta bör de individer som är involverade i strategin studeras och hur 

individernas handlingar påverkar strategin. Detta studeras genom det så kallade strategy as 

practice-perspektivet (Carter, 2008). Specifika handlingar hos anställda är något som 

inköpsprocessen tidigare inte tagit hänsyn till (Webster & Wind, 1972). Syftet med 

perspektivet är att se hur strategin inom inköpet utspelar sig i de anställdas handlingar i 

praktiken. Eftersom att de anställda som är involverade i inköpsprocessen enligt teorin är 

uppdelade i olika roller (Smith & Delahaye, 1988) är det intressant att ta reda på hur de olika 

rollernas påverkar varandra. Det valda perspektivet ämnar att ge en mer verklighetstrogen 

bild av hur inköpsprocessen ser ut. 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Hur påverkar individerna i deras respektive roller samt deras handlingar inköpsprocessen för 

projektet Framtidens Mat? 
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1.2 SYFTE  

Syftet med denna studie är således att utifrån ett strategy as practice-perspektiv förstå och 

beskriva hur inköpsprocessen ser ut. 

1.3 FÖRKLARANDE TERMER  

Handlingar: Ordet återfinnes i syftet och åsyftar hur de anställda agerar, vad de gör, vilka de 

träffar och samtalar med. Eftersom att studien är ämnad att förklara hur strategi sker i 

vardagen så är det just dessa så kallade handlingar som definierar vad som hur strategin 

påverkas av de anställda. 

Interaktioner: De sociala aktioner som sker mellan två eller flera människor inom 

organisationen, så som småprat, diskussion, möten och liknande. 

Övergripande strategi: Vad som menas med detta uttryck är målen som organisationen, i 

detta fall Västerås Stad, vill uppnå med projektet Framtidens Mat. Alltså är den övergripande 

strategin att tillhandahålla skolelever och personer omhändertagna av vuxenförvaltningen 

med mer näringsrik och miljövänlig mat. 
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2 Teoretisk referensram 

Nedan återfinns en presentation av de teorier som användes för att analysera den insamlade 

datan som funnits genom intervjuer. 

2.1 UPPHANDLINGSPROCESSEN 

En offentlig upphandling sker när inköp ska göras för en offentlig organisation och börjar 

med att ett behov identifieras och även analyseras. När analysen av behovet är färdigt och 

organisationen vet hur de ska tillgodose detta behov, så börjar de planera upphandlingen 

och räknar på hur mycket kontraktets totala värde kommer att uppgå till. (Fryksdahl & de 

Jounge, 2012) 

Därefter utformas ett förfrågningsunderlag (se Figur 1), där den offentliga organisationen 

specificerar alla de krav de har på leverantörerna som vill vara med i budgivningen om att få 

tillgodose deras behov.  

Därefter följer en form av annonsering där organisationen låter leverantörer, som uppnår 

kraven för förfrågningsunderlaget, lägga ett prisförslag. Därefter följer en 

upphandlingsprocess (se Figur 2) som innebär att den offentliga organisationen väljer vilken 

av leverantörerna som har det bäst lämpade budet. (ibid.) 

Därefter ingår den leverantör, som efter upphandlingsprocessen ansetts vara mest 

passande, och den offentliga organisationen ett avtal och ett kontrakt skrivs. (ibid.) 

 

 

Figur 1 - Egen kreation av det obligatoriska förfrågningsunderlaget beskrivet av Fryksdahl och 

de Jounge (2012)  
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Figur 2 - Upphandlingsprocess (Fryksdahl & de Jounge, 2012) 

 

2.2 BUYING CENTER 

Det som kännetecknar ett buying center är att det är en informell sammanslagning av 

anställda inom olika områden i företaget som arbetar ihop för att ta ett inköpsbeslut. (Lilien 

& Wong, 1984) Buying center-teorin förklarar vilka personer som involveras i en organisation 

vid ett inköp. Dessa är indelade i fyra olika kategorier som förklarar hur de är involverade i 

inköpet. Det kan finnas flera personer som passar in på varje roll. Det som särskiljer 

grupperingarna förutom att de intar olika roller inom själva inköpet är att de alla även kan ha 

olika kunskaper samt åsikter och behov för inköpet. (Smith & Delahaye, 1988) Det finns dock 

olika åsikter om hur ett buying center ser ut, men denna studie utgår från Smith och 

Delahaye (1988) då deras modell är enkel att förstå, vilket gör den mer lättförklarlig för 

respondenter och involverade personer på Västerås Stad. Det finns dock annan litteratur 

som komplimenterar information till de kategorier som ingår i Smith och Delahayes teori, 

och dessa källor kommer även att kunna användas som utvidgande beskrivningar. 

Först finns initieraren. Den rollen innebär att personen som innehar den var den som från 

början kom på att ett behov fanns för en ny produkt eller tjänst. Denna person initierar alltså 

inköpsprocessen och antagligen förklarar för en inköpare eller chef att en önskan för en 

specifick produkt eller tjänst finns. (Smith & Delahaye, 1988) 

Den andra rollen som kan identifieras i en inköpsprocess är påverkaren. Rollen innebär att 

den kan påverka beslutsfattarens utvärdering av val av leverantör genom att dela med sig av 

information, åsikter och argument för att influera beslutsfattare att gå en viss väg. (Webster 

& Wind, 1972) Smith och Delahaye (1988) hävdar att påverkaren kan utföra denna 

påtryckning eftersom att denne själv kommer att bli påverkad av beslutet som tas, genom till 

exempel användarens bruk av produkten eller tjänsten. 

Ytterligare en roll inom inköpsprocessen är beslutsfattaren. Denne besitter ansvaret för 

inköpet och är intresserad av att veta resurskostnaden i tids- och monetärform och vilken 

nytta produkten kommer att tillföra organisationen. (Smith & Delahaye, 1988) Webster och 
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Wind (1972) delar upp denna roll som både beslutsfattare och inköpare, men i denna studies 

modell görs ingen skillnad på dessa roller. Beslutsfattaren är enligt dem den som innehar 

den formella auktoriteten att bestämma leverantör samt genomgå avtalet. 

Sist återfinns även en roll kallad användaren. Användarrollen tillämpas på den eller de 

personer som ska använda den inköpta produkten eller tjänsten. (Webster & Wind, 1972) 

Användaren har ofta synpunkter och åsikter om själva produktens utförande, funktion och 

andra attribut (Smith & Delahaye, 1988). 

Något som även bör noteras inom denna teori är att flera personer kan besitta flera olika 

roller, alltså är inte rollerna låsta till en person var, utan till exempel användaren av 

produkten eller tjänsten kan lika gärna ha varit initieraren som uppmärksammade behovet 

från början. (Webster & Wind, 1972) Varje buying center är också specifikt för just det inköp 

som den behandlar just då, i form av vilka som representerar de olika rollerna. Hur buying 

center är uppbyggt varierar även mellan varje organisation.  

2.3 ORGANISATORISKT BESLUTSFATTANDE 

Organisatoriskt beslutsfattande är en teori som förklarar vad det är som påverkar varför och 

hur ett visst val i ett beslut blir till inom en organisation. Enligt Shapira (2002) finns det fem 

karaktärsdrag för dessa påverkande faktorer inom organisatoriskt beslutsfattande, nämligen 

oklarhet, långsiktighet, effekt, repeterande beslut och konflikt. Oklarhet berör hur till 

exempel information inte alltid är tillgänglig inom organisationer, samt att man inte vet vad 

företaget exakt behöver och hur beslut brukar tas. Alltså gäller oklarhet aspekter som inte 

alltid är säkra och som de anställda kanske inte är helt förstående av. Långsiktighet syftar på 

att beslut som tas påverkar många anställda eftersom att de är en del av företag, varesig de 

anställda direkt eller indirekt är involverade i beslutet. Ett beslut är alltså inte isolerat, utan 

påverkar en större del av organisationen under en längre tid. Effekt ligger nära långsiktighet 

då det beskriver att ett beslut antingen har positiva eller negativa effekter av det val som 

görs. Det Shapira menar är att ett beslut kan anses vara olika viktigt då beslutet på olika sätt 

kan ha en större eller mindre effekt inom organisationen, vilket vid större effekter ofta leder 

till att högre uppsatta personer involveras. Repeterande beslut är när beslut tas utan att 

analysera varje ny situation, utan snarare tas utifrån hur liknande tidigare beslut tagits. Det 

kan betyda att dessa sorters beslut tas på felaktiga grunder, återkommande gånger. Konflikt 

handlar om att ett företag ses som en politisk arena där hierarki och auktoritet spelar in på 

besluten. Det kan både röra hur den formella makten hos de högt uppsatta används, men 

även hur dessa nivåskillnader kan påverka andra anställda att agera. Vad som menas med 

det sistnämnda påståendet är att anställda kan ta beslut som de tror eller vet att högre 

uppsatta skulle uppskatta. (Shapira, 2002) 

 

Shapira (2002) menar på att det under senare tid också givits mer fokus på andra aspekter 

gällande organisatoriskt beslutsfattande. Han påstår att de tidiga aspekterna utgick från att 

aktörer och roller inom beslut var rationella, något som nu belysts annorlunda. Detta har 
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förändrats genom att nyare forskning kommit fram till att man inom ett organisatoriskt 

beslut inte kan vara så pass rationell som det tidigare påståtts. Den nya forskningen har även 

sett belägg som indikerar att behov och rollidentiteter förändras, vilket återigen påtrycker 

hur en organisation inte alltid kan vara rationell. (Shapira, 2002) 
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3 Metod 

Arbetet inleddes med valet att göra en fallstudie och insamling av teoretisk bakgrund i 

diverse databaser, för att försöka finna tidigare utförd forskning inom ämnet. Baserat på 

resultaten i detta skede valdes teorier som passade arbetets syfte.  

 

Innan de intervjuer som skulle besvara syftet utfördes, så genomfördes ett möte med 

Therese Kristensson, e-förvaltningsledare och Victor Nanni, inköpskonsult, båda på Västerås 

Stad. Målet med mötet var att få en inblick i Västerås Stad som organisation och för att få 

reda på vilket inköp som skulle kunna vara intressant för denna studie att observera. Att just 

Nanni och Kristensson var de som ett möte skedde med var först och främst för att 

handledaren till denna uppsats hade kontakt med Kristensson samt att både Kristensson och 

Nanni var involverade i inköpen Västerås Stad genomför. De hade en bred kunskap om 

denna process vilket gav en bra grund för att få en förståelse om hur inköpen gick till samt 

vilket specifikt inköp som passade denna studie bäst.  

 

Enligt Kvale (1997) är möten som dessa och interaktioner med organisationen i det initiala 

skedet av en studie viktigt för att få en förståelse av vad som kan tänkas vara viktigt att ta 

upp längre fram i studiens gång. 

 

För att samla primärdata genomfördes intervjuer med fyra personer. Resultaten från dessa 

intervjuer sammanställdes och bildade empirikapitlet. De valda teorierna användes för att 

analysera den data som samlats in.  

 

Västerås Stad tar ingen större plats i själva beskrivandet av bakgrunden till 

problemformuleringen då organisationens specifika problem i sig inte är intressant. 

Organisationen används bara som ett exempel för att få reda på det större syftet och hur det 

verkligen fungerar i praktiken.  

3.1 DATAINSAMLING OCH URVAL 

Vi valde att observera inköpen inom Framtidens Mat då det är ett stort projekt som är 

pågående. Dess aktualitet leder till ökade chanser att respondenterna har händelser fräscht i 

minnet. Valet av respondenter baserades på rollerna i buying center (se figur 3 nedan) vilka 

är initierare, påverkare, beslutsfattare samt användare.  

I projektet Framtidens Mat är Solveig Sandberg, folkhälsostrateg på Västerås Stad, 

projektägare. Det betyder att hon representerar politikerna som beslutade att projektet 

skulle införas. (Kristensson, 2014) Därför definierade vi Solveig som initierare då hon 

uppstartade projektet och, genom politikerna, gav riktlinjer och mål för projektet. 
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En kostekonom är en expert inom matvaror som ofta är inblandade med att konsultera vid 

upphandlingar gällande matens innehåll och liknande. Kostekonomen är med och utformar 

kriterierna för själva produkterna som köps in så att de stämmer med initierarens krav. 

(Kristensson, 2014) Därför varken bildar eller utför kostekonomen behovet eller köpet utan 

innehar bara en extern roll som kan influera köpet. Därför ses Caroline Axelson Johansson, 

kostekonom inom Västerås Stad, som en påverkare.  

 

Varje upphandling styrs av en upphandlare. Denne har den slutgiltiga rollen i 
inköpsprocessen och är den individ som väljer vilken leverantör som erbjuder det bästa 
möjliga erbjudandet anpassat efter kraven som ställts. Denna person har den formella 
auktoriteten att genomföra ett avtal samt bestämma leverantör. (Kristensson, 2014) Lennart 
Andersson är en upphandlare inom Västerås Stad som håller på med upphandlingar för mat, 
varpå vi valde att intervjua honom som vår beslutsfattare. 

 
Användare blir personen som skall använda den faktiska produkten som köpts in. Här finner 
vi Anders Janson, en kock på Bjurhovdaskolan i Västerås som även agerar som coach för 
andra kockar som deltar i projektet, då han var med vid projektets start år 2011 (Kristensson, 
2014).  

 
Figur 3 - Egenkonstruerad rollsammanfattning 

3.2 VAL AV BUYING CENTER-TEORIN 

Likt strategy as practice kan det argumenteras att buying center uppkom som en kritik mot 

den strukturella och logiska inköpsprocessen som följde ett mönster, där buying center 

tillkom som en kompletterande teori som beskrev de olika rollerna som fanns involverade 

vid inköpsprocessen. Just på grund av detta är den av stor relevans för att förstå hur 

upphandlingsprocessen i Västerås Stad påverkas av olika personer i organisationen. Teorin är 

även väldigt passande med strategy as practice då bådas syften är att studera individuella 

människors handlingar. Buyin center förklarade vilka människor som vi skulle studera, 

medan strategy as practice förklarade vad vi skulle studeras hos dessa.  

Till skillnad från strategy as practice är buying center en äldre, mer beprövad teori vilket ger 

en ökad validitet till studien genom att den använts bland forskare tidigare. Eftersom att den 

är en väl tilltagen del av den företagsekonomiska akademien så var det ytterligare intressant 

att applicera strategy as practice-perspektivet på just denna teori, för att se vad vi som 

forskare kunde tillföra en redan etablerad teori.  
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3.3 VAL AV ORGANISATORISKT BESLUTSFATTANDE-TEORIN 

Buying center, som är den huvudsakliga teorin som ifrågasätts i denna studie, förklarar vilka 

roller och hur dessa roller påverkar och är involverade i inköpet. Genom att använda oss av 

teori om organisatoriskt beslutsfattande får vi ett bredare perspektiv på hur de olika rollerna 

kan tänkas påverka inköpsbeslutet. Vi får alltså en bättre förståelse för vilka aspekter som 

påverkar själva beslutet hos de anställda. 

Likt perspektivet strategy as practice som beskrivs under nästa rubrik, så har det senare 

synsättet på denna teori också varit ifrågasättande av strategi, mer specifikt beslutsstrategi. 

3.4 VAL AV STRATEGY AS PRACTICE-PERSPEKTIVET 

Vi valde att använda oss av ett induktivt tillvägagångssätt då tidigare studier på 

inköpsprocessen från ett strategy as practice-perspektiv inte gjorts. Detta val gjordes 

eftersom att en induktiv ansats betyder att en forskning är ämnad att skapa en ny teori 

grundad på den data som framkommit av studien (Bryman & Bell, 2011).  

Syftet med studien var som nämnt att förstå upphandlingsprocessen från en praktisk 

synvinkel genom att studera strategi och hur de anställda utarbetar denna i vardagen. Detta 

gjordes alltså från ett mikroperspektiv. Bogdan och Taylor (1975) hävdar att man för att 

kunna förstå ett beteende hos en människa måste försöka studera objektet från den 

personens perspektiv. Strategy as practice-teorin bidrog med synvinkel som förklarar vilka 

aspekter som bör observeras när man ska förstå sig på hur ett visst strategiskt fenomen 

utvecklas och arbetas med. Teorin hjälpte oss alltså att förstå vilka sorts händelser i de 

anställdas vardag som var viktiga att studera för att förstå hur dessa kan påverka 

inköpsstrategin. Denna studies synsätt gick alltså parallellt med det så kallade 

konstruktivistiskt perspektivet där fokus ligger på att se organisationer som något dynamiskt 

där användarnas aktioner påverkar hur organisationen och dess processer ser ut (Bryman & 

Bell, 2011). 

Vi valde att göra studien ur användarens (rollen från buying center) perspektiv, då de flesta 

tidigare studier om strategy as practice haft chefer och beslutsfattare som målgrupp(Carter, 

et al, 2008). Detta val gjordes för att öka studiens relevans samt tillge området ny forskning.  

Strategy as practice-teorin användes också på grund av dess aktualitet då det är en så pass 

ny teori. Det betyder att den bör användas i dagens forskning för att ge den validitet genom 

att undersöka om den är relevant inom olika företagsekonomiska områden. 

3.4.1 BESKRIVNING AV STRATEGY AS PRACTICE-PERSPEKTIVET 

Uppkomsten av strategy as practice var för att forskare ansåg att det människor trodde att 

strategiskt inblandad personal gör skiljde sig från vad de egentligen gjorde i sitt vardagliga 

arbete för strategin. Strategy as practice är ett teoretiskt förhållningssätt där ett 

mikronivåperspektiv intas när personer involverade i en strategi studeras. Mer specifikt 

handlar det om att personernas handlingar och interaktioner med andra involverade 
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anställda och deras vardagliga arbete (Whittington, 1996), alltså deras praktiska arbete, 

observeras i en detaljerad process (Johnson, et al, 2003). Dessa aspekter undersöks för att se 

hur de kan påverka, fastställa, tillverka, samt utveckla den övergripande strategin som 

organisationen i fråga har (Whittington, 1996).  

 

Ytterligare faktorer som bör tas i beaktning inom strategy as practice är makt och nätverk 

bland de involverade aktörerna, som utövas till exempel genom sammanslagna allianser. 

(Carter, et al, 2008) Perspektivet inriktar sig alltså på hur strategin uppnås genom individer 

inom organisationen och inte vart organisationen tänkt att komma med strategin. Detta till 

skillnad från tidigare forskning inom management som snarare fokuserat på organisationen i 

helhet och vad slutmålet för strategin är. (Whittington, 1996) 

 

Strategi i praktiken är dock inte lika för alla. För att en person aktivt skall kunna ta del av 

detta så bör personen vara medveten om dels vilka företagets rutiner kring strategi är, samt 

känna till vilka roller det är som är involverade i utformandet av strategier. Detta på grund av 

att varje företag utför sina strategier på sitt sätt men då oftast på ett liknande sätt varje 

gång. Så för att verkligen kunna sätta sig in i strategin så måste personen förstå hur det 

fungerar lokalt. (Whittington, 1996) När en studie använder sig utav strategy as practice som 

ansats så studeras både cheferna som bildar strategin, och de anställda som påverkas av 

strategin. (Carter, et al, 2008) 

 

Begreppet praktik i teorin kan fördelas till två olika sorters praktik, nämligen repetitiv praktik 

samt förändrande praktik. Den föregående förklaringen tyder på en viss handling som 

återkommer och sker vardagligen, medan den senare termen indikerar en engångsföreteelse 

inom arbetet. (Jarzabkowski, 2004) Repetitiv praktiks handlingar kan exemplifieras genom 

budgetering, planering, utförande av presentationer och skrivande av dokument, medan 

förändrande praktik snarare är handlingar som till exempel att få idéer, se möjligheter, samt 

att fånga dessa, alltså handlingar som inte sker repetitivt varje dag (Whittington, 1996). 

Perspektivet går alltså att använda både för att se hur strategier uppkommer i en 

organisation bland individerna, men även hur individerna under sitt vardagliga arbete jobbar 

med den strategiska processen för att uppnå målen som de skapat genom strategin. (Carter, 

et al, 2008) 

 

Att verbet ”strategisera” uppkommit bland managementforskare involverade i strategy as 

practice är förklarande i sig för vad perspektivet innebär, nämligen att observera vad 

aktörerna inblandade i strategin gör. Inom strategy as practice ser man på strategi som 

något som utförs och inte bara ledmotiv för organisationens övergripande mål. (Carter, et al, 

2008) 

Sammanfattningsvis så går teorin ut på att se hur personalen jobbar med strategin i 

vardagen, i praktiken. Alltså hur man arbetar utefter strategin i det vardagliga arbetet.  
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3.5 INTERVJU 

 Först och främst genomfördes ett möte med Victor Nanni och Therese Kristensson för att få 

ett grepp om vad inköpsdelen på Västerås Stad gör, vilka faktorer som påverkar dem och hur 

det fungerar i allmänhet. Sedan, för att få en förståelse för syftet med uppsatsen så 

genomfördes semistrukturerade intervjuer med alla fyra respondenter som representerade 

de fyra olika rollerna i buying center-teorin. Alla dessa spelades in för att enkelt kunna gå 

tillbaka och lyssna igenom inför skrivandet av empiriavsnittet. Vardera intervju tog mellan 

45-60 minuter att genomföra. 

Interpretivistiska studier har i åtanke att alla involverade parter kan påverka forskningen, 

och förstår att det inte går att genomföra en helt objektiv studie (Bryman & Bell, 2011). 

Därför genomförde vi intervjuer i en semistrukturerad form, där frågorna inte var riktade 

utan ganska öppna för att respondenterna själva kunde utforma sina svar. Respondenterna 

blev intervjuade under möten med författarna för att få reda på om, och isåfall hur, de 

påverkade det specifika inköpsbeslut som studerades. Anledningen till att endast fyra 

personer intervjuades var, förutom att just den volymen täcker en av varje roll från buying 

center-teorin, för att färre intervjuer ger mer tid till varje respondenten vilket leder till 

djupare och mer kvalitativa svar (Kvale, 1997). Intervjuobjekten blev kontaktade av vår 

initiala kontaktperson på Västerås stad, Therese Kristensson. Efter att ha definierat vilka 

personer som representerade de olika rollerna i buying center så tog Therese, samt hennes 

chef, kontakt med dessa personer och verifierade att de kunde ställa upp på intervju. 

 

Respondenterna frågades om vad de gjorde under dagarna på arbetet som på något sätt 

involverade projektet, samt om de träffade andra personer medverkande i inköpet. 

Angreppssättet var från en mikronivå för att just få fokus på de handlingar (som kanske 

annars missats) som intervjuobjekten genomför som kan tänkas påverka den övergripande 

strategin för inköpet. Frågorna i intervjun var uppställda som olika ämnen för att hålla 

intervjun öppen och inte specificera sig på sådant vi antog skulle vara relevant. Vi ville 

snarare få fram respondenternas egna perspektiv på ämnet vi bad de berätta om. För att få 

dessa genuina svar från respondenterna exkluderades teoriinblandning i de ställda frågorna. 

Istället antog frågorna en mer dynamisk form, vilket betyder att frågorna snarare försöker bli 

så lättförståeliga och fria från teorier som möjligt. Kvale (1997) menar att detta leder till mer 

riktiga svar från respondenterna då teorier kan vara svåra att greppa för utomstående.  

Enligt Kvale (1997) är det intervjuarens ansvar att göra respondenten trygg och säker inför 

intervjun för att få så relevanta och genuina svar som möjligt. Det är därför våra intervjuer 

genomfördes på de intervjuades arbetsplatser där de själva önskade att vi skulle träffas. Vi 

tror även att denna arbetsrelaterade plats ger större chans för mer fokus på deras 

arbetsuppgifter de utför under deras vardagar, vilket är syftet att förstå med intervjuerna. 

Kvale (1997) påpekar även hur viktigt det är att skapa en trevlig och bra intervjumiljö, varpå 

vi innan själva intervjuerna påbörjades med vardera respondent först småpratade lite och 
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lärde känna varandra. Intervjuerna spelades även in, för att undvika att information 

missades. 

För att få en så optimal och äkta data som möjligt från respondenterna så ska 

intervjuformen vara så lite strukturerad som möjligt (Bryman & Bell, 2011), vilket vi tog i 

åtanke då intervjuerna utfördes i ett semistrukturerat manér med mer generella än specifika 

frågor. I en semistrukturerad intervju finns inslag av guidade frågor och ämnen som 

intervjuaren skall följa (Bryman & Bell, 2011). Dock återfanns inslag av ostrukturerad form av 

intervju i dem vi utförde då vi ville lämna utrymme för respondenterna att prata fritt för att 

få mer nyanserade och djupare svar. Bryman & Bell (2011) hävdar att en ostrukturerad 

intervju liknar en vanlig diskussion där intervjuaren ställer en öppen fråga som respondenten 

själv får bygga vidare diskussionen på.  

 

Bryman & Bell (2011) påpekar även att vissa forskare menar att ett ostrukturerat 

tillvägagångssätt gällande intervjuer ger studien en större chans att upptäcka nya perspektiv, 

vilket gick i enlighet med den induktiva ansats som denna studie tog. Under intervjuerna 

hade vi som intervjuare ett flexibelt tillvägagängssätt där vi, om något fanns intressant, ej 

drogs för att ställa ytterligare följdfrågor och låta respondenterna sväva ut, eftersom detta 

angreppssätt ökar djupet av studien samt ger intervjuobjektet chansen att tala om det 

denne tror bör vara viktigt för undersökningen (Bryman & Bell, 2011). Därutöver hävdar 

Langley (2009) att tillvaratagande av tidsaspekten inom organisationsteori är viktigt för att få 

en realistisk och verklighetsförankrad bild utav processerna inom organisationen, och därför 

var vårt mål att genomföra två intervjuer med varje respondent, något som ofta 

förekommer inom kvalitativa intervjuformer (Bryman & Bell, 2011). Dock kunde inte den 

andra intervjuvågen genomföras på grund av tidsmässiga restriktioner. 

 

Vi valde att samla in data på ett kvalitativt sätt för att det är den vanligaste metoden när en 

studie är av en induktiv form (Bryman & Bell, 2011). Sammankopplat med en kvalitativ 

studie är även den så kallade naturalismen där det förespråkas att förstå verkligheten som 

den egentligen är, vilket görs genom att studera människor och deras handlingar på djupet 

(Gubrium & Holstein, 1997). Detta passade bra med denna studies syfte då 

mikronivåperspektivet var den grundläggande pelaren för vad som gjorde uppsatsen unik.  

 

3.4.1 INTERVJUGUIDE 

 

Gemensamt för alla frågor är att de är relativt öppet strukturerade för att ge respondenterna 

chansen att fritt diskutera vilket bör leda till mer genuina och riktiga svar än om frågorna var 

alltför specificerade. Dock måste självfallet någon sorts vägledning ske för att rikta 

respondenterna mot det som för studien är relevant. Fem frågor samt en fastställda 

följdfråga ställdes under intervjuerna med de fyra rollrespondenterna. Frågorna baserades 

främst på buying center-teorin och strategy as practice-perspektivet då de utgör den största 
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grunden för uppsatsen. För att se de exakta frågorna och syftet bakom dessa hänvisar vi till 

bilaga 1. 

3.5 RESULTATPRESENTATION 

Precis som vid förberendandet inför en narrativ analys så beskrivs även den insamlade 

intervjudatan i en kronologisk, berättande historia utefter det som tagit upps under 

intervjun (Bryman & Bell, 2011). Trots att denna uppsats inte använde sig av en narrativ 

analysmetod så kändes detta som ett logiskt och läsvänligt sett att presentera det som 

framkom under intervjuerna istället för att stapla fakta på ett osmidigt vis. Att presentera 

datan på detta vis ger den en mer objektiv framställning utifrån respondenternas perspektiv 

samtidigt som det inger en mer sammanhängande kontext.  

3.6 DATAANALYS 

Utifrån ett kvalitativt och induktivt perspektiv så är målet med en studie ofta att bilda en ny 

teori (Bryman & Bell, 2011) och syftet med denna studie var att vi trodde att en ny, 

modifierad version av inköpsprocessen kunde skapas genom att försöka förstå hur de 

anställdas handlingar i praktiken verkligen går till. Därför låg fokus i analysdelen på att 

försöka skapa en ny teori från den insamlade datan. Tack vare den semistrukturerade 

intervjuformen, den form som måste användas vid komparativ analys (Bryman & Bell, 2011), 

så diskuterades samma ämnen vid de olika intervjuerna. Detta ledde till att vi kunde göra 

jämförelser mellan de olika rollerna inom buying center för att se hur de påverkade 

inköpsprocessen, för att sedan presentera och analysera i en tematisk form. 

Strategy as practice syftar som nämnts till att förklara individers beteenden, och 

argumentarbart är att individer samt organisationer skiljer sig åt. Därför var analysen inte 

ämnad att komma fram till vilka specifika handlingar som gjorts, utan snarare försöka 

sammanfatta en viss sorts handlingar genom att se likheter mellan dem. Detta val gjordes 

eftersom att studien är induktiv, där vi ämnade försöka skapa en ny teori, varpå generella 

snarare än specifika handlingar behövde utmynnas och sammanfattas från empirin. Detta 

eftersom att en teori är en beskrivande förklaring av återkommande fenomen eller 

händelser som generellt sätt sker över flera olika företag eller situationer (Bryman & Bell, 

2011). 

För att urskilja de olika rollerna samt olika handlingar i praktiken utfördes en tematisk analys 

där underrubriker skapades som var baserade på de aspekter som är relevanta för teorierna. 

Empirin lästes igenom minst en gång för varje rubrik och då markerades områden som 

passade varje rubrik och därefter sammanfattades och beskrevs dessa under analysen. 

Denna metod härstammar från den så kallade grundad teori-analysmetoden och kallas däri 

för kodande (Bryman & Bell, 2011). Bryman & Bell (2011) menar att koderna ofta uppstår 
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från datan i kvalitativa studier, medan koderna i vårt fall grundades på de teorier vi trodde 

kunde användas för att ge inköpsprocessen ett nytt perspektiv. 

3.7 TROVÄRDIGHET 

Inköpsprocessen som är grunden i detta arbete är som argumenterat en välanvänd teori, 

vilket gör att den bör gå att applicera på i princip alla inköp mellan företag. Det som dock kan 

göra vår nya teori mindre generaliserbar är att Västerås Stad, som teorin byggs upp kring, är 

en offentlig organisation och därför regleras av olika lagar och regler som till exempel 

kommunens riktlinjer och lagen om offentlig upphandling. Generalisering syftar på hur väl 

det går att använda resultaten, eller i detta fall den potentiella uppbyggda teorin, på andra 

fall och applicera teorin för att kunna studera dessa (Bryman & Bell, 2011). Det kan alltså 

betyda att resultaten av denna studie enbart går att använda sig av på studier inom den 

offentliga sektorn, då privata företag snarare arbetar mer självständigt och inte berörs på 

samma sätt av lagar som dessa. Trovärdighet är generalisering av resultatet.  

 

Genom att spendera mycket tid vid det studerade fallet så ökar ofta den interna validiteten 

på grund av den insikt som fås genom det lite mer långvariga 

undersökningstillvägagångsättet (LeCompte & Goetz, 1982). Eftersom att målet med denna 

studie var att genomföra två intervjuer var med respondenterna, samt att genomgå flertalet 

möten med andra involverade i Västerås Stad (för att få insikt i organisationen och en initial 

förståelse av inköpsprocessen) så har detta till viss del uppnåtts och ökat validiteten av 

denna uppsats. Vid en kvalitativ studie är det även viktigt för ökad trovärdighet att sätta sig 

in i respondenternas tankesätt och inte utgå från författarnas perspektiv (Lofland & Lofland, 

1995), varför återigen är anledningen till den ostrukturerade formen utav intervjuerna.  

 

Genom att använda en mer ostrukturerad intervjuform så minskar risken för att 

intervjuarens egna intressen kommer ivägen för förståelsen av respondentens genuina vy av 

sin situation (Bryman & Bell, 2011). 

 

Tack vare att inköpsprocessen i Västerås Stad skedde under tiden som studien pågick så blev 

intervjuobjektens svar mer valida på grund av att respondenterna då var mitt uppe i 

processen och var fokuserade på ämnet, samt att det var lättare att få tillgång till rätt 

personal då Västerås Stad var mer benägna att få en konsultation av ämnet. 

 

3.8 ÖVERFÖRBARHET 

Hög överförbarhet, enligt Guba och Lincoln (1994), tyder på hur pass bra en specifik studies 

resultat kan appliceras på ett annat fall där omständigheterna är relativt lika. Därför har vi 

försökt att så tydligt som möjligt förklara förutsättningarna för det här specifika fallet, till 

exempel i form utav beskrivningarna av LOU, Västerås Stad samt deras riktlinjer. Eftersom 
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att vi beskrev omständigheterna runt fallet så ökar chansen att våra slutsatser kan användas 

på andra fall där praktikerna ser liknande omständigheter. LeCompte och Goetz (1982) 

hävdar dock att den så kallade överförbarheten, hur generaliserbart applicerbara resultaten 

är i andra sociala sammanhang, minskar vid kvalitativa undersökningar. På grund av den 

subjektivitet som kan influera en kvalitativ studie är detta förståeligt. 

 

3.9 PÅLITLIGHET 

Pålitlighet åsyftar främst hur bra och enkelt det skulle gå för en utomstående forskare att 

göra om studien och få liknande resultat (Bryman & Bell, 2011). På grund av vårt 

interpretivistiska synsätt så är vi medvetna om att våra egna tidigare erfarenheter kan ha 

återspeglats i hur studien och frågorna utformats, vilket försvårar möjligheten för andra 

forskare att genomföra studien i likheten med vår studie. Därför ökar alltså risken för skilda 

resultat. LeCompte och Goetz (1982) menar också att det genom kvalitativa studier minskar 

chansen för andra att replikera det som studerats då sociala omständigheter alltid är 

dynamiska och inte är på samma sätt över en längre tid. Dock är målet med denna metod att 

så explicit, transparent och tydligt som möjligt förklara tillvägagångsättet för studien för att 

öka pålitligheten och chansen för andra forskare att kunna åstadkomma liknande studier. 

Eftersom att flertalet intervjuer genomförts så har även en intervjuguide utformats inför 

intervjuerna där de teman och frågor som ställs har beskrivits så att andra forskare kan se 

hur teorierna använts för att utforma frågorna, vilket återigen gör en positiv inverkan på 

studiens pålitlighet. 

Ytterligare ett problem som kan uppkomma vid kvalitativa studier gällande pålitlighet är hur 

författarna av en studie samverkar genom att bestämma vad de ska observera och hur de 

ska tolka svaren (LeCompte & Goetz, 1982). För att jobba på att förbättra detta i den här 

uppsatsen så bestämde vi att minst två av oss tre författare skulle vara medverkande vid de 

intervjuer som genomfördes. Detta gjordes just för att alla skulle få en gemensam bild av 

den data som samlades in och på så sätt göra att inga misstolkningar eller olikheter skulle 

uppstå. 

3.10 METODREFLEKTION 

Resultaten bör inte nödvändigtvis betraktas som representativa för teorin om inköp från ett 

mikroperspektiv, då frågorna enbart är våra tolkningar av vad som bör studeras när ett 

strategy as practice-perspektiv antagits, just eftersom det inte framgår en tydlig mall på 

specifika moment som bör studeras. Följaktligen är det även komplicerat att veta om rätt 

svar fåtts fram då frågorna är komplexa på grund av deras abstrakta natur och därför finns 

det risk att de kan ha misstolkats av respondenterna. I enlighet med det interpretivistiska 

förhållningssättet belyser vi alltså möjligheten med hur den mänskliga faktorn kunnat 

påverka studiens resultat.  
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Tidigare har Mintzberg (1973) observerat handlingar i fem chefers vardagliga arbete för att 

ta reda på hur de såg ut gentemot teorin. Det framkom att teorin och verkligheten skilde sig 

åt, och som redan nämnts så är strukturen och rollerna inom ett buying center specifika för 

varje enskild organisation (Lilien & Wong, 1984). Detta gör det svårare att försvarbart 

argumentera för att kunna applicera vår studies specifika resultat på en mer generell nivå för 

att kunna förstå hur praktiska handlingar hos de anställda påverkar strategin vid inköp i 

andra organisationer. Anledning är för att resultaten, bevisligen, kan skilja sig åt beroende på 

olika faktorer. Eftersom att studien baseras på att förstå sig på individers egna handlingar 

kan det vara troligt att anta att deras handlingar just är det, individuella aktioner baserade 

på deras personlighet snarare än ett generellt mönster. Därför är det generella resultat som 

denna studie kommer fram till mer av ett kritiskt förhållningssätt på nuvarande teorier som 

förklarar hur tidigare teorier inte kan ses som statiska, samt adderar ytterligare faktorer att 

som kan påverka inköpsbeslutet. 

Som nämnts ovan under rubriken validitet så ökar den så kallade interna validiteten vid 

långvariga visteler och observationer på det studerade fallet. För denna studie hade 

förtroendet för uppsatsen kunnat öka än mer om observationer av de anställda istället för 

intervjuer hade kunnat genomföras. Dock fanns inte denna möjlighet för oss. Trots det anser 

vi ändå att studien uppnått ett bra resultat. Detta tack vare de öppna frågor samt följdfrågor 

som ställdes under intervjuerna samtidigt som respondenterna ombads ge så utförliga 

beskrivningar som möjligt. 

Ytterligare en process som inte var möjlig att genomföra under denna pressade tidsram var 

att göra en så kallad respondentvalidering. Det innebär att efter intervjun och efterarbetet 

genomförts visa vad man kommit fram till för respondenterna så att de kan bekräfta om 

resultaten uppfattats korrekt av författarna (Bryman & Bell, 2011). Genom att vi beslöt oss 

för att transkribera intervjuerna så fanns god möjlighet att i lugn och ro i efterhand gå 

igenom intervjuerna varpå risken för missuppfattningar minskade. 
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4 Empiri 

Nedan presenteras först en förklaring av Västerås Stads förutsättningar för inköpet av mat. 
Efter detta avsnitt beskrivs intervjumaterialet. 

4.1 FRAMTIDENS MAT – ETT SMART-PROJEKT I VÄSTERÅS STAD 

Det framkom genom en intervju med Victor Nanni (2014), inköpskonsult, och Therese 

Kristensson (2014), e-förvaltningsledare, att utöver LOU så följer Västerås Stads 

inköpsdepartement styrdokument som etablerats kring inköp och upphandling av livsmedel. 

Vid inköp av livsmedel används S.M.A.R.T.-modellen som grund för de riktlinjer varje 

involverad nämnd sammanställer.  

S Större andel 

vegetabilier 

M Mindre andel "tomma 

kalorier" 

A Andelen ekologiskt 

ökar 

R Rätt kött och grönsaker 

T Transportsnålt 

 

Figur 3 - Egen kreation baserad på Ät S.M.A.R.T. (Västerås Stad, 2013) 

Med detta som bakgrund driver nu Västerås stad projektet Framtidens mat. Målet med 

detta projekt är att öka antalet nöjda kunder och andelen ekologiska livsmedel som används 

inom servering till barn, ungdomar och äldre. För att även minska matens klimatpåverkan 

siktar projektet mot att minska mängden mat som slängs bort och att öka andelen 

vegetariska produkter. Samtidigt ska maten vara god och avnjutas i en trevlig miljö för att 

öka chanserna att barn och ungdomar engagerar sig i projektet. För att driva projektet 

framåt används kockar som deltog i projektets teststadie som coacher för de nya deltagarna. 

(Framtidens Mat, 2013) 

Trots dessa krav och utförliga beskrivningar på matens attribut så är det, enligt Nanni (2014) 

och Kristensson (2014), i slutändan priset som är en av de avgörande faktorerna vid val av 

leverantör. Något som bör observeras vid inköp behandlade av lagen om offentlig 

upphandling, är att LOU enbart utgör hur något ska inhandlas och inte vad som ska inhandlas 

(Nanni, 2014). 
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Förutom att ta LOU och stadens egna riktlinjer vid beaktning för inköp av livsmedel har även 

staten ställt ett krav på att 33 % av de inköpta livsmedlen måste vara ekologiska, något som 

Västerås Stad överträffar. (Nanni, 2014) 

Dessa faktorer stämmer även in på det som tidigare beskrivits om Västerås Stad och deras 

mål. Mer specifikt har både miljö, lokal ekonomisk utveckling, kvalitet och kostnadsreduktion 

tagits upp som viktiga aspekter inom inköpsprocessen för Framtidens Mat. Dessa mål utgörs 

av miljövänliga transporter inom Ät S.M.A.R.T., att göra fler inköp hos lokala bönder, bättre 

och mer näringsrik mat samt som Nanni (2014) nämnde att priset ofta var en avgörande 

faktor vid inköpen inom Västerås Stad. 

 

Inom Västerås Stad sker motiveringen för behovskraven inom upphandlingen genom en 

arbetsgrupp med medlemmar från olika utskott av organisationen (Kristensson, 2014).  

I själva köpprocessen i Västerås Stad är även där flera olika personer involverade, för att 

uppfylla behoven inom fakturering och process (Nanni, 2014). 

4.2 DE OLIKA ROLLERNAS ARBETE 

4.2.1 SOLVEIG SANDBERG - INITIERARE  

Solveig Sandberg är en så kallad projektägare och beskrev sig som den som driver 

politikernas önskemål och utformar planen för att dessa ska uppnås. (Sandberg, 2014) 

 

Solveig förklarade att hon i nuläget hade en inaktiv roll inom inköpet för projektet 

Framtidens Mat. Med det menade hon att hon är den som driver projektet så att saker och 

ting sker. Hon leder vägen, men det är inte hon som utför själva projektet. Tills januari 2013 

hade dock Solveig en lite annorlunda roll, nämligen i form av en blandning mellan den 

projektägarroll hon intar idag samt projektledare. Då var alltså Solveig mer involverad i själva 

utförandet av projektet också. Anledningen till denna förändring angav hon vara tidsbrist 

och ett behov att fokusera på vissa frågor. Solveig är i sin roll även med i en styrgrupp som är 

de som bestämmer över projektet. Genom detta har Solveig fått mandat att bestämma över 

den som tog över hennes uppgifter som omfattas av projektledarpositionen. (Sandberg, 

2014) 

 

Enligt Solveig innebär uppgifterna knutna till hennes roll att få barn, ungdomar och äldre 

(kunder) nöjda över maten samt att ta ekonomi och miljö i beaktning för att uppnå detta. Ett 

exempel på detta förklarade Solveig var att försöka anskaffa närproducerad mat. Med dessa 

uppgifter i åtanke innebär hennes roll att hon ska påverka vad för mat man lagar inom 

staden, exempelvis i form av större andel ekologiska varor och att anpassa matlistan utefter 

produkternas respektive säsong. Detta görs genom den övergripande uppgiften att skapa en 

måltidspolicy som ger riktlinjer för hur och vad Västerås Stad köper in för produkter till 
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maten de serverar. Solveig beskrev denna uppgift som den andra stora delen av hennes roll 

som projektägaren bredvid ansvaret att se till så att projektet fortlöper. (Sandberg, 2014) 

 

Gällande Solveigs egna mål med projektet är det att till 2015 ha uppnått en mer ekologisk 

matservering, nöjdhet hos kunderna samt bra måltidssituationer. Med det syftade hon på 

att hela upplevelsen runt måltiderna, så som atmosfären och bemötandet, ska bli bättre och 

trevligare, vilket hon beskrev med ord som ”gastronomi” och ”höjdpunkter”. Solveig menade 

på att måltider ofta är något folk diskuterar och engagerar sig i, varpå hela upplevelsen är 

viktig att förbättra för mer nöjdhet hos kunderna. Ett övergripande mål för allt det som 

beskrivits innan menar Solveig är att projektets mål ska implementeras som något 

långvarigt. Hon vill att det ska fortlöpa efter projektet är över och på så sätt blir det ett 

delmål för Solveig att införliva huvudmålet till en norm inom Västerås Stad. (Sandberg, 2014) 

 

För att fullfölja dessa mål är Solveig ordförande för en styrgrupp där representanter från 

barn- och ungdomsförvaltningen och sociala nämnden samt restaurangenhets chef finns 

närvarande. Dessa träffar hon regelbundet genom möten där övergripande diskussioner om 

projektets process sker. Innan Solveig gick över till att enbart vara projektägare, 2013, var 

hon även med i en så kallad projektgrupp där alla involverade i projektet ingår, så som de 

olika förvaltningarna, kockar och andra anställda inom restaurangerna. När Solveig var en 

del av projektgruppen så träffades de både genom möten och under mer spontana 

omständigheter. Vid dessa träffar diskuterades mestadels ledarskap och frågor om 

beslutsfattning. Dokumentation fördes även om projektets gång. Trots att Solveig idag är 

projektägaren och driver projektet framåt så träffar hon i dagsläget inte många utav de 

inblandade i projektet, då detta sköts av projektledaren som tog över den delen vid januari 

2013. Solveig berättade att detta ledde till att hon fick mindre tid över till att gå ut i 

verksamheterna och samtala med lärare och personer inom köken. (Sandberg, 2014) 

 

Förutom formella möten som de med projekt- och styrgruppen så berättade Solveig att hon 

även ibland stöter på en enhetschef över restaurangerna på ett gympapass. När de setts 

diskuterar de ibland projektet gällande marknadsföring och kommunikation. Dessa ämnen 

var relevanta att diskutera uttryckte sig Solveig då enhetschefen rapporterat att de inte 

lyckats så väl som de önskat med att få ut information om projektet till allmänheten. 

(Sandberg, 2014) 

 

Inom projektgruppen som hon tidigare var med i arbetade hon för hur arbetssättet kopplat 

till projektet Framtidens mat skulle spridas inom organisationen. Då tränade hon upp 

kockarna inom detta tanke- och arbetssätt för att det skulle få genomslag i organisationen. 

Målet var att få en bra implementering och förankring av dessa idéer, berättade Solveig. 

Hennes arbetsuppgifter idag gällande arbete med enheterna skiljer sig på det sättet att hon 

nu istället tittar på statistiken över deras koldioxidutsläpp. Där följer Solveig varje enhet var 

för sig och hon berättade att denna individuella mätning, istället för att jämföra gentemot 
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ett snitt, tros ska öka incitamentet för att prestera. Hon tror att incitamentet ligger i att låta 

enheterna själva ta ansvar och föra utvecklingen framåt. Att följa deras utvecklingar var 

något som Solveig såg som ett styrmedel. (Sandberg, 2014) 

 

Eftersom Solveig i nuläget inte är lika delaktig i projektet som förut så består det praktiska 

arbetet idag av utformandet av måltidspolicyn som kommer att vara tvingande inom 

Västerås Stad. Policyn gäller hur mycket ekologiska produkter som ska vara med i måltiderna 

samt riktlinjer om miljö och hållbarhet. När Solveig utformar denna funderar hon över hur 

policyn kan ge effekter angående ekologiskt tänk, miljö, hälsa och måltidssituationerna. 

Policyn skriver hon tillsammans med projektledaren, men det är Solveig själv som har det 

avslutande ordet av hur den ska vara utformad. (Sandberg, 2014) 

 

Solveig jobbar med policyn bland annat genom att bearbeta synpunkter hon får in från 

runtomkring organisationen och fundera över hur dokumentet ska kommuniceras ut genom 

organisatione. Solveig indikerade att det var viktigt att återkoppla med de olika 

verksamheterna då policyn måste fungera för alla. Under arbetet med policyn visar hon även 

upp den för styrgruppen emellanåt för att få tips från dem om vad policyn bör innehålla. 

Enligt Solveig har styrgruppen haft en ganska stor inblick i policyn. Förutom att ta deras 

åsikter i beaktning så har hon även Skolverket, Barn- och Ungdomsförvaltningen (BuF) och 

Socialstyrelsen i åtanke eftersom att deras riktlinjer också behöver följas gällande 

matservering för barn, ungdomar och äldre. (Sandberg, 2014) 

 

Solveig påpekade även att det är viktigt att policyn blir färdig och etablerad innan valet sker. 

Anledningen till detta enligt Solveig var att eftersom Västerås Stad är en kommunalt politiskt 

styrd organisation så kan åsikter och mål inom organisationen ändras om ett nytt politiskt 

parti skulle ta över. Detta var relevant att beakta, berättade Solveig, för att trots att det var 

hon som hade det avgörande ordet om hur policyn är utformad så är det 

kommunfullmäktige som måste godkänna den innan publicering. Detta tog Solveig även i 

beaktning vid utförandet av måltidspolicyn då hon rapporterade om hennes arbete för att 

låta dem veta vad som gjorts. (Sandberg, 2014) 

4.2.2 CAROLINE AXELSON JOHANSSON - PÅVERKARE 

Caroline är en kostekonom vars roll i projektet Framtidens Mat, där hon representerar 

restaurangenheten, tas genom hennes praktiska konsultativa position i projektgrupp. Enligt 

Caroline bidrar hon med kompetens till arbetsmodellen för enhetsköken som beskriver hur 

de fungerar och jobbar med matlagning. Hon ser även till så att dessa arbetssätt följer 

politikernas riktlinjer och mål med projektet. När arbetsmodellen utformas nämnde Caroline 

att hon hade mycket kontakt med kockcoacherna Anders och Linda för att höra hur arbetet 

fungerar och om de har några synpunkter. Anders, Linda och projektledaren Hanna är alla 

tre med och skapar arbetsmodellen. (Axelson Johansson, 2014) 
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När arbetsmodellen utarbetas tycker Caroline det är viktigt med den "hantverksmässiga 

matlagningen", att bra råvaror används samt att dessa ska vara miljövänliga. Även 

måltidsmiljön är något Caroline känner är viktigt för arbetsmodellen. För att få tillgång till 

bra råvaror menar Caroline att Västerås Stad med alla dess kök ihop har en stark köpkraft så 

att de kan förhandla till sig rätt varor. Något som också spelar in när arbetsmodellen skapas, 

påpekar Caroline, är skollagen då denna lag står över de kommunala riktlinjerna. (Axelson 

Johansson, 2014) 

Andra personer som Caroline arbetar med är bland andra Solveig Sandberg och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden (MHN). MHN påstår Caroline hjälper till med frågor angående 

livsmedelssäkerhet och svinn. Enligt Caroline så arbetade även kommunen just nu med en 

avfallsplan där detta svinn är ämnat att minska. Alla dessa träffas inom Carolines arbetstid, 

men det händer även att Caroline träffar pedagoger från de olika verksamheterna på 

fritiden. Caroline antydde dock att de då knappt diskuterar saker rörande Framtidens Mat. 

(Axelson Johansson, 2014) 

Under sin arbetstid däremot jobbar Caroline mycket via mail och denna korrespondens sker 

oftast med coacherna och andra i projektgruppen. I denna mailkorrespondens skriver de 

ofta om hur arbetet fungerar och hur de ska planera. Utöver detta diskuterar hon ofta med 

sina kollegor. Dessa samtal brukar kunna involvera diskussioner om produkter och vilka nya 

verksamheter som kan tas in i projektet. (Axelson Johansson, 2014) 

För att själv påverka projektet så letar hon efter nya produkter, kollar så att de är KRAV-

märkta och försöker få leverantören att ta in sådana. Hon lyssnar även av om hennes 

kollegor har några produkter de vill ta in. När nya anbud ska göras där även nya produkter 

ska köpas in så är Caroline alltid med i en referensgrupp där hon konsulterar om 

kvalitetskrav. Dessa kvalitetskrav gäller både maten i sig och förpackningarna det kommer i. 

(Axelson Johansson, 2014) 

4.2.3 LENNART ANDERSSON - BESLUTSFATTARE 

Lennarts arbetsuppgifter som upphandlingsansvarig handlar först och främst om att 

effektivisera upphandlingsprocessen och se till att det finns upphandlade avtal. Klagomål 

gällande avtalen på till exempel dåliga produkter eller leveransproblem, landar på Lennarts 

skrivbord. När produkter förändras så måste Lennart ta ställning till om dessa skall tas bort 

ur sortimentet eller bytas ut mot en annan likvärdig produkt. För att ta ett beslut om detta 

så utgår Lennart från egen erfarenhet eller tar hjälp av en så kallad kostekonom. Lennart 

påpekar att det inte finns skrivet I LOU om hur han skall gå tillväga för att ta ett beslut 

gällande en produkts vara eller icke vara i sortimentet, även detta får han avgöra själv eller i 

samråd med en kostekonom. (Andersson, 2014) 

 

Gällande Framtidens Mat så är inte det ett specifikt arbetsområde för Lennart, utan 

projektet använder sig av avtalen han har upphandlat. Den leverantör som gäller för maten 

är Mälardalens Frukt & Grönt. Lennarts enda mål med projektet är att kockarna förhåller sig 
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till de upphandlade avtalen och endast beställer varor av de leverantörer som har rätten att 

leverera. Avtalen måste följas, menar Lennart. (Andersson, 2014) 

 

Lennart påpekar att det bland annat genom projektet ligger mycket fokus på närproducerad 

mat, men att det för det första inte finns mycket närproducerat och för det andra klarar inte 

de små leverantörerna som finns i närheten av Västerås att leverera till de över 400 

leveransplatserna som Västerås Stad har. Trots detta har Lennart kontakt med lokala 

leverantörer. Dessa söker han upp innan upphandling och säger åt dem att ta kontakt med 

andra, större leverantörer för att slå sig ihop med dem och bidra till deras anbud. Detta är 

ett sätt för Lennart att kunna ge Västerås Stad närproducerade matvaror då Lennart vet att 

småleverantörerna inte klarar av att själva vinna upphandlingarna. (Andersson, 2014) 

 

Mälardalens Frukt & Grönt är som sagt den nuvarande leverantören av livsmedel till 

Västerås Stad, och om Lennart anser att det finns produkter de bör ta in så säger han det till 

dem. Enligt Lennart så lyssnar de oftast på dessa önskemål. För anbudet som Mälardalens 

Frukt & Grönt vann var kriteriet ekonomiskt mest fördelaktiga, vilket var något Lennart 

bestämde. Dock baserades ju detta beslut på kraven som ställs bland annat genom 

Framtidens Mat vilket rent tekniskt kräver att detta kriterium följs och inte dess 

motsvarighet lägsta pris. (Andersson, 2014) 

 

När ett sådant anbud skapas så används i Västerås Stad ett program vid namn Basera. I 

Basera skriver Lennart in vilka sorts produkter de önskar. Leverantörerna som är med på 

anbudet ger sedan olika produkter som förslag på Västerås Stads behövda produkter. Sedan 

matchar Basera leverantörernas förslag mot de önskade produkterna och ser vilka som 

passar eller inte. Efter det räknar Basera ut vilken leverantör som haft flest passande 

produkter och då vet Basera vilken leverantör som vunnit upphandlingen. Lennart 

bestämmer alltså egentligen inget själv, men han kontrollerar så klart så att Basera jämfört 

rätt. Om vissa produkter inte kunnat mätas genom Basera så får Lennart själv avgöra om de 

passar eller inte. Vid behov för expertis om mat har han kostekonomer till sitt förfogande. 

(Andersson, 2014) 

 

Eftersom att dessa upphandlingsvinnande leverantörer även gäller för maten inom 

Framtidens Mat så jobbar alltså Lennart inte direkt mot Framtidens mat under sitt vardagliga 

arbete, utan på en mer indirekt nivå. Hans uppgift innebär att hålla avtalen ajour så att de 

alltid finns och är fungerande. Detta gör Lennart ibland med miljöstrategen Mej då de 

tillsammans försöker utveckla stadens leverantörer. (Andersson, 2014)  

 

Lennart interagerar utöver sina kollegor, ibland med projektledaren för Framtidens Mat 

Hanna. Men den person han oftast träffar är Mej. Hon hjälper även Lennart att författa 

dokument och hon hoppar även in och stöttar honom ibland när kostekonomer inte finns att 
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tillgå. Kockarna som arbetar med den faktiska produkten, träffar Lennart mycket sällan. 

(Andersson, 2014) 

4.2.4 ANDERS JANSSON - ANVÄNDARE 

Anders Jansson är i grund och botten kock och jobbar inom skolväsendet i Västerås. Han vill 

dock även påpeka att han är en coach inom projektet framtidens mat, där hans uppgift är att 

coacha köken som ingår i projektet till att köpa hållbara råvaror. (Jansson, 2014) 

 

Förut fanns det ett centralt beläget kök som gjorde maten och därefter körde ut den. 

Numera har varje enhet egna kök och Anders jobb som coach innebär även att han åker ut 

till varje enhet.  När Anders finns fysiskt på plats i olika kök runt om i Västerås hjälper han till 

med de sedan tidigare skapade handlingsplanerna som alla kök i Västerås skall följa. I dessa 

handlingsplaner beskrivs de mål som Anders varit med och bestämt inom projektet. Han 

hjälper dem även med hur de ska bygga sina menyer och prioritera sina inköp av kött och 

poängterar att det är viktigt att de alltid fokuserar på att köpa mer grönsaker. (Jansson, 

2014) 

 

På enheterna är Anders även en förespråkare och pådrivare gällande serveringsmiljön. Till 

exempel fick Rudbeckianska gymnasiet nyligen en ny skolrestaurang, då de var drivande i 

frågan med hjälp och stöd av Anders. (Jansson, 2014) 

 

Att få se hur kockarna i de olika enheterna utvecklas, hur de verkligen tar till sig av projektets 

grundtanke; att minska köttkonsumtionen och öka fokuseringen på grönsaker och ekologiska 

produkter är Anders personliga mål med projektet. Anders vill också poängtera att han inte 

bara ser detta som ett projekt utan han har den personliga inställningen att det är precis 

såhär man ska jobba. Man ska enligt Anders känna att det är lite mer exklusivt och lyxigt när 

man får kött och unna sig riktigt kvalitetskött när det väl är dags att servera det. Som 

samhället ser ut idag så överkonsumerar vi helt enkelt, menar Anders. (Jansson, 2014) 

 

Målet för Anders är även att minska matsvinnet som existerar inom samtliga enheter. Här 

arbetar man med något som kallas ”a la minute” vilket går ut på att inte laga mer mat än 

behovet på enheten. För att uppnå detta så krävs smart matvaruplanering, samt att man 

jobbar utifrån konceptet ”ren råvara” som betyder att kockarna lagar varje råvara för sig 

själv. På så sätt kan man återanvända råvaran dagen efter. Ett exempel är rivna morötter 

som inte förbrukas kan användas i morgondagens köttfärssås för att ge den en extra 

dimension. För att det ska fungera vill Anders att kockarna ska bli mer kreativa i sin 

matlagning. (Jansson, 2014) 

 

Anders umgås faktiskt med de andra kockarna involverade i projektet på fritiden, där vissa 

diskussioner gällande menyer och mat i allmänhet ibland pågår. En annan kontakt han har 



 June 4, 2014 

25 

 

utanför arbetet är Mej, miljöstrateg, som han mailar med för att få tips om hållbarhet inom 

maten. (Jansson, 2014) 

 

I arbetet, dock, börjar Anders morgonen med att direkt påbörja matlagning i den skola han 

befinner sig i. Han jobbar i regel varannan dag som kock och varannan som coach. När 

Anders är ute och coachar för han dialoger med kockarna, skriver menyer i samråd med 

dessa och diskuterar inköp. Att coacha är inte alltid en lätt uppgift enligt Anders, det gäller 

att inte vara för hård, det händer att kockarna backar vid för hård påtryckning. Men han vill 

poängtera att coachingen är otroligt viktig, då det i vissa extremfall har hänt att kockar på 

olika enheter har gråtit för att deras arbete är hårt och stressigt, då stöd från enheten och till 

och med arbetskamrater ibland kan lysa med sin frånvaro. Då har Anders fått stötta 

kockarna mentalt och även förklara problemet för ledningen vid den enheten. (Jansson, 

2014) 

 

Anders lever med inställningen att det alltid finns något att förbättra. Han poängterar att det 

är viktigt att titta på barnen eller kunden för att se hur och vad de äter. Detta för att förstå 

hur man som kock ska lägga upp och rikta menyerna till deras belåtenhet. Något han 

coachar kockarna han besöker till att göra. Efter varje coachningstillfälle dokumenterar 

Anders och skickar sedan feedback till enheten han besökt. Ibland får Anders, som han själv 

uttryckte det, snäsiga mail där enheten inte håller med om hans feedback och tycker 

annorlunda. I dessa fall så kan Anders välja att acceptera och godkänna vad enheten har för 

invändningar på till exempel hans förslag till inköp. Men han är inte sen att påpeka vad 

enheten bör ta i beaktning och hur de ska försöka tänka till nästa inköp. (Jansson, 2014) 

 

Anders gör allt han kan för att påverka, han har för avsikt att gå mot ännu mer ekologiska 

produkter. För att lyckas med detta så skapar han recept som fokuserar på de bästa 

ekologiska produkterna. Efter varje coaching-besök så, förutom att ge feedback till enheter, 

lägger Anders upp en sammanfattning av sina besök på Västerås Stads intranät där Solveig 

och övriga i projektet kan ta del av hans tankar. I dessa sammanfattningar är Anders väldigt 

öppen och hård om vad han tycker och försöker på så sätt påverka de som sitter högre i 

hierarkin. (Jansson, 2014)  
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5 Ånalys 

Nedan presenteras analysen utifrån de olika rollerna. 

5.1 SOLVEIG SANDBERG - INITIERARE 

5.1.1 ROLLER 

Initialt hade Solveig en central roll eftersom att hon drev projektet utifrån politikernas 

önskemål. Eftersom att initieraren är den som startar inköpsprojekt och därutefter ser till 

vilka involverade som behövs för att fullfölja projektet (Smith & Delahaye, 1988), klassades 

Solveig som detta. Dock förändrades Solveigs position så att hon inte längre hade lika stor 

kontakt med själva aktörerna inom projektet. Något som också definierar Solveigs roll är att 

hon inte innehar någon specifik kompetens inom produkterna som köps in, vilket till 

exempel användaren har (Smith & Delahaye, 1988). När begränsad tillgång finns till 

information om det som ska beslutas om så påverkar det beslutsprocessen (Shapira, 2002), 

vilket visar sig i Solveigs fall vars kunskap om själva produkterna som ska köpas in är 

begränsade. 

 

Utifrån vad Shapira (2002) beskriver om organisatoriskt beslutsfattande går det även att se 

att Solveig bör ha en del auktoritet. På så vis kan hon ha en större påverkan på 

inköpsbeslutet samtidigt som andra involverade i inköpet kanske jobbar utifrån att 

tillfredsställa Solveigs åsikt om beslutet. 

5.1.2 MAKT & PÅVERKAN 

Något som buying center inte nämner (Smith & Delahaye, 1988), men som framkom av 

intervjuerna är att initieraren kan ha mandat att välja vilka som ingår i inköpsprocessen. 

Eftersom Solveig hade rätten att välja ut vilka som skulle ingå i projektet hade hon stor makt 

bakom hur projektets inköp skulle kunna tänkas påverkas av de inblandade aktörerna. På 

grund av att de olika rollerna kan ha egna mål med projektet (Smith & Delahaye, 1988), så 

hade Solveig i praktiken kunnat välja ut personer som passade de mål som hon själv 

personligen hade. Det hade kunnat hjälpt Solveig då underlägsna anställda kan vilja påverka 

ett beslut för att tillfredsställa sin överordnade (Shapira, 2002). Hon är även chef över 

projektledaren Hanna som arbetar operativt med projektet, vilket betyder att hon kan 

bestämma hur hon ska jobba. Trots dessa privilegier går det också att se att Solveigs makt 

begränsas, till exempel genom att hon endast har behörigheten att genomföra det som 

politikerna efterfrågat. Vid inköp brukar det finnas externa påverkare (Webster & Wind, 

1972), vilka för Solveig genom arbetet med måltidspolicyn var Skolverket, BuF och 

Socialstyrelsen som även de hade regleringar och riktlinjer som Solveig behövde beakta vid 

utformandet av denna. Det som kan sammanfattas av detta är att det är flertalet aktörer 
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som står ivägen för att Solveig uteslutande ska kunna bestämma innehållet i måltidspolicyn 

vilket direkt förminskar hennes påverkan på inköpet. 

 

Strategi kan utföras i det dagliga arbetet bland annat genom interaktioner. Dessa 

interaktioner kan antingen skapa, påverka eller utveckla en strategi. (Whittington, 1996) För 

Solveig som inte längre har en medverkande roll inom projektgruppen eller bland 

användarna av produkterna som köps in har denna chans att påverka inköpsstrategin 

eliminerats. Inte besitter hon heller någon kunskap om det som köps in likt till exempel 

påverkare (Webster & Wind, 1972) eller användare (Smith & Delahaye, 1988), vilket gör att 

projektet inte står eller faller på grund av hennes insatser.  

5.1.3 REPETITIVA PROCESSER 

Innan Hanna övertog en del av Solveigs plikter så arbetade Solveig kontinuerligt med att 

förankra och implementera arbetsprocesser hos kockarna. En implementation av 

arbetsprocess bör ses som en förändring som är tänkt att fortsätta ett tag, varpå denna 

aktion skulle kunna påverka inköpsbeslutet avsevärt. Detta då det skulle ge en kvarvarande 

effekt för kockarnas verksamhet (Shapira, 2002). Genom detta bör också hon chansen att få 

bättre kontakt med kockarna och påverka deras tänk, samtidigt som hon var där och lärde 

upp kockarna utefter de behov hon tyckte fanns. Detta på grund av att interaktion är en 

chans för att påverka strategin (Whittington, 1996). Hennes vardagliga rutiner innebar alltså 

en chans att påverka kockarnas arbetssätt mot det som Solveig ansåg vara bästa alternativet 

(Carter, et al, 2008). 

 

Idag är det dock måltidspolicyn som Solveig arbetar mycket med och som hon även sa hade 

en viktig del i projektet Framtidens Mat då den skulle styra inköpen för detta. Denna syssla 

verkade vara ett av de mest återkommande momenten i Solveigs dagliga arbete inom 

projektet, varpå den bör klassas som en repetitiv handling (Jarzabkowski, 2004). Den var 

både tidskrävande samt hade behovet av att ta många olika andra aktörer och lagar samt 

regler i beaktning. 

5.1.4 HANDLINGAR & TANKEVERKSAMHET 

Smith och Delahaye (1988) menar att varje roll inom buying center kan ha egna åsikter inom 

inköpet, vilket visar sig i praktiken för Solveig när hon beskriver sina egna mål med projektet. 

Detta tydliggör att hon har reflekterat mycket över projektets mening även utanför de strikta 

riktlinjer som angivits för det, vilket enligt Whittington (1996) skulle vara en förändrande 

handling för att påverka strategin. Detta uppmärksammas genom hennes engagerade 

beskrivning om måltidssituationerna.  

 

Samma sak gäller för utformandet av policyn där hon funderar över påverkan på miljö och 

måltidssituationer, vilket sker i en förändrande process (Whittington, 1996). Gällande 

policyn tänkte Solveig även mycket på hur den skulle kommuniceras ut genom 
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organisationen samtidigt som hon inifrån organisationen redan tog in tips för förbättring. 

Hennes förmåga att se möjligheter och idéer hjälper att både bilda nya strategier och mål 

samt att nå de som redan etablerats (Carter, et al,2008). Hur väl policyn kommuniceras ut i 

organisationen har möjligheten att påverka andra personers agerande gällande inköpen för 

Framtidens Mat. 

 

Solveig berättade även att hon rapporterade till politikerna hur det gick med policyn samt 

vad hon kommit fram till. Eftersom att initieraren meddelar en högre instans om 

inköpsprojektet denne vill starta är de medvetna om vad som görs (Smith & Delahaye, 1988). 

Därför betyder det att politikerna har möjligheten att förändra målet för projektet om de 

inte var nöjda med den nuvarande versionen av policyn och ville byta riktning. När en 

anställd har en överordnad som vet vad den anställde gör gällande ett beslut kan den 

anställde arbeta utifrån den överordnades önskan (Shapira, 2002). Därför kan det även här 

ses som om denna funktion kan påverka Solveigs arbete för inköpet. Eftersom att 

politikerna, de som har den avgörande makten för organisationen Västerås Stad, delgavs 

information, kan det tänkas att inköpet ansågs ha en hög effekt på organisationen (Shapira, 

2002). 

 

5.1.5 INTERAKTIONER 

Måltidspolicyn återkopplade Solveig ofta till de olika verksamheterna för att få reda på vad 

de tyckte. Det gav de olika verksamheterna möjligheten och chansen att kunna påverka 

innehållet i denna policy som faktiskt reglerar inköpen. Solveig verkar då alltså ha förstått 

hur inköpstrategin går till, vilket är viktigt för att kunna ta del av den (Whittington, 1996), 

varpå hon då inte haft någon oklarhet om den (Shapira, 2002), då hon vet att andra roller 

har kunskap som hon inte har (Smith & Delahaye, 1988). Dessa kunskaper tog Solveig till 

vara på genom att träffa andra människor, alltså genom en interaktion (Whittington, 1996). 

 

Som initierare startar man upp inköpet och sätter även riktlinjerna och målet för det (Smith 

& Delahaye, 1988). Solveig realiserade det genom den repetitiva processen att skriva ett 

dokument (Whittington, 1996). Solveig visade sedan upp dokumentet för den styrgrupp som 

hon har möten med, där de ombads se över det som inskrivits i policyn. Innan Hannas start 

som projektledare så medverkande Solveig även ofta vid möten med projektgruppen där 

dokumentet var ämne för diskussion och insyn och kritik från de andra medlemmarna i 

gruppen. En potentiell påverkan från utomstående skapades alltså genom en interaktion 

(Ibid.). Resultatet av dessa två gruppers inblandning i policyn är först och främst att risken 

fanns för grupperna att påverka innehållet mot något Solveig inte ville, samt att 

medlemmarna kanske vidareförmedlade informationen till andra aktörer med beslutsmakt 

gällande policyn. Dock kan det även ses som något positivt då Solveig har och hade en 

ledande roll inom grupperna som gav henne chansen att ha påverkat medlemmarna mot 



 June 4, 2014 

29 

 

hennes åsikter vilket i sin tur gav möjligheten att hämta bra förbättringsförslag till policyn 

från grupperna. 

5.1.6 ALLIANSER 

Argumenterbart kan både projekt- och styrgruppen ses som allianser som samverkade med 

Solveig för att nå hennes egna mål, eftersom att det är olika personer runtom 

organisationen som slagit sig samman (Carter, et al, 2008). 

5.2 CAROLINE AXELSON JOHANSSON - PÅVERKARE 

5.2.1 ROLLER 

Caroline förklarade sin roll som en konsultativ sådan där hon gav råd till kockarna i 

enheterna samt deras coacher. Detta går ihop med beskrivningen av rollen påverkare som 

påpekar att rollinnehavaren kan påverka andra inom inköpet med information och argument 

(Webster & Wind, 1972), vilket tydliggörs genom Carolines kostexpertis som de andra 

involverade i inköpet inte besitter. Genom att Caroline har kunskap om det som ska beslutas 

så kan ett beslut på klarare grunder göras (Shapira, 2002). 

 

5.2.2 MAKT & PÅVERKAN 

Även för Caroline spelar politikerna in, vilket hon måste ta i beaktning vid utformandet av 

arbetsmodellen för köken, vilket påvisar en auktoritär konflikt (Shapira, 2002).  Till exempel 

skapar politikerna begränsningar genom skollagen som är överlägsen Västerås Stads policys. 

Något som skulle kunna förklara rollen för politikerna återfinns inte i buying center (Smith & 

Delahaye, 1988, & Webster & Wind, 1972). Politikerna skulle kunna ses som en extern 

påverkare, då de genom argument och åsikter försöker påverka (Webster & Wind, 1972), 

men det förklarar inte deras auktoritära makt. Beslutsfattare enligt Webster och Wind 

(1972) har enbart auktoritär rätt att bestämma leverantör men inte mer än så. Genom 

beskrivningen av politikernas skrivande av styr dokument, som bör ses som en repetitiv 

process (Whittington, 1996), så går det att se att buying centers roller inte går att applicera 

på alla personer involverade i en strategi. 

 

En annan instans som också påverkar Carolines arbete är miljö- och hälsoskyddsnämnden 

vars regler angående livsmedelssäkerhet måste följas, något som även det ger Caroline 

riktlinjer om vilka produkter som kan köpas in. MHN kan alltså ses som en påverkare då de är 

utomstående som genom kunskap skapar påverkan (Webster & Wind, 1972). Exempelvis 

förespråkar dem en minskning av matsvinn, vilket även Västerås Stad i nuläget arbetar fram 

en avfallsplan för, vilket påvisar att kommunen tar till sig guidning av MHN.  
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5.2.3 REPETITIVA PROCESSER 

Caroline arbetar bland annat genom mailkorrespondensen med coacherna och andra i 

projektgruppen samt konsultation inom projektgruppen för arbetsmodellen. Till synes ger 

hennes vardagliga, återkommande arbetsuppgifter chansen för Caroline att möta många 

personer inom projektet, vilket öppnar dörrarna för möjligheten att påverka dem genom 

interaktion (Whittington, 1996) då hon delar med sig av information, argument och åsikter 

(Webster & Wind, 1972). 

 

Enligt Caroline verkade hennes konsultation gällande detta specifika projekt inte skilja sig så 

mycket ifrån vad hon tidigare gjort. Det skulle kunna tyda på att hennes råd baseras på det 

hon gjort tidigare, alltså ett repeterande beslut (Shapira, 2002), istället för att ha anpassat 

sig till den nya situationen. 

  

5.2.4 HANDLINGAR & TANKEVERKSAMHET 

Smith och Delahaye (1988) menar att en roll kan ha egna behov inom inköpet. Detta ter sig 

hos Caroline genom sitt personliga engagemang i miljö och att råvarorna ska vara bra, något 

som kan tänkas påverka vad Caroline lägger ner mest energi på att arbeta med. För Caroline 

visar det sig genom en förändrande handling (Whittington, 1996) då hon diskuterar råvaror 

med sina kollegor för att observera om det finns några nya produkter som de tycker ska 

finnas med. En persons handlingar spelar in på den påverkan de får på strategin 

(Whittington, 1996) vilket betyder att Caroline, som lägger mycket resurser på att arbeta 

med sin kostexpertis som andra inte besitter, kan ha en påverkan på vilka nya produkter som 

tas in till Västerås Stad. Det kan i sin tur betyda att det blir en långsiktig effekt på Västerås 

Stad (Shapira, 2002), eftersom att projektets riktlinjer ska vara bindande. 

 

 

Genom individuell expertis kan påverkaren skapa argument för att influera beslutet. 

(Webster & Wind, 1972). Detta visar sig hos Caroline när hon med sin kostexpertis vid nya 

upphandlingar konsulterar gällande kvalitetskrav. Detta kan ses som en förändrande 

handling då det kräver tankeprocesser och nyskapande av argument (Whittington, 1996). 

5.2.5 INTERAKTIONER 

Vid utformandet av arbetsmodellen hade Caroline ofta kontakt med projektledaren och 

coacherna där de fick ge feedback på vad som bör finnas med. Användare besitter ofta 

kunskap om produkterna som köps in varpå de kan argumentera för sina åsikter (Webster & 

Wind, 1972), vilket betyder att coacherna har chans att påverka arbetsmodellen eftersom 

att de har kunskap om arbetssättet.  

 

Inom restaurangenheten hade Caroline kollegor som hon ofta diskuterade med och lyssnade 

på vilka produkter de tyckte skulle tas in. Dessa kollegor hade liknande positioner som 
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Caroline själv, och då även samma roll som påverkare. Påverkare besitter information och 

argument för hur man ska kunna påverka köpet i en viss riktning (Webster & Wind, 1972). 

Därför ger den här interaktionen antagligen inte lika stor påverkan på inköpen som de andra 

interaktionerna då de delar samma specifika kostexpertis.  

 

Caroline interagerar även med Solveig Sandberg. Tidigare har det beskrivits under Solveigs 

empiridel att hon utformar en måltidspolicy. Det kan då tänkas att Caroline med sin 

kostkunskap haft möjligheten att vara med att utforma denna, vilket då skett genom en 

interaktion som kunnat agerat som en påverkan (Whittington, 1996). 

5.2.6 ALLIANSER 

Caroline förklarade tidigare köpkraften som uppstår bland kockarna i alla de kök som hon 

har kontakt med genom utformandet av arbetsmodellen. Med tanke på att det är köken 

själva som beställer in varor från den tillgängliga listan över produkter hos leverantörerna så 

kan denna sammanslagning antagligen ha en stor påverkan internt. Detta eftersom när 

personer tillsammans går ihop skapar det en ökad förhandlingskraft (Carter, et al, 2008). 

5.3 LENNART ANDERSSON - BESLUTSFATTARE 

5.3.1 ROLLER 

Lennarts roll är att se till så att upphandlingar sker, fortlöper och nyskapas när kontrakt går 

ut. Detta gör han genom underhåll, utbyte av utgående produkter och liknande. Hans arbete 

är därför linjärt och går sällan ifrån de standardiserade processerna han ska utföra 

(Jarzabkowski, 2004), vilket betyder att han inte gör mycket förändrade praktik vilket är den 

sorts praktik som skapar nya idéer (Whittington, 1996). Det betyder således att Lennart 

antagligen inte ofta förändrar inköpsstrategin från vad som är redan är uttänkt. Att Lennart 

utför liknande handlingar vid fattande av beslut skulle kunna betyda att han inte analyserar 

varje ny situation utan går samma väg som han brukar, vilket enligt Shapira (2002) kan leda 

till felaktiga beslut. 

 

I jämförelse med rollen som buying center presenterar så stämmer detta in på Lennart då 

han bryr sig om kostnader (Smith & Delahaye, 1988) och har befogenheten att avtala med 

leverantörer (Webster & Wind, 1972). Smith & Delahaye (1988) menar på att beslutsfattaren 

har en vilja att förstå behovet av användningen av produkten, men Lennart tittar mer på, 

med sina kollegor, hur maten påverkar gästerna, men inte de interna användarna, kockarna. 

5.3.2 MAKT & PÅVERKAN 

Trots att Lennart enligt buying center-teorin ses som en beslutsfattare, då det är han som 

skapar och godkänner avtal (Webster & Wind, 1972), så har han inte mycket makt över 

inköpet. Lennart har dock enligt sin position befogenhet att välja om förfrågningsunderlaget 

för en upphandling ska baseras på kriteriet mest ekonomiskt fördelaktig eller kriteriet 
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billigast, vilket ter sig som en förändrande praktik då det inte är en strukturerad process 

(Whittington, 1996). Att Lennart har möjligheten att bestämma en så pass förändrande sak 

skulle enligt Shapira (2002) ge en långvarig effekt för organisationen och därför anses som 

ett stort beslut.  

 

Valet om vilket kriterie som förfrågningsunderlaget ska baseras på måste dock grundas på 

det som efterfrågats av initieraren, då denne bestämmer utgångspunkten för köpet (Smith & 

Delahaye, 1988). Det betyder att Lennart egentligen inte har någon egen valmöjlighet där 

heller. Lennart kan även inte välja vilken leverantör som vinner upphandlingen då det 

evaluerades av datorprogrammet Basera, som borde ses som en repetitiv process 

(Whittington, 1996). Den enda faktiska makt Lennart har är över de produkter som Basera 

inte kan räkna på samt över produkter som går ut och behöver bytas ut, då detta sker 

manuellt. Här går det även att se att Shapira (2002) inte har teknologin i åsikt gällande 

beslut, eftersom att Basera själv beslutar vilken leverantör som vinner upphandlingen, något 

som Lennart i princip inte har någon influens över. 

5.3.3 REPETITIVA PROCESSER 

En sorts handling är repetitiv praktik, vilket är något som återkommer vardagligen och ingår 

beskrivet i positionens uppgifter (Jarzabkowski, 2004), och dessa handlingar tänks påverka 

och tillverka strategin (Whittington, 1996). Detta stämmer in på Lennart som arbetar 

dagligen med att hålla avtalen fungerande, bland annat genom att ansvara för klagomål på 

leverantören gällande till exempel produkter eller leveranser. Lennart har då åtminstone en 

chans att påverka hur inköpet hos den berörda leverantören kan förbättras eller förändras.   

 

Lite mer sällan, men som ändå är en stor del av arbetet för Lennart, är att skriva in de 

önskade produkterna i programmet Basera, vilket även detta indikeras som en repetitiv 

process (Jarzabkowski, 2004). Här har faktiskt Lennart dock en del makt då han är den, ofta 

med en kostekonom som konsultation, som diskuterar vilka produkter som ska inhandlas. 

Dock bör det nämnas att kostekonomen som påverkare ofta besitter information som andra 

i inköpet inte har och använder sig av detta för att argumentera för sin sak (Webster & Wind, 

1972). Detta minskar då återigen Lennarts val av produkter. Samtidigt tyder det även på en 

oklarhet av information (Shapira, 2002) från Lennarts sida, vilket försvårar hans 

beslutsfattande. 

 

 

Vad kockarna brukar tillaga spelar så klart in, men Lennart har ändå en viss valfrihet till vilka 

sorters produkter som ska köpas in. Att kockarnas användning av produkterna spelar in på 

beslutsfattarens arbete stämmer in med beskrivningen för beslutsfattaren inom buying 

center (Smith & Delahaye, 1988). 
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5.3.4 HANDLINGAR & TANKEVERKSAMHET 

Handlingar som Lennart utför som inte ingår i de vanliga processerna är till exempel att 

besluta vad som ska hända när en produkt utgår från sortimentet. Detta är alltså inte en del 

av de vanliga uppgifterna då systemet inte kan kolla ut detta själv, utan denna process får 

istället ses som en sorts engångsföreteelse (Jarzabkowski, 2004) där Lennart på en mer 

analytisk och funderande nivå får agera. Eftersom att Lennart har ansvaret för att avtalen 

ska hållas fungerande så är detta alltså något som inte kan gå igenom lika standardiserade 

och långsamma processer som när hela upphandlingslistan av produkter genomförs. Därför 

ligger det vid dessa tillfällen mer makt hos Lennart än vid skapandet av listan. Utifrån teorin 

om organisatoriskt beslutsfattande så kan vi se att utrymme inte riktigt ges för mindre beslut 

som dessa då dess fem faktorer inte riktigt omfattar det som berör ett sådant beslut 

(Shapira, 2002). 

 

Ytterligare en situation där Lennart får bestämma över inköpta produkter är när Lennart 

hittar möjligheter för nya produkter. Då ber Lennart leverantörerna att ta in produkter som 

han anser behövs. Även detta bör tydas som en förändrande handling då det inte ingår i de 

vanliga uppgifterna samt bygger på tankeprocess (Whittington, 1996). Att Lennart även 

utgår ifrån vad han tycker är viktigt går parallellt med vad buying center antyder om att de 

olika rollerna har olika åsikter och behov (Smith & Delahaye, 1988). Detta baseras 

naturligtvis på de riktlinjer Lennart måste följa så som måltidspolicyn, vilket begränsar 

valmöjligheterna, men det är ändå Lennart som är länken mellan Västerås Stad och 

leverantörerna och han själv bestämmer vilka produkter som ska efterfrågas. 

5.3.5 INTERAKTIONER 

Oftast är det stora leverantörer som vinner upphandlingarna och därför gick Lennart ibland 

ut till småleverantörer runtom Västerås för att försöka få dem att gå med de stora 

leverantörerna i ett gruppanbud. Detta gör han för att tillfredsställa målet om 

närproducerat. Detta är alltså inget måste för Lennart enligt hans arbetsuppgifter vilket gör 

det till en förändrande praktik (Jarzabkowski, 2004). Att Lennart aktivt letar efter 

småleverantörer för att upprätthålla målet om närproducerade varor går hand i hand med 

hur beslutsfattaren beskrivs i buying center där Smith och Delahaye (1988) trycker på att det 

är viktigt för beslutsfattaren att se nyttan som produkten kommer att ge organisationen. Det 

finns inget som reglerar vilka leverantörer Lennart vänder sig till, vilket ökar hans påverkan 

(Whittington, 1996) på vilka lokala aktörer som möjligen ingår inköpsavtal med Västerås 

Stad. Att Lennart får så pass fria tyglar här kan indikera att beslutet om vilken leverantör 

maten ska ha inte är alltför viktig för organisationen i stort, då stora beslut med stor effekt 

brukar engagera utomstående chefer (Shapira, 2002). 

 

Utöver leverantörerna träffar Lennart även kostekonomer när han behöver hjälp med att 

välja ut substitut för utgående produkter samt när Basera inte klarar av att utvärdera en 

produkt, vilket återigen tyder på förändrande praktik (Whittington, 1996). Indirekt skulle 
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denna samverkan (Carter, et al, 2008) kunna leda till att Lennart påverkar (Whittington, 

1996) kostekonomens intentioner eller åsikter om inköpet eller vissa produkter. Om någon 

innehar expertis som andra inte har så är de värdefulla för inköpen (Webster & Wind, 1972), 

vilket då kostekonomerna är. Om då Lennart påverkar kostekonomer genom deras möten så 

kan det ha större påverkan på hela inköpet. 

 

Den person som Lennart träffar oftast är dock miljöstrategen Mej som har kunskaper och 

åsikter gällande frågor om miljö.  Eftersom att individuell kunskap skapar makt (Webster & 

Wind, 1972) ger detta chansen för Mej att påverka Lennarts åsikter om vissa produkter. 

5.3.6 ALLIANSER 

Förutom att Mej hjälper Lennart med skapande av dokument och ibland är ersättare för 

kostekonomer så arbetar de även ibland ihop för att utveckla stadens leverantörer. Båda 

dessa två personer kan ses som starka roller inom inköpet då Lennart formellt kan ses som 

den som avslutar och godkänner avtal samtidigt som Mej innehar expertis olikt få andra 

inom organisationen (Webster & Wind, 1972). Deras sammanhållning kan då gemensamt ge 

en stark inflytande kraft på inköpet (Carter, et al, 2008). Om en person förstår hur en annan 

roll kan påverka strategin så ökar personens chanser för att påverka strategin (Whittington, 

1996), vilket bör ha givit Lennart bättre insikt i strategin då han var medveten om Mejs 

påverkan. 

5.4 ANDERS JANSSON - ANVÄNDARE 

5.4.1 ROLLER 

Om man använder de inköpta produkterna inom sitt dagliga arbete definieras man som 

användare i buying center (Webster & Wind, 1972) vilket då Anders ses som då han som 

kock tillagar den inköpta maten. Dock agerar just Anders även som coach inom projektet 

Framtidens Mat där han hjälper andra kockar att arbeta utifrån riktlinjerna som Framtidens 

Mat frambringar. Anders har alltså åtagit sig mer engagemang inom projektet än vad hans 

arbetsuppgifter säger att han måste. Olika roller har olika behov inom inköpet (Smith & 

Delahaye, 1988), vilket kan förklara detta beteende. Hans position yrkar alltså honom att 

påverka andra personer genom interaktioner (Whittington, 1996), vilket är en möjlig chans 

för Anders att få sina personliga inriktningar framhävda genom fler kockar.  

5.4.2 MAKT & PÅVERKAN 

Till skillnad från andra inom projektet så är Anders genom sin roll som kock den som har 

kunskap om hur maten ska användas, vilka produkter som krävs och såvidare, då han jobbar 

med maten (Webster & Wind, 1972). Denna expertis ger honom makt som de andra inte har, 

vilket gör honom till en stark påverkare (Smith & Delahaye, 1988). Anders kunskap om de 

inköpta produkterna förlättar även hans beslut om vad han anser behöver köpas in då han 

har en klarare bild av situationen (Shapira, 2002). 



 June 4, 2014 

35 

 

 

Förutom att Anders är på plats och coachar kockar i vad de ska köpa in så skriver han även 

handlingsplaner åt dem, vilket alltså är en repetitiv process då det är ett återkommande 

dokumentskrivande (Whittington, 1996). Utöver detta är han även med och konstruerar 

deras menyer, ännu en repetitiv process som kan ses som en handling för att påverka 

(Whittington, 1996) vad kockarna ska köpa in. Han har alltså tre tillvägagångssätt att påverka 

kockarna i deras inköpsbeteende.  

5.4.3 REPETITIVA PROCESSER 

Två processer som Anders får utföra på bestämd basis (Jarzabkowski, 2004) av överordnade 

är handlingsplaner och hjälp med menyskrivande åt de olika verksamhetskockarna. Dessa 

dokument är officiella vilket innebär att de kontrolleras av de överordnade som bett Anders 

utföra dessa. Eftersom att chefer över Anders har tillsyn på dokumenten kan det betyda att 

Anders utför dokumenten utefter chefernas åsikter (Shapira, 2002). 

 

Efter varje coachingtillfälle för han även dokumentation med feedback som han skickar 

tillbaka till köket med tips och idéer för förbättring, vari han återigen kan försöka påverka 

(Whittington, 1996) kockarnas matlagning. Som en del av Anders dagliga uppgifter läggs 

detta upp för observation av bland annat Solveig (Whittington, 1996). Detta kan förändra 

strategin för inköpet då roller har olika åsikter om strategin och som initierare är Solveig den 

som skapade projektet och därmed är med och utformar den grundläggande strategin för 

inköpet (Smith & Delahaye, 1988). Detta är viktigt att beakta då Solveig genom sina 

arbetsuppgifter (Jarzabkowski, 2004) är ämnad att skriva matpolicyn som kommer att vara 

styrande för kökens inköp varpå hon då kan ha Anders information i åtanke. 

5.4.4 HANDLINGAR & TANKEVERKSAMHET 

Det personliga mål Anders hade för projektet var att få se kockarna utvecklas inom deras 

tanke- och arbetssätt, samt att projektets agenda skulle fortlöpa efter projektets slut. Anders 

har även tagit ett eget initiativ där matsvinnet ska minskas. Båda dessa aktioner tyder på ett 

högre engagemang och involverande hos Anders än vad han enligt projektet behöver ha, 

vilket buying center antyder en person kan ha då de olika rollerna innehar olika mål och 

behov inom köpet (Smith & Delahaye, 1988). Det kan alltså här ses leda till att inköpen 

förändras mer än vad det officiella målet med projektet är tänkt. Anders egna initiativ om 

matsvinnet kan ha ett samband med den expertis han besitter om mat, som kommer genom 

rollen som användare då de ofta har åsikter och information om produkterna (Ibid.). Isåfall 

skulle det kunna betyda att produktspecifik kunskap kan leda till fler chanser för egna 

initiativ inom inköpet. 

 

Ytterligare en handling som Anders utför är att han vid coachingtillfällena även för 

diskussioner med kockarna, vilket ligger utanför projektets officiella direktiv och såvida sker 

som en förändrande handling (Whittington, 1996). Enligt Whittington (1996) skulle dessa 
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diskussioner ses som en interaktion för att påverka strategin för inköpet. Anders diskuterar 

även med kockarna genom mail efter coachingbesöket. 

 

Vid behov har Anders också på eget initiativ mentalt stöttat de kockar som fått motgångar av 

medarbetare eller chefer för sitt nya arbetssätt som Anders lärt dem. Eftersom att detta var 

ett eget initiativ från Anders och inte del av arbetsbeskrivningen så indikerar det återigen ett 

exempel på att roller kan ha egna mål inom inköpet (Smith & Delahaye, 1988), vilket visade 

sig genom en situationsspecifik handling (Jarzabkowski, 2004).  

5.4.5 INTERAKTIONER 

Anders dagliga arbete innebär att besöka de olika verksamheternas kök och på så sätt får 

han chansen att träffa väldigt många personer. Dessa personer kan han potentiellt påverka 

genom att de interagerar (Whittington, 1996). Eftersom att Anders även utanför jobbet 

ibland träffar andra kockar där diskussioner om menyer kan förekomma så är detta något 

som spelar in på inköpet fastän det inte sker under Västerås Stads observation. 

 

Ibland mailkorresponderar Anders med miljöstrategen Mej som innehar specifik kunskap 

inom miljöhållbarhet. Mej, som utomstående för projektet med kunskaper och information 

som de andra inte har skulle kunna ses som en påverkare (Webster & Wind, 1972). Genom 

en interaktion kan påverkan och makt skapas (Whittington, 1996) vilket kan betyda att 

Anders via mail med Mej förlitar sig på hennes kunskap eftersom att han själv inte besitter 

den. Anders syn på inköpets behov skulle alltså kunna influeras av Mej, vilket ger Anders en 

klarare bild över beslutet genom Mejs expertis (Shapira, 2002). 

 

5.4.6 ALLIANSER 

Anders position som coach innebär att han ska påverka andra kockar i hur de arbetar, vilka 

precis som Anders är användare av de inköpta produkterna. Smith och Delahaye (1988) 

menar att rollen användare har synpunkter och kunskap om produkterna som köps in, vilket 

betyder att alla kockarna Anders träffar har möjlighet att delge deras synpunkter till Anders. 

Om dessa kockar ihop skulle försöka förändra något inom inköpet skulle det antagligen 

lyckas, då Carter, et al, (2008) menar att sammanslagna allianser ofta har stor makt.  
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6 Slutsats 

Slutsatserna som kan dras utifrån analysen som påvisar hur inköpsprocessen ser ut från ett 

strategy as practice-perspektiv är följande: 

 

De förutbestämda rollbeskrivningarna för inköp är nödvändigtvis inte realistiska i praktiken. 

Till exempel kan detta observeras hos Lennart Andersson som bör ses som en beslutsfattare. 

Enligt teorin har beslutsfattaren den formella rätten att bestämma leverantör samt ingå i 

avtal med dessa. Mycket riktigt är Lennart Andersson den som skriver under avtalen. Dock 

har han ingen egentlig makt över val av leverantör eftersom att detta gjordes automatiserat 

av datorprogrammet Basera. Teknologi är alltså något som buying center-teorin inte berör 

som en faktor som kan påverka de involverade. Likaså gäller för teorin om organisatoriskt 

beslutsfattande eftersom att den inte har en faktor som kan förklara hur Basera, som en 

statisk mjukvara utför beslut. Buying center-teorin beskriver inte heller att initieraren kan 

inneha rätten att bestämma vilka som bör vara involverade i inköpsprocessen, något som 

Solveig ändå kunde göra.  

 

Något som kunde indikeras tack vare strategy as practice-perspektivet är att förändrande 

handlingar verkar påverka inköpen mer än repetitiva processer, något som visualiseras i 

jämförelsen mellan Lennart och Caroline. Beslutsfattaren Lennart som mestadels genomför 

repetitiva processer hade inte mycket inverkan på inköpen, utan satt mest för sig själv i 

datorprogram och skrev dokument. Tvärtom var det för kostekonomen Caroline vars 

arbetsuppgifter består av förändrande handlingar i form av mycket diskussioner och 

funderingar. Hennes arbete verkade kunna influera fler personer. När Lennarts annars 

repetitiva arbetsuppgifter förändrades när systemet inte kunde välja ut ett substitut för en 

utgående produkt kunde vi till exempel se att Lennart direkt fick mer makt över vad som 

skulle köpas in. Han fick då själv fundera och analysera över vad som behövdes.  

 

Olika val inom strategin för inköpet grundas ofta på många olika personers feedback. Detta 

visas bland annat när Solveig diskuterade måltidspolicyn med de olika verksamheterna, 

styrgruppen och tidigare även projektgruppen. Interaktion med involverade inom inköpet 

bör därför öka personens möjlighet för påverkan. Detta exemplifieras först genom Anders 

som coachar de olika kockarna inom vad de bör köpa och rapporterar deras användning 

tillbaka till andra personer inom inköpet, samt miljöstrategen Mej som både konsulterade 

Lennart och Anders gällande produkters miljöpåverkan.  

 

Ytterligare en sorts interaktion som visades i empirin är hur personer kunde visa upp vad de 

gör eller ta beslut för att tillfredsställa högre uppsatta, något som buying center inte 

beskriver. Detta exemplifieras genom politikerna som Solveig ville visa vad hon arbetade 

med och få dem att godkänna det. 
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Individer vars specifika expertiser inte besitts av andra inom inköpet gör individerna 

förhandlingskraftiga. Både kocken Anders, miljöstrategen Mej och kostekonomen Caroline 

påvisar detta fenomen eftersom andra personer litar på deras omdömen då de personerna 

inte har tillräcklig kunskap för att kunna avgöra frågor gällande till exempel matvarors 

innehåll och miljöpåverkan. Det verkar också kunna finnas ett samband där ett beslut med 

långsiktig effekt involverar personer med djup expertis. Till exempel som att Caroline, 

kostexperten, fick lägga ner väldigt stor del av sin arbetstid på att fundera och överväga hur 

planerna ska se ut för maten. Samma sak gäller för Anders som även han fick medverka i 

diskussioner om maten under en stor del av sin arbetstid. 

 

Alla dessa påståenden som handlar om hur den interna organisationen påverkar ett 

inköpsbeslut går att se i figur 4 nedan. Här visas hur de olika rollerna inte alltid är fastslagna 

varpå de varierar och är dynamiska. Vi kan även se att alla roller interagerar med andra 

roller. Samtidigt går det även att se vilka krafter rollerna kan utföra mot inköpsbeslutet där 

förändrande handlingar, interaktioner och expertis har en stark påverkan medan repetitiva 

processer har en svagare påverkan. Utöver detta går det även att se att teknologi inom 

organisationen kan vara en faktor som rör inköpsbeslutet. 

 

Figur 4 - Egen kreation av inköpsbeslutets påverkan 
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7 Fo rslag pa  framtida forskning 

Det mest självklara förslaget för fortsätta studier inom detta specifika område av hur 

organisatoriska inköp fungerar i praktiken är om det fungerar likadant i andra organisationer 

än Västerås Stad som denna studie valt som testobjekt. Kvale (1997) menar att det genom 

kvalitativa intervjuer ofta framkommer intressanta upptäckter som intervjuaren kan fråga 

vidare om och förstå djupare. Vidare menar han även att när sådana upptäckter sker så bör 

dessa resultat sedan testas genom kvantitativa studier. Detta påstående är något som passar 

denna kvalitativa studie väl, speciellt med åtanken att studien valt att exemplifiera syftet 

genom en offentlig organisation då inköp inom dessa kan tänkas skilja sig från privata 

företag. Genom att testa resultaten från denna studie på fler fall så går det att avgöra om 

det som författarna kommit fram till är generaliserbart eller inte. 

 

Alternativt kan en liknande kvalitativ studie göras fast på en privatägd organisation som inte 

berörs av de inköpslagar som till exempel LOU och kommunens egna riktlinjer. Det bör vara 

relativt enkelt att utföra denna studie med tanke på att frågor anpassade efter syftet redan 

utformats i den här uppsatsen. Samtidigt finns även bakgrunden till problemet beskrivet 

vilket gör att andra forskare enkelt bör kunna förstå och få ett grepp om varför detta ämne 

är intressant och relevant att studera.  
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BILAGOR 

BILAGA 1  

Fråga Koppling till teoretisk 

referensram 

Syfte 

Fråga 1: Vad är din 

roll inom 

projektet/inköpet? 

Buying center För att få en klarare och tydligare 

förståelse för vad respondenten har för 

roll inom inköpet enligt sig själv och vad 

denna roll innebär. Svaret på denna fråga 

kommer att kunna användas för att bygga 

upp förståelsen för den roll som vi som 

författare tilldelat respondenten utifrån 

buying center-teorin. 

Fråga 2: Vad är ditt 

mål med projektet? 

 

Buying center Enligt buying center-teorin kan de olika 

rollerna ha olika intressen och åsikter om 

ett inköp, varpå denna fråga blir relevant 

för uppdelningen av hur de olika rollerna 

påverkar köpet. Onekligen bör det finnas 

chans för att målen med projektet skiljer 

sig åt mellan användare, initierare, 

påverkare och beslutsfattare då alla 

innehar egna ståndpunkter. Till exempel så 

kan användaren av det som köps in ha 

andra aspekter att beakta än initieraren 

som kanske hade ett annat tänk bakom 

projektets uppkomst. 

Fråga 3: Träffar du 

några andra 

involverade i 

inköpet, både under 

och utanför 

arbetstid? 

 

Buying center & 

Strategy as practice 

Inslaget från buying center har att göra 

med hur den intervjuade interagerar med 

andra roller som är involverade i 

upphandlingen för projektet. På så sätt går 

det att se huruvida den intervjuade 

möjligen påverkar hur de andra rollerna 

jobbar med inköpet och om det isåfall 

hade kunnat ändra projektets riktning. 

Strategy as practice-teorin används i 

denna fråga för att se hur den intervjuade 

även mer informellt interagerar med de 

andra rollerna, och inte enbart fokuserar 

på till exempel formella, schemalagda 

möten och liknande. Strategy as practice 
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menar att det även kan förekomma olika 

sociala grupperingar kan ske inom 

organisationerna som kan tänkas påverka 

strategin, något som även det spelar in på 

denna fråga och som är ytterst relevant för 

denna fråga. 

Följdfråga: Vad 

diskuterar ni då? 

  

Fråga 4: Hur arbetar 

du dagligen med 

projektet? 

 

Buying center & 

Strategy as practice 

För att få reda på hur strategin för inköpet 

behandlas vardagligen hos de anställda 

enligt strategy as practice-perspektivet bör 

en sådan fråga utformas. Den ställs väldigt 

öppet för att inte missa viktiga detaljer 

som kanske kunnat missats om 

författarnas tankar om vad respondenten 

arbetar med hade styrt frågan. Istället tros 

det att genom en sådan fråga kunna få ett 

mer detaljerat och realistiskt svar där 

handlingar som den intervjuade kanske 

inte tror är relevanta för studien ändå kan 

komma fram. Återigen är denna fråga även 

något som används för att försöka urskilja 

olikheter bland de olika rollerna inom 

buying center och hur deras respektive 

vardagliga arbete påverkar inköpets 

strategi. 

Fråga 5: Gör du något 

för att påverka 

inköpet? 

 

Buying center & 

Strategy as practice 

Genom denna fråga vill studien få reda på 

om respondenten aktivt försöker att 

påverka inköpet och således besitter 

vetskapen om att denne faktiskt kan ha en 

påverkan på hur inköpet går till. Frågan 

baseras mestadels på buying center-teorin 

som förklarar hur de olika rollerna kan 

påverka inköpet, dess utformning och 

beslut, och på så sätt få ytterligare 

förståelse vilka mer specifika åtgärder 

vardera roll gör för att föra projektets 

inköp mot sin egna önskade riktning. Även 

spelar naturligtvis strategy as practice-

perspektivet in här då det är just 

handlingarna som är ämnade att 
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åstadkomma denna påverkan som är 

intressanta att studera. 

 

 


