
EXAMENSARBETE

2003:143 SHU

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

EKONOMPROGRAMMET • C-NIVÅ

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för  Industriell marknadsföring

Vetenskaplig handledare: Rickard Wahlberg

2003:143 SHU • ISSN: 1404 - 5508 • ISRN: LTU - SHU - EX - - 03/143 - - SE

Organisatoriska inköp av
tillfällig sjukvårdspersonal

En fallstudie på Sunderby Sjukhus

ULRIKE JOHANSSON
JENNY TAAVO



Abstract 

ABSTRACT 
 
Due to the shortage of specially trained nurses in Norrbotten the hospitals are forced to turn to 
staffing agencies around the country to manage the nursing pressure and also in the future be 
able to offer patients the nursing that they need and are entitled to. The purpose of this thesis 
is to examine organizational buying behaviour in the purchase of temporary nursing staff. The 
authors chose to study Sunderby hospital and carried out three interviews. It emerged during 
these interviews that the law on public procurement results in the purchase being divided into 
two sub processes, one for the agreements and the other for ordering the service. It is 
important however that these are seen as part of a whole since they are based on each other. 
Participants in the purchase and the factors affecting buying behaviour then vary depending 
on which sub process the organization is in. 
 
 
 
 
  
 



Förord 

 

FÖRORD 
 
Efter att under vårterminens första läsperiod ha deltagit i kursen Industriell 
marknadsföring väcktes författarnas intresse för organisatoriskt inköpsbeteende. 
Författarna ville fördjupa sig i ämnet och valde därför att skriva C-uppsats om 
organisatoriskt inköpsbeteende vid inköp av tillfällig sjukvårdspersonal.  
 
Redan från utbildningens första termin har författarna känt stor oro och ångest inför 
uppsatsskrivandet och trott att de aldrig skulle ta sig igenom processen. Med stor glädje 
kan författarna nu i efterhand konstatera att ingenting är omöjligt.  
 
Författarna vill tacka handledaren Rickard Wahlberg för de synpunkter och konstruktiv 
kritik han bidragit med under uppsatsens gång. Ett stort tack riktas också till 
respondenterna som tagit emot oss med öppna armar och glatt svarat på alla frågor.  
 
 
 
 
Luleå den 27 maj 2003. 
 
 
 
Jenny Taavo   Ulrike Johansson 
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1 PROBLEMOMRÅDE 
 
Syftet med detta kapitel är att presentera ämnet och problemområdet för läsaren. 
Industriellt köpbeteende beskrivs, tjänster definieras och inköp av tillfällig personal 
diskuteras. Efter problemdiskussion följer forskningsfrågor och avslutningsvis visas 
upplägget för studien.  
 
 
1.1 BAKGRUND     
 
Industriellt eller organisatoriskt1 köpbeteende är ett område inom industriell mark-
nadsföring där fokus ligger på att förstå hur företag och organisationer köper varor 
och tjänster (Wallström, 2002, s 7). Enligt Wind och Thomas (1980) kan 
organisatoriskt köpbeteende delas in i tre områden – köpprocessen, Buying center 
samt de faktorer som påverkar köpprocessen och Buying center. Webster och Wind 
(1996) definierar organisatoriskt köpbeteende som en komplex process av besluts-
fattande och kommunikation, som pågår under en viss tid och involverar ett flertal 
organisatoriska medlemmar och relationer med andra företag och institutioner. 
Ghingold och Wilson (1998) refererar till företagens köpbeteende som en sekvens av 
aktiviteter eller delbeslut, som sker över en tid och utförs av diverse individer i ett 
företag.  
 
Enligt Reeder, Brierty och Reeder (1991, s 75) bör varje marknadsföringsstrategi, för 
att bli så effektiv som möjligt, bygga på en djup och fullständig förståelse av 
organisationers köpbeteende. Även Webster (1993) har visat på nödvändigheten att 
studera köpbeteende och beslutsfattande inom industriella marknader för att chefer 
och ansvariga ska förstå hur de når och tilltalar kunder på effektivaste sätt.  
 
Att studera organisationers köpbeteende innebär att öka förståelsen för, och 
kunskapen om, vilka som deltar i inköp och beslutsfattande och hur dessa processer 
ser ut i de köpande företagen. Bonoma (1982) förmedlade en passande åsikt om 
fenomenet industriellt köpbeteende när han sa att det inte är organisationen som 
köper, utan människor i organisationen. Detta, menar han vidare, visar hur viktigt och 
nödvändigt det är för det säljande företaget att förstå det köpande företagets Buying 
center och dess konstruktion – vem som ingår i beslutsprocessen, hur dessa människor 
motiveras till vissa beslut, vilka faktorer som påverkar dem i deras val och handlingar, 
vem som har huvudansvaret och beslutanderätten.  
 
Ett Buying center innefattar alla individer eller grupper som deltar i beslutsfattande-
processen vid organisatoriska inköp (Webster & Wind, 1996). Dessa aktörer har länge 
varit ett ämne för akademisk forskning. Det har bland annat undersökts hur dessa 
människor påverkar varandra och vilka roller de har (Lau, Goh & Phua, 1999; Morris, 
Berthon & Pitt, 1999). Bonoma (1982) identifierade sex roller inom Buying center 
och refererar till dem som sociala uppgifter som individerna tar sig an i en 
beslutsprocess. Webster och Wind (1996) diskuterar fem roller och menar att 
medlemmarna i Buying center motiveras av en komplex kombination av individuella 

                                                 
1 Industriellt och organisatoriskt har samma betydelse i denna uppsats. Vilket ord som används beror på 
vilken författare som refereras till och vilket ord denne använder.  
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och organisatoriska mål. Sheth (1973) påstår att dessa individer även påverkas av 
rationella och psykologiska faktorer.  
 
Forskning har visat att de allra flesta medlemmar i Buying center sällan deltar i alla 
aktiviteter involverade i köpprocessen och att Buying center inte kan beskrivas som 
något statiskt (Ghingold & Wilson, 1998). Därför har många senare studier försökt att 
kartlägga förändringar i Buying centers komposition och struktur, beroende på 
stadium i köpprocessen (Dowling, 1994; Lilien & Wong, 1984; Silk & Kalwani, 
1982). På grund av bristen på kontinuitet och konsekvens i forskningsmetoder, mål 
och syften har dessa studier inte lett till några generella slutsatser (Ghingold & 
Wilson, 1998). Men det anses viktigt för marknadsföraren att känna till hur Buying 
center förändras över tiden och hur dessa förändringar påverkar beslutsfattande (ibid). 
 
Vem som ingår i Buying center och vem som tilldelas en speciell roll beror enligt 
Reeder, Brierty och Reeder (1991, s 88) på en av två faktorer. De menar att de utvalda 
personerna antingen har ett formellt ansvar inom företaget eller att de utgör en viktig 
informationskälla. Denna sistnämnda faktor beror i sin tur på vilken typ av produkt 
som köps (Dwyer & Tanner, 2001, s 408). Enligt Bonoma (1982) är det relativt enkelt 
att identifiera medlemmarna i Buying center i vilken köpsituation som helst, men det 
är desto svårare att förstå dynamiken och maktförhållandena inom gruppen. Alla 
dessa ovanstående faktorer, tillsammans med ett flertal andra, sägs i ett antal 
forskningsrapporter ha en inverkan på Buying center, men även på köpprocessen 
(Bonoma, 1982; Ghingold & Wilson, 1998; Johnston & Bonoma, 1981a, 1981b; 
Tanner, 1999).  
 
Johnston och Lewin (1996) hävdar att köpprocessen påverkas direkt eller indirekt av 
följande åtta faktorer; omgivningen, organisationen, köpet, säljaren, informationen, 
deltagarna, konflikter/förhandlingar samt av gruppen. De menar att beslutsreglerna 
påverkas av omgivningen, det köpande företaget, köpsituationen och det säljande 
företaget. Vidare konstaterar Johnston och Lewin att den risknivå som associeras med 
en viss köpsituation är grunden till en stor del av variationerna inom organisatoriskt 
köpbeteende.  
 
Köpprocessens utformning och antalet steg som används påverkas av tidigare nämnda 
faktorer och därför är två inköp i samma företag aldrig exakt likadana och aldrig 
heller följer två olika företag exakt samma köpprocedur vid liknande inköp (Johnston 
& Bonoma, 1981b). I mitten av 1960-talet presenterade Robinson, Faris och Wind 
(1967, s 13) en modell för organisatoriskt köpbeteende som även kom att kallas ”The 
buygrid Framework”. Moriarty (refererad till i Zinszer, 1997) benämnde denna 
modell ett av de mest användbara analytiska verktygen för alla intresserade av 
industriellt köpbeteende. Enligt denna modell varierar köpprocessen beroende på 
företagets och individernas erfarenhet av att köpa in produkten i fråga (Tanner, 1999).  
 
Enligt ett flertal forskare är den största delen av all forskning inom industriellt köp-
beteende baserad på köp av varor (Fitzsimmons, Noh & Thies, 1998; Sheth, 1996; 
Webster, 1993). Samma individer visar vidare att lite forskning har genomförts för att 
studera inköpsbeteende gällande tjänster, vilket innebär en brist på teori och teoretiska 
ramar inom det området. Det finns ett flertal definitioner på vad som utgör en tjänst, 
men ingen enhetligt accepterad version. Kotler och Bloom (1984, s 147) definierar 
begreppet på följande sätt: ”a service is any activity or benefit that one party can offer 
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to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of 
anything. Its production may or may not be tied to a physical product.” Det är denna 
definition som författarna av uppsatsen valt att använda. 
 
Tidigare forskning har lett till slutsatsen att inköpsbeteende vad gäller varor och 
tjänster skiljer sig åt (Axelsson, 1998, s 43-45; Fitzsimmons, Noh & Thies, 1998). 
Fitzsimmons, Noh och Thies konstaterar att inköpsprocessen för tjänster är mer 
komplicerad än processen vid inköp av varor. Även Bryntse (1996) pekar på denna 
komplexitet och menar dessutom att tjänsteinköpen är mindre standardiserade än 
inköp av varor. Fitzsimmons et al talar även om förekomsten av andra sorters risker 
för köparen av tjänster. De menar vidare att den främsta orsaken till den komplicerade 
processen är att tjänster är osynliga och inte går att ta på. Ogripbarheten innebär 
framför allt att kvaliteten på ”produkten” eller tjänsteleverantören är svår att uppskatta 
och värdera (Bryntse, 1996; Fitzsimmons, Noh & Thies, 1998) och detta i sin tur 
kräver fler referenser innan val av leverantör kan göras (Bryntse, 1996). Enligt Day 
och Barksdale (1994) kan valet av tjänsteleverantör vara ett av de viktigaste besluten, 
och möjligtvis ett av de dyraste misstagen, ett köpande företag kan göra.  
 
 
1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Enligt Sheth (1996) samt Wilson och Smith (1996) köps en allt större mängd tjänster 
in varje år och därför krävs en djupare förståelse för, och fler undersökningar om, just 
detta köpbeteende. Dessutom behövs bättre kunskaper om hur företag köper in olika 
sorters tjänster (Fitzsimmons, Noh & Thies, 1998). Tidigare forskning har visat att 
köpbeteendet kan variera beroende på vilken typ av tjänst som köps in (Axelsson, 
1998, s 99-100).  
 
Olika indelningar av industriella tjänster har föreslagits av forskare. Grönroos (1979) 
menar att de kan delas in professionella tjänster och övriga tjänster. Han påpekar 
samtidigt att gränsen mellan de två kategorierna inte alltid är så tydlig. Enligt 
Grönroos karaktäriseras professionella tjänster av fyra egenskaper. De ska utföras av 
kvalificerad personal, personalen ska ha en egen identitet, tjänsterna ska vara av 
konsultations- eller problemlösningskaraktär och utföras på uppdrag av köparen.  
 
En sådan tjänst är tillfällig personal. Tillfällig personal ingår enligt Fitzsimmons, Noh 
och Thies (1998) i tjänstekategorin ”stöd till anställda”. Det finns två sorters tillfällig 
personal enligt Nollen (1996): anställda på bemanningsföretag som tar sig an 
kortsiktiga uppdrag hos andra klientföretag där arbetet utförs, och direktanställd 
personal på företaget där arbetet utförs som kan ha ett tidsbegränsat kontrakt eller 
bildar ett slags arbetskraftslager. Dessa sistnämnda är, enligt Nollen, anställda på 
obegränsad tid och kan kallas in när som helst och kan också byta jobb inom företaget 
när så behövs. Den största delen av statistik och empiriska studier rör tillfällig 
personal från bemanningsföretag och relativt lite är därför känt om direktanställd 
personal (Nollen, 1996).  
 
Den så kallade bemanningsbranschen ökar stadigt på många håll runt om i världen 
enligt ett flertal författare (Bellemore, 1998; Holmlund & Storrie, 2002; Maniscalco, 
1995; Moorman & Harland, 2002). Allt fler anställda i USA tilldelas jobb via 
bemanningsföretag eller personaluthyrningsföretag och denna trend tros fortsätta, med 
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ökningar över de närmsta tio åren (Bellemore, 1998). Antalet företag som använder 
tillfällig personal uppskattas till 90 procent av det totala antalet (von Hippel & 
Mangum, 1997). Enligt Holmlund och Storrie (2002) ökar denna del av tjänstesektorn 
stadigt varje år även i Sverige. Författarna visar att det som bidrar allra mest till 
ökningen är kontrakt där frånvarande anställda ersätts för en viss tid. Detta, menar de 
vidare, är troligen unikt för Sverige och svenska företag som erbjuder sina anställda 
generösa möjligheter vid semester och föräldraledighet. 
 
von Hippel och Mangum (1997) menar att organisationer och företag använder sig av 
tillfällig personal för att bland annat minska kostnader, öka flexibiliteten och undvika 
vissa restriktioner och konsekvenser. Moorman och Harland (2002) beskriver också 
hur många företag försöker förbättra flexibiliteten hos sin arbetskraft genom att 
anställa mer tillfällig personal. När specifika kunskaper krävs kan tillfällig personal 
anställas på ett enkelt och effektivt sätt, och när sen behov eller förutsättningar 
förändras kan även den tillfälliga personalen ändras och bytas ut (ibid).  
 
Tidigare forskning kring inköp av tjänsten tillfällig personal fokuserar till största del 
på dessa bakomliggande faktorer till varför företag väljer att anställa dessa personer 
och inte hur rekryteringen går till. Därför saknas teori vad gäller inköpsprocess och 
vem som deltar. Däremot finns en uppsjö av forskning och teori för hur rekrytering av 
personal i allmänhet går till (bland andra Cain & Kleiner, 2002; Fong & Kleiner, 
2002; Mazur & Kleiner, 2002; Meador & Kleiner, 2002; Perry & Kleiner, 2002; 
Taylor & Bergmann, 1987). Cauvier (refererad till i Srinivasan & Kleiner, 2002) 
definierar rekrytering som den process där arbetssökande med de kunskaper, för-
mågor och egenskaper som ett företag söker, letas upp och lockas till detta företag. 
Enligt Srinivasan och Kleiner (2002) är rekrytering en process som sker dagligen i 
företag och organisationer och tillsammans med andra forskare (Fong & Kleiner, 
2002; Meneses & Kleiner 2002) menar de vidare att en framgångsrik organisation 
bygger på framgångsrika rekryteringsprocesser. Enligt Meador och Kleiner (2002) har 
snabba teknologiska förändringar och global konkurrens lett till drastiska förändringar 
i skriftliga och muntliga kontrakt mellan anställda och arbetsgivare. De förklarar 
också hur följderna av dessa förändringar har bidragit till att rekryteringsprocessen 
fått en allt större betydelse. Att anställa ny personal kan visa sig mycket kostsamt för 
företag och dessa potentiella kostnader tycks öka ständigt (Cain & Kleiner, 2002). 
Därmed är det tydligt att ett företags framgång idag beror på kvaliteten och 
kompetensen hos de människor de anställer (Meador & Kleiner, 2002). Enligt 
Meneses och Kleiner (2002) är framgången också beroende av en väl fungerande 
systematisk process för effektiv rekrytering.  
 
Rekryteringsprocessen varierar mellan företag och situationer och dess utformning 
beror bland annat på företagets storlek, vilken typ av tjänst som ska tillsättas, tids-
begränsningar och eventuella lagar och regler i omgivningen (Fong & Kleiner, 2002; 
Srinivasan & Kleiner, 2002). Ovanstående innebär att det inte finns en rekryterings-
process som kan anses som den enda bästa eller rätta, däremot finns det mer eller 
mindre lämpliga modeller att använda (Srinivasan & Kleiner, 2002). Att hitta rätt 
anställda är en fortlöpande utmaning och därför bör företag planera rekryterings-
processen i god tid (ibid). För att vara effektiv bör processen planeras, kontrolleras 
och hanteras/utföras av utbildade och kunniga individer (Fong & Kleiner, 2002). 
Enligt Cain och Kleiner (2002) är ett företags anställda dess mest värdefulla tillgång 
och därför har rekryteraren en oerhört viktig uppgift. De menar vidare att vem som 
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tilldelas denna uppgift beror på företagets storlek och betydelsen av den lediga 
tjänsten.  
 
Srinivasan och Kleiner (2002) påstår att beslut gällande anställning och anställda kan 
vara de viktigaste beslut en chef eller ansvarig fattar. Detta är framförallt märkbart 
inom sjukvården. Sjukvårdspersonal ansvarar för patienters liv och välmående och det 
är viktigt att kompetent personal med rätt utbildning och de kunskaper som krävs 
anställs. Det här ställer krav på företagets rekryteringsansvarige och påverkar också 
på så sätt rekryteringsprocessen (Srinivasan & Kleiner, 2002). 
 
Bristen på sjukvårdspersonal, framförallt sjuksköterskor, och de konsekvenser den 
medför har resulterat i en dramatisk ökning i anställningsaktiviteter och erbjudanden 
(JCAHO, 2002). Enligt den artikeln har amerikanska sjukhus tvingats rekrytera från 
andra länder för att fylla tomma tjänster, och detta i sin tur har förvärrat personal-
bristen på ett globalt plan. Artikeln visar att ett alternativt sätt att möta 
anställningsbehov är att vända sig till företag som hyr ut tillfällig personal. Många 
sjukhus förlitar sig idag på denna tjänst som bemanningsföretagen erbjuder och 
bristen på sjukvårdspersonal har därmed inneburit en rejäl möjlighet för dessa företag 
(ibid). I Sverige svarar sjukvårdssektorn för en fjärdedel av all tillfällig personal som 
rekryteras från bemanningsföretag (Holmlund & Storrie, 2002).  
 
Hur går denna rekrytering till? Hur kan ett sjukhus beteende beskrivas när det gäller 
rekrytering/inköp av tillfällig sjukvårdspersonal? Litteraturstudien har inte resulterat i 
någon kännedom om teorier och modeller för denna sorts inköpsbeteende. Kan då 
inköp av tjänsten tillfällig personal från ett bemanningsföretag möjligtvis jämföras 
med inköpsprocessen för andra professionella tjänster, eller liknar den mer den 
allmänna personalrekryteringsprocessen?  
 
Effektiva arbetsgrupper och team blir allt vanligare och får allt större betydelse inom 
sjukvården, allt eftersom komplexiteten ökar och kravet att hantera resurser mer 
effektivt växer (Ingram & Desombre, 1999). Vad innebär detta för sammansättningen 
av Buying center – vilka individer deltar i rekryteringsprocessen? 
 
Trots att majoriteten av tillfällig sjukvårdspersonal idag är välutbildad och erfaren 
finns alltid medföljande risker vid anställning av ny personal som är ovan vid sjuk-
husets policy och arbetssätt (JCAHO, 2002). Vad kan göras för att minimera dessa 
risker – hur påverkar det inköpsbeteendet och rekryteringsprocessen? 
 
Dagens sjukhus verkar inom en miljö karaktäriserad av finansiella begränsningar, 
konkurrerande behov angående interna investeringar och ett konstant trollande med 
prioriteringar (JCAHO, 2002). Påverkar detta rekryteringsprocessen – eller vilka är 
egentligen faktorerna som påverkar sjukhusens beteende vid rekrytering av tillfällig 
personal? 
 
Inom Europeiska Unionen påverkas den offentliga sektorn av Lagen om Offentlig 
Upphandling, LOU. Denna innebär att om köpet överstiger ett s.k. tröskelvärde måste 
upphandlingen annonseras ut i samtliga EU-länder för att ge leverantörerna där 
chansen att komma med ett anbud (Rutgersson, 1996, s 16). Det finns även svenska 
lagar och regler gällande offentlig upphandling (Bryntse, 1996). Påverkar detta 
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sjukhusens inköpsprocess och sammansättningen av Buying center vid rekrytering av 
tillfällig personal? 
 
Möjligen är en kombination av teori gällande tjänsteinköp och teori gällande 
personalrekrytering ett lämpligt tillvägagångssätt för att förklara sjukhusens beteende 
vid anskaffning av tjänsten tillfällig personal. 
 
 
1.3 SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisatoriskt inköpsbeteende ser ut 
vid inköp av tjänsten tillfällig sjukvårdspersonal. 
 
1.3.1 Forskningsfrågor 
 

• Hur ser den organisatoriska köpprocessen ut vid inköp av tillfällig sjukvårds-
personal? 

 
• Hur kan Buying center vid organisatoriska inköp av tillfällig 

sjukvårdspersonal beskrivas? 
 

• Vilka faktorer påverkar köpprocessen och Buying center vid organisatoriska 
inköp av tillfällig sjukvårdspersonal? 
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1.4 STUDIENS DISPOSITION 
 
För att ge läsaren en överskådlig bild av uppsatsens fortsatta disposition redovisas här 
författarnas egen figur över upplägget.  
 
 
 
     
     
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 1:1.  Studiens disposition. 
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2 TEORI 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området industriellt inköps-
beteende. Klassiska modeller för inköp av både produkter och tjänster redovisas. 
Vidare beskrivs de aktörer som deltar i köpprocessen, samt de faktorer som påverkar 
dessa människor och deras köpbeteende. Kapitlet avslutas med en modell för hur 
rekrytering av personal bör ske för att vara effektiv och lyckosam.  
 
 
2.1 KÖPPROCESSENS UTFORMNING VID ORGANISATORISKA KÖP 
 
2.1.1 Buygridmodellen 
 
Robinson, Faris och Wind (1967, s 13) presenterade en modell i organisatoriskt 
köpbeteende som kom att kallas ”The buygrid model”. Enligt Moriarty (refererad till i 
Zinszer, 1997) är denna ett av de mest användbara analytiska verktygen för både 
akademiker och praktiker som är intresserade av organisatorisk köpbeteende. Även 
andra författare som exempelvis Haas samt Sheth och Garret (refererade till i Zinszer, 
1997) har refererat till denna modell som en ”klassiker”.  
 
Robinson, Faris och Wind (1967, s 23-31) menar att buygridmodellen generellt sett 
jämför tre olika köpklasser, eller köpsituationer, med åtta progressiva steg eller 
inköpsfaser. 
 
De tre inköpsklasserna är: 
 
Återköp: 
Beskriver den situation där inköpsavdelningen beställer om produkten på rutinbasis. 
Köpande företag väljer bland redan kända leverantörer som de tidigare köpt ifrån och 
varit nöjda med. Den kända leverantören anstränger sig för att upprätthålla produkt-
kvalitet. 
 
Modifierat återköp: 
Modifierat återköp beskriver en situation där köparen vill modifiera eller bekräfta 
produktspecifikationer som exempelvis pris, service och andra avtal gällande inköp 
eller leverantörer. Ett modifierat återköp kan öka antalet beslutsfattare inom företaget, 
och dessa måste tillgodogöra sig ytterligare information för att kunna lösa problemet 
som identifierats. 
 
Nytt inköp: 
Ett nytt inköp innebär att företaget köper en vara eller tjänst för första gången vilket 
medför en viss typ av risk. Ju större kostnad och risk inköpet innebär desto fler antal 
beslutsfattare är involverade. Dessa människor är i behov av information angående 
den specifika varan eller tjänsten. På grund av den komplicerade försäljningen i ett 
nytt inköp så använder många företag speciella säljstyrkor för att nå ut med 
information till så många potentiella områden som är nödvändigt. 
 
Robinson, Faris och Wind (1967, s 13-18) menar att de åtta olika köpfaserna är ett 
uttryck för det händelseförlopp som en organisation går igenom innan ett köp är 
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avklarat. Vissa av köpfaserna kan ske samtidigt, men de tenderar ofta att följa 
varandra i en sekventiell ordning.  
 
De åtta olika faserna är: 
 
Fas 1: Ett behov eller problem upptäcks och en generell lösning tas fram. 
Köpprocessen startar med en upptäckt av ett problem, behov eller potentiell 
möjlighet. Denna upptäckt kan antingen komma från företaget eller från en potentiell 
leverantör. 
 
Fas 2: Precisering av vad och hur mycket som ska köpas in. 
När väl problemet, behovet eller den potentiella möjligheten är preciserad måste 
företaget bestämma vad för vara eller tjänst och vilken kvantitet företaget kommer att 
behöva.  
 
Fas 3: En beskrivning tas fram av vad som ska köpas in. 
Denna fas är en fortsättning på fas två. En beskrivning av vad som skall köpas in 
dokumenteras och ligger som grund för de som medverkar i inköpsbeslutet. 
 
Fas 4: Företaget letar efter potentiella leverantörer. 
I denna fas söker företaget efter kvalificerade leverantörer. Kvalifikationer som söks 
beror på situationen och vilka påverkare som är involverade. Det viktigaste, och 
resultatet av denna fas, är att beslutsfattarna har bestämt vilka de potentiella 
leverantörerna är. 
 
Fas 5: Insamling och analys av offerter. 
Efter att potentiella leverantörer har utvärderats begärs offerter in. Fas fyra och fem 
behandlas som olika aktiviteter i de situationer där behovet av information är stort, 
medan de två faserna kan kombineras till en vid köp där behovet av information är 
minimal.  
 
Fas 6: Utvärdering av offerter och val av leverantör. 
Under denna fas jämförs alla offerter. Några av dessa offerter går vidare och ev-
entuellt görs förhandlingar med leverantören angående pris, leveranser eller andra 
aspekter rörande offerten. Sedan väljs den leverantör som passar företaget bäst. 
 
Fas 7: Order till leverantören skickas. 
Denna fas börjar när en order skickas till leverantören. Men köpprocessen är inte 
färdig förrän varan är levererad och kan tas i bruk av användaren - först då är 
problemet löst eller behovet tillfredsställt. 
 
Fas 8: Leverantörens prestation utvärderas. 
Två utvärderingar sker i den sista av de åtta faserna. Företaget utvärderar 
leverantörens prestation samt även hur den köpta produkten fungerar. Dessa ut-
värderingar är viktiga för att kunna hantera liknande inköp mer effektivt i framtiden. 
 
Nedan ses en modell för korrelation mellan köpfaser och köpklasser, där Kotler, 
Armstrong, Saunders och Wong (1996, s 326) visar vilka steg i inköpsprocessen som 
ingår i olika köpsituationer.  
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Tabell 2:1. Correlation Between Buyphases and Buyclasses  
 

Buyphases Buyclasses 
 New Task Modified Rebuy Straight 

Rebuy 
1. Anticipation or Recognition of a problem and a General Solution Yes Maybe No 

2. Determination of Characteristics and Quantity of needed Item 
 

Yes Maybe No 

3. Description of Characteristics and Quantity of needed Item 
 

Yes Yes Yes 

4. Search and Qualification of Potential Sources 
 

Yes Maybe No 

5. Acquisition and Analysis of Proposals 
 

Yes Maybe No 

6. Evaluation of Proposals and Selection of Suppler (s) 
 

Yes Maybe No 

7. Selection of an order Routine 
 

Yes Maybe No 

8. Performance Feedback and Evaluation 
 

Yes  Yes Yes 

 
Källa: Principles of Marketing, The European Edition (s 326) av P. Kotler, G. 
Armstrong, J. Saunders och V. Wong, 1996, Hemel Hempstead, Hertfordshire: 
Prentice-Hall Europe. 
 
2.1.2 Johnston och Bonomas köpprocess 
 
Köpprocessen för tjänster visar följande steg enligt Johnston och Bonoma (1981b): 
 
Inledning:  
Ett behov av en tjänst upptäcks. Den ansvarige eller de ansvariga personerna får i 
uppdrag att ta fram fakta om problemet för att sedan ge ett generellt förslag till 
lösning. 
 
Specifikation:  
En skriftlig specifik lösning på problemet tas fram, denna specifikation ligger till 
grund för beslutet om huruvida köpet skall genomföras. Godkänns förslaget går 
processen vidare. 
 
Sökande:  
I detta steg börjar företaget att leta efter potentiella leverantörer som kan lösa 
problemet. När dessa leverantörer är funna begärs offerter in och dessa analyseras och 
utvärderas. Denna utvärdering ligger till grund för valet av leverantör. 
 
Formaliteter:  
Här utarbetar företaget ett förhandlingsunderlag och bestämmer på vilket sätt 
betalningen ska ske. 
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Utvärdering:  
I det sista steget i köpprocessen utvärderas leverantörens utförande och leverans av 
tjänsten. Det köpande företaget utvärderar även hur pass tillfredsställda de är med den 
köpta tjänsten.  
 
2.1.3 Day och Barksdales köpprocess 
 
Day och Barksdale (1994) har utvecklat en modell för inköp av professionella tjänster 
som innefattar åtta faser. Dessa presenteras nedan. 
 
1. Inköpsprocessen börjar med att företaget identifierar ett behov eller problem. Detta 
behov eller problem kan förmodligen lösas genom köp av en fackmässig professionell 
tjänst. 
 
2. Ibland kan det vara svårt att exakt veta vad köpet skall uppnå vilket gör det svårt att 
välja en leverantör. Därför måste företaget definiera vad köpet ska innehålla och vad 
målet med inköpet är. Det här får sen ligga till grund för processen av uttagning och 
utvärdering. Dessa uppsatta mål fungerar som kriterier och hjälper även till att 
försäkra att köpet görs hos en kunnig leverantör. 
 
3. Under denna fas är målet att reducera företagets risker och osäkerhet. Företaget gör 
en kvalificering av potentiella leverantörer, antingen genom tidigare erfarenheter eller 
genom referenser från andra företag. Om det anses nödvändigt kan risker reduceras 
vid fler tillfällen under processens gång.  
 
4. Den fjärde fasen går ut på att plocka ut finalisterna av de potentiella leverantörerna. 
Här söker företaget orsaker som kan fälla eller diskvalificera leverantörerna. 
Leverantören måste besitta vissa förutbestämda attribut för att kunna tillfredställa 
behovet på bästa sätt. 
 
5. Efter att de starkaste leverantörerna valts ut genomgår de ännu en utvärdering. I 
denna utvärdering tittar företaget på speciella egenskaper hos leverantören som 
exempelvis expertkunskap, rykte och integritet. Efter detta begärs offerter in och 
eventuellt en presentation av leverantören. Denna presentation, eller intervju, ger 
betydelsefull information för det köpande företaget. Här får de en bild av 
leverantörens duglighet och möjlighet att utföra tjänsten enligt ramarna för tid och 
budget. 
 
6. Valet av leverantör baseras på de utvärderingar som gjorts under processens gång. 
Om de sista finalisterna har värderats lika av köparen baseras det slutliga valet på 
kriterier som är svåra att objektivt bedöma och som eventuellt är bundna till de 
beslutsfattande personerna. 
 
7. Först genomförs en utvärdering av leveransen, som fokuserar på relationen mellan 
köpare och leverantör. Denna utvärdering kan sedan användas för att uppskatta den 
slutliga kvaliteten på tjänsten. Eftersom tjänstens längd kan variera alltifrån en månad 
till flera år kan utvärderingskriterier och förväntningar förändras och utvecklas över 
tiden. Detta på grund av att köparen får mer kunskap och erfarenhet och för att olika 
personer deltar i olika aktiviteter i processen. 
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8. Den sista och slutliga utvärderingen måste utgå och ses ifrån ett helhetsperspektiv 
av den utförda tjänsten. Ironiskt nog är det svårt att fastställa kvaliteten på en köpt 
tjänst eftersom det kan finnas en brist i tilltron till de flesta professionella tjänster. Det 
finns attribut som köparen tycker är svåra att utvärdera även efter att de har utnyttjat 
tjänsten. Detta syftar på tvetydighet, vilket betyder en oförmåga att uppskatta tjänsten 
mer exakt. 
 
2.1.4 Luszez och Kleiners rekryteringsprocess 
 
En effektiv anställningsprocess är en omfattande och utmanande process, men som 
förhoppningsvis sammansvetsar arbetsgruppen (Luszez & Kleiner, 2000). Författarna 
menar vidare att förberedelse, konsekvens och lite intuition kan ha stor betydelse för 
att lyckas vid anskaffning av anställda. 
 
Luszez och Kleiner presenterar fyra steg till en lyckad rekryteringsprocess: 
 

1. Fastställa behovet: Det första som görs är en arbetsgranskning för att se om 
det verkligen är nödvändigt att anställa en person eller om det är möjligt att 
omplacera en redan anställd. Detta beslut baseras bland annat på om 
anställningen är permanent eller tillfällig och om kostnaderna kan rättfärdigas. 
En arbetsgranskning innefattar arbetstitel, definition av större och mindre 
arbetsuppgifter, samt specifikation av nödvändig utbildning och erfarenhet. 
Därefter görs en skriftlig arbetsbeskrivning som definierar uppgifterna och 
ansvarsområdet som hör till arbetet, samt kvalifikationskrav och lönenivå. 
Längden på arbetsbeskrivningen beror på vilken nivå av ansvar arbetet har. 
Arbetsbeskrivningen är viktig för både den som anställer och den som skall 
anställas eftersom den kan diskuteras vid anställningsintervjun och arbets-
givare och arbetstagare har klara riktlinjer för vad som krävs i anställningen. 

 
2. Leta efter sökande och utvärdera meritförteckning: Det finns många olika sätt 

att hitta sökande till anställningar, som till exempelvis via tidningsannonser. 
Om företaget väljer tidningsannonser måste de vara beredda på ett stort antal 
svar och detta kräver att företaget har tid att gå igenom dessa ansökningar. 
Utvärderingen av meritföreteckningen görs sen i tre steg: helheten, sökandes 
utbildning och erfarenhet, samt tidigare prestationer. Sedan betygsätts de 
sökande efter ett formulär där de får olika poäng i olika områden. När denna 
gallring är utförd återstår ett antal kandidater som får komma på intervju. 
 

3. Valprocessen: Under detta steg byggs en intervjuguide upp med olika frågor 
och beslut fattas om vem som ska leda intervjun. Den som är mest lämplig att 
leda intervjun är den person med mest kunskap inom området. Detta är ofta 
den som kommer att vara den nyanställdes chef. Den som intervjuar ska 
”sälja” företaget eftersom den anställde inte bara ”säljer” sin talang utan även 
”köper” en position i företaget.  

 
4. Beslutsprocessen: Beslutsprocessen varierar beroende på vilken nivå den 

lediga tjänsten ligger på. Det finns två sätt att fatta detta beslut på. Det första 
är att göra en jämförelse mellan kandidaterna som intervjuats. Och det andra 
sättet är att göra en jämförelse av varje kandidat mot en uppsättning av behov 
och mål. Om den sista metoden väljs är det viktigt att dessa uppsättningar av 
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behov och mål är realistiska. När en kandidat slutligen valts ut för 
anställningen är det viktigt att den ansvarige kan rättfärdiga beslutet inför sin 
chef och för organisationen. Förhandling med den tilltänkte kandidaten bör 
ske så snart som möjligt och förhandlaren bör vara väl förberedd för att kunna 
visa att erbjudandet är värt att acceptera. 

 
 
2.2 BUYING CENTER 
 
Konceptet Buying center refererar till alla de medlemmar i en organisation som 
involveras i köpprocessen för en vara eller tjänst (Dwyer & Tanner, 2001, s 106; 
Robinson, Faris & Wind, 1967, s 160). Enligt Dwyer och Tanner (2001, s 111) formas 
ett Buying center för att minimera riskerna vid ett inköp. 
 
Det är vida känt att organisatoriska inköp involverar olika deltagare (Wind & 
Thomas, 1980) och enligt andra författare så är detta en av de orsaker som gör inköp 
till ett komplext problem (Webster & Wind, 1972).  
 
Wind och Thomas (1980) menar att Buying center kan studeras på tre olika sätt: 
 

1. Identifiera kompositionen av Buying center 
2. Roller i Buying center 
3. Påverkan inom Buying center 

 
2.2.1 Identifiera kompositionen av Buying center 
 
Johnston och Bonoma (1981a) menar att det är ganska lätt att identifiera med-
lemmarna i ett Buying center men däremot svårt att förstå relationerna dem emellan 
och distributionen av makt inom gruppen. 
 
Två köpbeslut i ett företag är aldrig exakt lika, inte heller följer två olika företag exakt 
samma process även om inköpssituationerna liknar varandra (Johnston & Bonoma, 
1981a). Johnston och Bonoma (1981a) menar däremot att det finns ett generellt 
mönster av interaktioner och beteenden som är samma i olika företag och dessa kan 
specificeras och mätas. De fem dimensionerna är: 
 
Vertikal involvering – De antal nivåer i en organisations hierarki, som påverkar och 
kommunicerar med Buying center. 
 
Horisontell involvering – Det antal avdelningar eller divisioner som medverkar i 
inköpet. 
 
Omfattning – Det totala antalet individer som är involverade i köpkommunikationen. 
 
Connectedness2 - Antal länkar mellan medlemmarna i Buying center. Det kan 
uttryckas i procentsats av det totala antalet möjliga länkar i ett visst Buying center. 
 

                                                 
2 Termen är inte översatt eftersom vedertagen översättning ej är funnen. 
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Centralitet – Hur pass central inköpschefens roll är i kommunikationsprocessen. 
Uttrycks som den totala summan av dennes köpkommunikation i ett Buying center.  
 
För att veta vad som skiljer sig mellan inköp av kapitalvaror och industriella tjänster 
gjorde Johnston och Bonoma (1981a) en undersökning av 31 företag. Författarna ville 
forska kring de fem aspekter som är viktiga för ett företags Buying centers prestation. 
Dessa fem är: 
 
• Centralisering: Refererar till graden av befogenhet, ansvar och styrka inom en 

organisation eller köpenhet. 
• Formalitet: Till vilken grad inköpsuppgiften styrs av företagets policy, exempelvis 

om ett företag har som policy att alltid måsta ta in ett visst antal offerter vid inköp. 
• Komplexitet: Graden av funktionell specialisering inom företaget. Kan vara an-

talet divisioner och dotterbolag. 
• Storlek: Företagets avkastning, antal anställda och andra mätbara faktorer. 
• Deltagande: I vilken utsträckning de olika medlemmarna är involverade i besluts-

fattandet. 
 
Det Johnston och Bonoma kom fram till var följande: 
 
Omfattning: 
Fler människor är involverade i inköp av kapitalvaror jämfört med inköp av tjänster. 
 
Horisontell involvering: 
Generellt sett är det färre avdelningar som är involverade i inköp av tjänster. 
 
Vertikal involvering: 
Den vertikala involveringen är mindre i inköp av tjänster jämfört med inköp av 
kapitalvaror. 
 
Connectedness: 
Det tenderar att vara fler antal länkar mellan medlemmarna i Buying center vid inköp 
av tjänster. 
 
2.2.2 Roller i Buying center 
 
Deltagande i Buying center varierar beroende på vad för slags inköp det rör sig om, 
men rollerna är desamma i alla slags köp (Johnston och Bonoma, 1981a).  
 
Webster och Wind (1972) identifierade fem olika roller i Buying center. Dessa fem 
förklaras nedan. 
 
Användare – Användaren är den individ eller grupp som använder produkten eller 
tjänsten. Vilka dessa är beror på vilken typ av produkt eller tjänst det rör sig om. 
 
Påverkare – Påverkare är de som påverkar beslutsprocessen direkt eller indirekt 
genom att bidra med information och kriterier för utvärdering av alternativa köp-
beteenden. 
 
Köpare - Köpare har formellt ansvar och makt att teckna avtal med leverantörer. 
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Beslutsfattare - Beslutsfattare är individer med befogenheten att välja mellan de 
alternativa lösningarna och leverantörerna.  
 
Gatekeeper3- En Gatekeeper är den som kontrollerar flödet av information och mat-
erial in till de andra personerna i Buying center. 
 
Bonoma (1982) lade till en roll till Webster och Winds fem olika roller i Buying 
center. Den som Bonoma (1982) lade till var initiativtagaren. Initiativtagaren är enligt 
Bonoma den person som först upptäcker ett problem som möjligtvis kan lösas genom 
ett inköp av en vara eller tjänst.  
 
2.2.3 Påverkan i Buying center 
 
Buying center anses vara en komplex sammansättning av olika personer och person-
ligheter inom inköpsorganisationen (Webster & Wind, 1996).  
 
Bonoma (1982) ställde frågan ”Who are the powerful buyers”? och  kom fram till att 
denna person oftast är osynlig, i alla fall för leverantören. Bonoma urskiljde även fem 
olika typer av krafter, eller makt, och kategoriserade dessa beroende på om deras 
inflytande var positivt (champion) eller negativt (veto). De fem krafterna är: 
 
• Belöningsmakt (champion): Möjligheten att påverka ett beslut genom att bevilja 

valuta-, sociala, politiska och psykologiska belöningar. 
• Tvingande makt (champion): Refererar till en chefs möjlighet att påtvinga 

bestraffning på andra, antingen med pengar eller psykologiska straff. 
• Attraktionsmakt (champion eller veto): Möjligheten att inspirera och övertyga 

andra genom attityd, charm eller status.  
• Expertmakt (veto): Refererar till chefens förmåga att, baserat på verklig eller 

förväntad expertkunskap, få medhållande från anställda i åsikter och tankesätt.  
• Statusmakt (veto): Fås genom en hög position inom företaget. 
 
Johnston och Bonoma (1981a) menar att det är viktigt för en inköpschef att veta när 
och om det behövs högre involvering, av exempelvis företagets VD, vid ett inköp. Att 
inte involvera VD: n vid viktiga inköp kan ge ett dåligt resultat som kan kosta 
inköpschefen dennes position. 
 
 
2.3 FAKTORER SOM PÅVERKAR ORGANISATORISKA KÖP OCH 
BUYING CENTER 
 
Köpprocessen i en formell organisation involverar oftast flera individer. Deras beslut 
påverkas av den omgivning inom vilken företaget verkar, företaget de arbetar inom, 
andra individer involverade i köpsituationen och individuella egenskaper (Wallström, 
2002, s 106).  
 
Webster och Wind (1996) menar att det finns fyra olika grupper av påverkande 
faktorer i organisatoriska köp: 
                                                 
3 Termen är inte översatt eftersom vedertagen översättning ej är funnen. 
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1. Omgivningsfaktorer: Inköpare påverkas starkt av omgivningsfaktorer som till 
exempel politik, ekonomi, teknologi, lagar samt kulturella, sociala och fysiska 
variabler. Denna påverkan kommer från utsidan av företaget genom olika typer av 
organisationer (facket, leverantörer, kunder, regeringen eller andra institutioner). 
 
2. Organisatoriska faktorer: Dessa faktorer påverkar individuella beslutsfattare att 
agera annorlunda jämfört med om de arbetar ensam eller i en annan organisation. 
Organisatoriskt köpbeteende motiveras och styrs av organisationens mål och 
begränsas av finansiella, teknologiska och mänskliga resurser. 
 
3. Interpersonal4: Dessa faktorer syftar på relationerna mellan medlemmarna i Buying 
center. Deltagarna påverkar varandra genom de olika roller som de besitter. 
 
4. Individuella faktorer: Dessa faktorer bygger på individens karaktär, som till 
exempel motivation, kognitiv struktur, personlighet, inlärningsprocess och upplevda 
roller. 
 
Webster och Wind förklarar att dessa fyra olika grupper kan påverka köpbeslutet 
genom variabler som har med inköpsuppgifter att göra, men även genom variabler 
som inte är direkt relaterade till inköpsuppgiften. En viktig omgivningsfaktor enligt 
Bryntse (1996) är de regleringar och lagar som finns gällande procedurer vid inköp. 
Tillsammans med Rutgersson (1996) nämner hon bland annat Lagen om offentlig 
upphandling som gäller alla länder inom Europeiska Unionen. Denna innebär att om 
köpet överstiger ett så kallat tröskelvärde måste upphandlingen annonseras ut i 
samtliga EU-länder för att ge leverantörerna där chansen att komma med ett anbud 
(Rutgersson, 1996, s 22-25). Bryntse och Rutgersson förklarar vidare att denna lag 
innehåller detaljerade anvisningar för hur annonsering, offertinsamling och val av 
leverantör ska gå till.  
 
Wind och Thomas (1980) lade till två grupper av faktorer som de anser påverkar 
köpprocessen: 
 
Inter-organizational factors5: Faktorer som påverkar relationen mellan köpande och 
säljande företag. 
 
Köpsituationen: Refererar till de tre köpklasserna nytt inköp, modifierat inköp och 
återköp som är inkluderade i Buygridmodellen utvecklad av Robinson, Faris och 
Wind (1967, s 23-33). Dessa författare menar att alla inköpssituationer kan 
karaktäriseras utifrån hur pass nytt problemet är för köppåverkarna och 
beslutsfattarna, den mängd information som behövs och antalet nya alternativ till 
förfogande. Robinson, Faris och Wind menar vidare att dessa faktorer påverkar 
köpbeteendet. Antal steg i processen och antal medlemmar i Buying center kan enligt 
författarna variera beroende på köpsituationen.   
 

                                                 
4 Termen är inte översatt eftersom vedertagen översättning ej är funnen. 
 
5 Termen är inte översatt eftersom vedertagen översättning ej är funnen. 
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Tabell 2:2. Distinguishing Characteristics of Buying Situation 
 
Type of Buying 
Situation (Buy class) 

Newness of the 
problem 

Information 
Requirements 

Consideration of New 
Alternatives 
 

New Task High Maximum Important 
Modified Rebuy Medium Moderate Limited 
Straight Rebuy Low Minimal None 
 
Källa: Industrial Buying and Creative Marketing (s 25) av P. J. Robinson, C. W. 
Faris, Y. Wind, 1967, Boston: Allyn and Bacon Inc. 
 
Sheth (1973) anser att det finns ytterligare en grupp av faktorer som påverkar 
köpbeteendet. Dessa uppgiftsrelaterade faktorer kan vara tidspress, upplevd risk, 
produktens komplexitet, betydelse och penningvärde. 
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Nedan visas Wallströms (2002, s 103) summering av ovanstående faktorer. 
 

 
 
Figur 2:1. Factors Affecting the Industrial Buying Behavior in the Purchase of 
Services 
Källa: Industrial Buying Behavior of Large Swedish Firms – Case Study of the 
Purchase of Educational Services (s 103) av Å. Wallström, 2002, Luleå: Luleå 
tekniska universitet. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras de modeller som författarna valt att använda i under-
sökningen för att försöka uppfylla syftet och svara på forskningsfrågorna.   
 
 
3.1 KONCEPTUALISERING 
 
Problemdiskussionen och forskningsfrågorna som nämndes i kapitel ett ligger som 
bas för utvecklingen av den teoretiska referensramen. Därför upprepas de nedan. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisatoriskt inköpsbeteende ser ut 
vid inköp av tjänsten tillfällig sjukvårdspersonal. 
 
Forskningsfrågor: 
 

1. Hur ser den organisatoriska köpprocessen ut vid inköp av tillfällig sjukvårds-
personal? 

 
2. Hur kan Buying center vid organisatoriska inköp av tillfällig 

sjukvårdspersonal beskrivas?  
 

3. Vilka faktorer påverkar köpprocessen och Buying center vid organisatoriska 
inköp av tillfällig sjukvårdspersonal? 

 
Referensramen för denna studie ska utgöra ett applicerbart verktyg för att analysera: 
 
• Den organisatoriska köpprocessen 
• Strukturen i Buying center 
• Påverkande faktorer i organisatorisk köpbeteende  
 
Författarna har valt ut ett antal modeller från teorikapitlet som de anser lämpliga att 
använda för att kunna svara på forskningsfrågorna. När det gäller köpprocessen valde 
författarna Day och Barksdales teori eftersom den fokuserar på inköp av pro-
fessionella tjänster. Johnston och Bonomas process handlar om tjänster i allmänhet 
och Robinson, Faris och Winds buygridmodell innefattar både produkter och tjänster. 
Författarna kompletterade även med Luszez och Kleiners rekryteringsprocess för att 
se vilken av de två teorierna som bäst överensstämmer med empirin.  
 
Eftersom att Buying center enligt Wind och Thomas kan studeras på tre olika sätt 
valde författarna att redovisa alla dessa tre i teorikapitlet för att ge läsaren en 
förståelse för helheten. Av tidsmässiga skäl har dock författarna valt att koncentrera 
sig på en av dessa aspekter. Hädanefter studeras därför endast rollerna i Buying center 
och det är dessa som senare jämförs med det empiriska materialet.  
 
På grund av tidsbrist ansåg författarna det nödvändigt att endast studera ett visst antal 
av de påverkande faktorer som teorin tagit upp. Urvalet baserades på författarnas egna 
intressen och interpersonal samt individuella faktorer uteslöts därför att de ansågs 
komplicerade att studera i denna undersökning. 
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De teorier som författarna valt ut finns sammanställda i figuren nedan.   
 
Tabell 3:1. Referensram (författarnas egen modell) 
 
Forskningsfråga Teoretiskt område Val av modell/koncept  
FF 1 Köpprocess  
  • Inköpsprocess för 

professionella tjänster 
Day och Barksdale, 1994 
• Rekryteringsprocessen 
Luszez och Kleiner, 2000 

FF 2 Buying center  
 - Roller • Rollerna beslutsfattare, 

påverkare, gatekeeper, 
köpare, användare 

 Webster och Wind, 1996 
• Rollen initiativtagare 
 Bonoma, 1982 

FF 3 Påverkande faktorer  
 - Köpsituationen Köpklasserna nytt inköp, 

modifierat inköp och återköp 
Robinson, Faris och Wind, 
1967 

 - Omgivningsfaktorer Politiska, ekonomiska, 
sociala, teknologiska och 
lagar 
Webster och Wind, 1996 

 - Organisatoriska faktorer Teknologiska, finansiella och 
mänskliga resurser 
Webster och Wind, 1972 

 
 
 

- Andra uppgiftsrelaterade 
faktorer 

Tidspress, upplevd risk, 
betydelse och penningvärde 
Sheth, 1973 
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4 METOD 
 
I detta fjärde kapitel presenteras och motiveras de beslut författarna tagit gällande 
forskningsstrategi och datainsamlingsmetod. Val av fallstudieobjekt och intervju-
personer beskrivs och förklaras. Avslutningsvis diskuteras de metodproblem för-
fattarna stött på och vilka åtgärder som vidtagits för att minimera de negativa 
konsekvenserna.  
 
 
4.1 LITTERATURSTUDIE 
 
Arbetet började med en sökning och genomgång av litteratur som berör det ämnes-
område som valts. På så sätt fick författarna en överblick samt nödvändiga kunskaper 
om ämnet och dessutom idéer om hur fortsatt arbete skulle bedrivas. Lämplig 
litteratur hittade författarna genom sökning i databaser som Ebsco Host, Emerald, 
Lucia och Libris. De sökord som användes för att finna denna information och litt-
eratur inkluderar följande: organizational buying behavior, industrial buying behavior, 
buying process, buying center, purchasing services, temporary employees, recruiting 
employees. Sökningen gjordes på individuella ord och även i kombination med 
varandra, både på svenska och engelska. 
 
 
4.2 FORSKNINGSSTRATEGI 
 
Yin (1994, s 7) föreslår hur särskiljningen och valet av forskningsstrategier kan 
underlättas genom att först och främst identifiera vilken typ av forskningsfrågor som 
ställs. Beroende på hur forskningsfrågorna är utformade kan en forskningsstrategi 
anses mer lämplig än en annan. Yin betonar dock att ovanstående bara är riktlinjer 
och därför inte nödvändigtvis måste följas. Denscombe (2000, s 9) delar hans 
uppfattning och menar att bra forskning inte är någonting som uppnås genom att strikt 
följa en uppsättning föreskrifter om vad som är rätt och fel. Han påstår att forskaren 
ställs inför en rad valsituationer och alternativ. Varje beslut och val medför både 
fördelar och nackdelar enligt Denscombe och därför finns ingen väg som är den enda 
rätta. Men han menar att vissa strategier är mer lämpliga än andra i en viss situation 
och för att hantera en viss typ av forskningsfråga. 
 
Denscombe (2000) talar om fem forskningsstrategier: surveyundersökning, experi-
ment, aktionsforskning, etnografi och fallstudie. Experiment, aktionsforskning och 
etnografi ansågs mindre lämpliga för denna studie. En surveyundersökning ger enligt 
Denscombe (s 12) en bred och omfattande täckning. Han menar vidare att den ska 
vara så bred att den tar in allting. Detta överensstämde inte med denna studies syfte. 
Uppsatsens författare var mer intresserade av att undersöka på djupet och därför 
uteslöts till slut även survey.  
 
Det som enligt Denscombe (2000, s 41) utmärker fallstudier är dess inriktning på en 
eller ett fåtal undersökningsenheter. Författarna av uppsatsen ansåg det mer givande 
att få mycket och djup information från ett antal respondenter i en organisation, än en 
mindre mängd information grundat på en intervju vardera i flera organisationer. 
Därmed föll valet på en fallstudie. Syftet med undersökningen var att vinna djup, 
detaljerad kunskap om inköpsbeteendet på ett sjukhus. Enligt Denscombe innebär en 
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fallstudie möjligheten att studera något i just detalj. Denna fallstudie genomfördes 
dessutom i naturlig miljö, i en miljö som enligt Yin (refererad i Denscombe, 2000, s 
42) existerade redan innan undersökningen och även kommer att fortsätta existera 
efteråt. En annan av fallstudiens fördelar enligt Denscombe (s 43) är att den tillåter 
flera metoder beroende på omständigheterna och de speciella krav som situationen 
ställer. När strategin valdes hade författarna ännu inte bestämt vilken datainsamlings-
metod som skulle användas. Därför ansågs denna forskningsstrategi vara lämplig för 
att ge författarna så många valmöjligheter som möjligt när det gäller metod. Trots att 
Yin (1994, s 6) menar att en surveyundersökning vore det naturliga valet när en 
forskningsfråga innehåller ordet vilka så valde författarna att genomföra en fallstudie 
eftersom att de ansåg att den information som söktes även kan fås i en fallstudie. 
 
4.2.1 Val av fallstudieobjekt  
 
Enligt Denscombe (2000, s 44) måste forskaren vid en fallstudie välja ut en eller 
några få enheter, ur den stora helheten som undersöks, för att studera dessa närmare.  
 
Författarna har valt att koncentrera undersökningen på ett enda fallstudieobjekt. Detta 
beror framför allt på begränsade resurser men också på att författarna anser det mer 
givande att få mycket och djupgående information från ett antal respondenter i en 
organisation, än en mindre mängd information grundat på en intervju vardera i två 
eller flera organisationer. Författarnas val av fallstudieobjekt föll på Sunderby sjukhus 
som är en trogen kund hos diverse bemanningsföretag. Olika sköterskor och läkare 
köps in för att bland annat täcka semesterperioder och föräldraledighet. När beslut om 
fallstudieobjekt skulle fattas tog författarna även hänsyn till geografiskt läge. För-
fattarna ville utföra intervjuerna öga mot öga och på grund av tidsmässiga och eko-
nomiska skäl valdes därför Sunderby sjukhus. 
 
 
4.3 DATAINSAMLINGSMETOD 
 
Det finns enligt Denscombe (2000) fyra datainsamlingsmetoder: frågeformulär, 
observation, skriftliga källor och intervju. Han menar vidare (s 102) att dessa 
konkurrerar med varandra om att väljas av forskaren, och att vissa lämpar sig bättre 
för en speciell situation än andra. Med tanke på den sorts information som söktes och 
uppsatsens begränsade tidsram ansåg författarna att de tre förstnämnda data-
insamlingsmetoderna var olämpliga.  
 
Som datainsamlingsmetod har författarna valt intervjuer. Intervju definieras av Keats 
(2000, s 1) som en kontrollerad situation där en individ frågor en annan individ en rad 
frågor. Enligt Denscombe (2000, s 132) beror ofta forskarens val av intervju på det 
faktum att undersökningen tros tjäna på erhållandet av material som ger mer 
djupgående insikter i ämnet, men som baseras på information från ett mindre antal 
respondenter. Detta var också orsaken till att författarna av denna uppsats valt att 
samla in data genom intervjuer. Författarna ansåg att djupare och mer detaljrik 
information var nödvändig för att möta undersökningens syfte och därför valde de 
intervjuer framför andra bredare och mindre djupa datainsamlingsmetoder. Dens-
combe (s 133) menar vidare att intervjuer bör användas när det handlar om data 
baserade på erfarenheter, känsliga frågor och privilegierad information. Det är denna 
privilegierade information som författarna sökte. Information som vissa saknar, men 
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som andra kan ge beroende på att de är människor i en speciell situation. I det här 
fallet därför att de ingår i sjukhusets Buying center vid köp av tillfällig personal eller 
på annat sätt är involverade i aktiviteter som rör sjukhusets köpbeteende. För att 
kunna uppfylla syftet med uppsatsen ansåg författarna det nödvändigt att ha kontakt 
med dessa nyckelpersoner och därför valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Nyckelpersonerna anses ha de kunskaper och erfarenheter som krävs för att bidra med 
den information författarna behövde för att sedan kunna beskriva sjukhusets 
köpbeteende vid anskaffning av tillfällig personal.  
 
Författarna valde att genomföra tre semistrukturerade personliga intervjuer. Vid 
semistrukturerade intervjuer har forskaren enligt Denscombe (2000, s 135) en färdig 
lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras, men intervjuaren är 
dock beredd på att vara flexibel när det gäller ordningsföljd. Författarna uppmärk-
sammade och följde dessa råd och lät också respondenten utveckla sina tankar och 
åsikter. De fick tala mer utförligt om det var något speciellt ämnesområde eller någon 
fråga som intresserade dem mer. Frågor och svar lämnades öppna för att låta in-
formanten utveckla sina synpunkter och för att resultera i så rättvisande information 
som möjligt.  
 
Den vanligaste typen av semistrukturerad intervju är den personliga intervjun 
(Denscombe, 2000, s 136). Den personliga intervjun innebär ett möte mellan en 
forskare och en informant (ibid). En anledning till författarnas val av personlig inter-
vju var att den är relativt lätt att arrangera. Det är endast två personer som behöver 
hitta en gemensam ledig stund. En annan anledning till valet var att en personlig 
intervju är relativt lätt att kontrollera. Det var bara en person som författarna behövde 
ledsaga genom intervjun och det var bara en persons idéer och åsikter som författarna 
behövde sätta sig in i och försöka tolka. Eftersom endast en individ intervjuas per 
intervjutillfälle minskas också risken för att de mer tystlåtna människornas synpunkter 
inte kommer fram. Författarna sökte en så rättvisande och verklig bild som möjligt. 
Därför var det viktigt att alla intervjuade fick sina åsikter och synpunkter framförda 
och att ingen hämmades av att ett annat intervjuobjekt var närvarande och möjligtvis 
dominerade samtalet. Detta var ytterligare en orsak till författarnas val av personliga 
intervjuer. 
 
Intervjuerna genomfördes dessutom öga mot öga. Författarna ansåg att denna metod 
var att föredra framför telefonintervju på grund av att den ger bättre möjlighet att 
kontrollera sanningshalt och riktighet i svaren. Författarna kunde observera kropps-
språk och försökte leta efter motsägelser och inkonsekvenser i beteende och det som 
sades. Risken för missförstånd minimerades dessutom eftersom båda författarna 
kunde delta och på så sätt lyssna till informanten. Författarna kunde hjälpas åt att 
förklara eventuella otydliga frågor och reda ut missförstånd. Båda författarna deltog 
vid samtliga intervjuer, som vardera tog mellan 45 och 60 minuter att genomföra.  
 
Enligt Patel och Davidson (2003, s 70) kan det hända att den utvalda respondenten 
inte alltid ser nyttan med att besvara frågorna. Därför anser de vidare att det är viktigt 
att motivera dessa personer på de sätt som står till förfogande. Författarna till denna 
uppsats började därför med att över telefon klargöra syftet med undersökningen och 
påpekade att anonymitet kunde utlovas om så önskades. Tid bokades för intervjuer 
och sedan skickades en sammanställning av tilltänkt intervjuguide till utvalda res-
pondenter för att ge dessa möjlighet att sätta sig in i ämnet och vara väl förberedda.  
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4.3.1 Intervjuguide 
 
Bifogad som bilaga 1 finns den intervjuguide författarna använt sig av vid samtliga 
intervjuerna. Intervjuguiden och undersökningen utformades med grund i befintliga 
teorier och i linje med uppsatsens syfte. Guiden användes som en bas till intervjun för 
att inte glömma någon viktig aspekt av det som valts ut att undersökas. Följdfrågor 
som uppkom under intervjuerna finns inte nedskrivna i denna guide eftersom de var 
spontana och situationsanpassade.  
 
Författarna använde den så kallade tratt-tekniken som enligt Patel och Davidson 
(2003, s 74) innebär att intervjun börjas med stora öppna frågor för att sedan övergå 
till mer specifika. Patel och Davidson menar att denna teknik är mer motiverande och 
aktiverande för respondenten och därför valde författarna denna vid utformandet av 
intervjuguiden. Intervjuguiden har vidare utarbetats för att vara så lättförståelig som 
möjligt för att i största mån undvika onödiga missförstånd. Följdfrågor har ställts där 
svårbegripliga ämnen har krävt vidare förklaring och förtydligande.  
 
Författarna försökte också undvika ledande frågor för att få så rättvisande och ärliga 
svar som möjligt. Vid samtliga intervjuer användes en bandspelare för att efter 
intervjuernas slut ge författarna möjlighet att gå tillbaka och lyssna igenom banden 
och jämföra med anteckningar. På så sätt försökte författarna försäkra sig om att allt 
uppfattats korrekt. Författarna hade också möjlighet att via email och telefon kontakta 
respondenterna efter intervjun om ytterligare frågor skulle uppstå eller förtydligande 
krävdes. Innan intervjuerna påbörjades bad författarna om tillåtelse att få använda 
bandspelare och lovade även att, om företaget så önskade, skicka anteckningar och 
tolkningar av intervjun samt färdigt material till respondenterna för att de skulle få 
möjlighet att kontrollera att inget missuppfattats. Författarna erbjöd sig också att 
stänga av bandspelaren om ett ämne ansågs känsligt.  
 
4.3.2 Val av undersökningsenheter 
 
Syftet med intervjuerna ska vara att öka informationsvärdet och skapa en grund för 
djupare och mer fullständig förståelse för det fenomen som studeras, därför är det 
viktigt att de personer som intervjuas har rikligt med kunskap om de företeelser som 
undersöks samt att de är villiga att delta (Holme & Solvang, 1997, s 101-104).  
 
På Sunderby sjukhus valde författarna att först kontakta platsansvarige. Vid samtalet 
med denne identifierades de individer på olika avdelningar som ansvarar för rekry-
tering av tillfällig personal. Platsansvarige ansåg att alla dessa personer bör ha 
relevant kunskap och tillräcklig information om ämnet för att kunna svara på 
författarnas frågor. På grund av tidsbrist var dock antalet rekryteringsansvariga för 
stort för att alla skulle kunna intervjuas. Författarna bestämde sig för att två 
respondenter fick räcka och valde de två första namnen som platsansvarige bidragit 
med. Dessa var Elisabeth Lass och Birgitta Ahlman, från Akutmottagning respektive 
Kirurgi/urologi. Personlig kontakt togs med dessa individer för att undersöka deras 
villighet att delta. Båda respondenterna visade direkt intresse och därmed bokades tid 
och plats för intervju. Redan vid första kontakten med Ahlman och Lass framkom att 
det finns en central upphandlingsfunktion som har en stor del i rekryteringen av 
tillfällig sjukvårdspersonal till Sunderby sjukhus. Därför beslutade författarna att 
kontakta Anne Sundqvist som enligt Ahlman och Lass har huvudansvaret för avtals-
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upphandling med bemanningsföretag. Författarna ansåg att Sundqvists kunskaper och 
information var nödvändig för att få en helhetsbild av rekryteringsprocessen och där-
för bokades tid för intervju även med henne.  
 
 
4.4 METODPROBLEM 
 
Enligt Yin (1994, s 32) kan kvaliteten på en undersökningsmodell avgöras genom att 
testa och bedöma validitet och reliabilitet. Om dessa är goda kan metoden anses vara 
bra (Lekvall & Wahlbin, 1993, s 211-213). Enligt Patel och Davidson (1994, s 99) går 
det inte att koncentrera sig på det ena och låta bli det andra. De menar att för att veta 
vad som mäts så måste mätningen vara tillförlitlig, och för att mätningen ska vara till-
förlitlig krävs att forskaren vet vad som mäts.  
 
4.4.1 Validitet 
 
Validitet innebär enligt Patel och Davidson (1994, s 85) ”att undersöka det man ska 
undersöka”. För att öka validiteten i undersökningen började författarna med att 
skicka ut en sammanställning av tilltänkt intervjuguide till respondenterna. Detta 
skedde några dagar innan intervjutillfället. På så sätt kunde respondenterna tänka 
igenom frågorna i förväg och leta fram eventuell statistik och fakta som kunde tänkas 
behövas. Författarna försökte även öka validiteten genom att utforma intervjuguide 
och undersökning i linje med uppsatsen syfte och utifrån befintliga teorier, för att 
försäkra sig om att frågorna i slutändan kan ge svar på forskningsfrågorna. Vidare 
utarbetades intervjuguiden för att vara så lättförståelig som möjligt, för att på så sätt 
undvika missförstånd som hade kunnat resultera i omedvetet felaktiga svar. Dessutom 
ställdes följdfrågor för att ytterligare förtydliga svårbegripliga situationer och frågor. 
Författarna använde sig även av email efter intervjuerna för att ställa ytterligare frågor 
som uppkommit vid analysarbetet och för att få vissa svar förtydligade. 
 
Författarna valde även respondenter ur den grupp som platsansvarige identifierade 
som de individer med mest kunskap i ämnet och som kunde ge tillräcklig information. 
Författarna försökte vidare öka validiteten genom att skicka tolkningar av intervjun 
till respondenterna för att läsas igenom och eventuellt korrigeras gällande fel och 
missförstånd.  
 
Validiteten skulle ha kunnat ökas genom att intervjua fler personer och kanske fler 
sjukhus. Begränsade tidsresurser medgav dock inte detta. Det finns alltid en viss risk 
att författare omedvetet lägger in personliga värderingar i undersökningen och detta 
bidrar också till minskad validitet.  
 
4.4.2 Reliabilitet 
 
Enligt Dahmström (1996, s 263) kan reliabilitet ses som graden av tillförlitlighet hos 
en mätning. Keats (2000, s 76) skriver att samma resultat ska uppnås om under-
sökningen genomförs igen av en annan, eller samma, person. Författarna av denna 
uppsats kan inte vara helt säkra på att få samma resultat i en ny undersökning. 
Författarna kan själva, omedvetet, ha påverkat respondenterna. Dessutom kan res-
pondenterna, omedvetet och medvetet, påverkas av platsen, situationen och andra om-
givningsfaktorer.  
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Enligt Patel och Davidson (2003, s 101) kan reliabiliteten ökas genom att man 
använder bandspelare. Författarna av uppsatsen valde att följa deras råd, men såg först 
till att få respondentens tillstånd att banda samtalet. Direkt efter intervjuernas slut 
kunde författarna lyssna på banden och gå igenom anteckningar. På så sätt kunde de 
försäkra sig om att båda uppfattat och tolkat kommentarer och svar på samma sätt. 
Bandspelaren innebar även att författarna kunde koncentrera sig på intervjun och inte 
behövde fundera över andra sätt att bevara samtalet. Båda författarna var närvarande 
vid samtliga intervjuer och bandspelare användes vid varje tillfälle.  
 
Denscombe (2000, s 148) menar dock att bandinspelning kan hämma en respondent 
och detta skulle kunna minska reliabiliteten. Genom att utlova anonymitet om så 
önskades och skicka tolkningar av intervju samt färdigt material till respondenten 
hoppades författarna undvika denna risk för minskad reliabilitet.  Författarna erbjöd 
sig även att stänga av bandspelaren, om respondenten så önskade, vid känsliga ämnen 
och på så sätt öka reliabiliteten. 
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5 FALLSTUDIE 
 
I detta kapitel presenteras först organisationen som författarna valt att studera. 
Därefter återges de data som samlats in vid intervjuerna, sorterat efter forsknings-
frågorna.   
 
 
5.1 PRESENTATION AV SUNDERBY SJUKHUS 
 
Sunderby sjukhus invigdes 1999 och är lokalsjukhus för Luleå och Boden, samt 
länssjukhus för hela Norrbotten. Sjukhuset har 2 505 anställda utspridda på 12 olika 
enheter/verksamheter och där finns 441 vårdplatser. Genom att kombinera ett flertal 
medicinska databaser och elektroniska system anser sig Norrbottens Läns Landsting 
ha lyckats skapa ett av Europas modernaste sjukhus. Sjukhuset anses ha en väl 
genomtänkt planlösning, där verksamheter som hör ihop har samlats och de flesta 
avdelningar ligger i anslutning till respektive mottagning. Norrbottens Läns Landsting 
menar att den moderna tekniken och den genomtänkta planlösningen tillsammans har 
skapat en tryggare omvårdnad för patienterna och en bättre arbetsmiljö för de 
anställda.  
 
Författarna genomförde först en intervju med Elisabeth Lass. Lass är utbildad 
sjuksköterska men tjänstgör nu som bemannings- och schemaansvarig för akut-
mottagningen. Denna position har hon haft i ett och ett halvt år. Hennes huvudsakliga 
arbetsuppgifter är att sköta bemanningen på avdelningen, att ansvara för personalens 
schema och lösa korttidsfrånvaro. Författarna har även genomfört en intervju med 
Birgitta Ahlman som är vårdchef vid kirurgi/urologi. Hon samordnar frågor kring 
stängningsplaner, ekonomi, omvårdnad och personalrekrytering och ger ut infor-
mation till alla sina enheter. Ahlman har arbetat på denna position i fyra år.   
 
Författarna avslutade med att intervjua Anne Sundqvist på upphandlingsfunktionen 
vid Norrbottens Läns Landsting. Upphandlingsfunktionen ansvarar för att upphandla 
och träffa avtal om varor, tjänster, utrustning och entreprenader. Sundqvist sköter 
sedan tre år tillbaka upphandlingen av pacemaker, dialysprodukter, optikertjänster, 
hälso- och sjukvårdstjänster samt distriktsläkartjänster. I hennes arbetsuppgifter ingår 
att teckna avtal med bemanningsföretag och hon är därmed den person som nedan 
kallas upphandlingsansvarig. 
 
 
5.2 DEN ORGANISATORISKA KÖPPROCESSEN VID INKÖP AV TILL-
FÄLLIG SJUKVÅRDSPERSONAL 
 
Det finns en central upphandlingsfunktion på Norrbottens Läns Landsting som 
ansvarar för all upphandling inom landstinget. Denna grupp har hand om hela 
avtalsprocessen, från insamling av offerter och utvärdering av potentiella leverantörer 
till tecknandet av avtal med bemanningsföretag. Denna avtalsprocess styrs av Lagen 
om offentlig upphandling. Avtalen löper över två till fyra år och finns därför oftast 
redan tillgängliga för rekryteringsansvariga när behovet uppstår. Det framgick därmed 
att organisationens inköpsprocess när det gäller anskaffning av tillfällig personal 
består av två delprocesser. Dels ovan nämnda avtalsprocess och även den process som 
enheterna genomgår vid själva beställningen av tillfällig personal. Eftersom att 
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processerna sker vid olika tillfällen har författarna valt att redovisa dem var för sig.  
 
5.2.1 Avtalsprocessen 
 
Sundqvist förklarar att behovet av avtal med bemanningsföretag kan uppstå i och med 
ett politiskt beslut eller om bristen på sjuksköterskor är så pass stor att nuvarande 
avtalsföretag inte kan tillgodose behovet. Avtalstiden med befintliga företag kan lida 
mot sitt slut och då uppstår också ett behov av nya leverantörer. Sundqvist menar 
vidare att målet med tillfällig personal är att verksamheten ska fortsätta fungera trots 
bristen på sjuksköterskor.  
 
När behovet har upptäckts menar Sundqvist att hon börjar med att skicka en 
anbudsinfordran till anbudsjournalen6. Anbudsinfordran innehåller en kravspeci-
fikation som upphandlingsgruppen upprättat. Sundqvist kontaktas sedan av de 
intresserade leverantörerna. Hon menar vidare att bemanningsföretagen och den 
personal de har att erbjuda sedan utvärderas efter vissa, av upphandlingsgruppen, 
förutbestämda kriterier och krav. Bemanningsföretagen måste framför allt vara 
kapabla att erbjuda personal med den kompetens som organisationen kräver och vid 
de tillfällen där behovet finns. Andra vanliga krav från Landstingets sida är enligt 
Sundqvist att företaget är ett registrerat bolag och inte har några skatteskulder. 
Sundqvist menar att företag som inte uppfyller kraven diskvalificeras direkt.  
 
När potentiella avtalsleverantörer utvärderas och innan avtal tecknas berättar Sund-
qvist att de försöker reducera risker genom att kontrollera bemanningsföretagens 
referenser från andra sjukhus. Om flera företag värderats lika menar Sundqvist att de 
gör en ytterligare utvärdering baserad på inställelsetid och kontinuitet. Med in-
ställelsetid menar hon tiden från att beställningen gjorts till att tjänsten levererats. 
Sundqvist förklarar att organisationen ofta kräver en inställelsetid från bemannings-
företagets sida som är högst fyra veckor. 
 
Avtal tecknas sedan med de bemanningsföretag som bäst uppfyller kraven och kan 
erbjuda tjänster till lämpligaste pris.  
 
Enligt Sundqvist sker sedan ingenting förrän enheternas utvärderingar av den 
tillfälliga personalen och bemanningsföretaget skickas in till upphandlingsfunktionen. 
Sundqvist gör en egen bedömning och utvärdering genom att studera dessa och menar 
att om en leverantör inte håller måttet och inte kan leverera vad organisationen kräver 
så tecknas förmodligen inget nytt avtal med denna leverantör. Utvärderingarna an-
vänds enligt Sundqvist vid framtida avtalsupphandlingar.  
 
Den slutliga utvärderingen räknas enligt Sundqvist inte in tidsramen för processen 
eftersom att tjänsternas längd varierar mycket. Den tidsram Sundqvist nämner gäller 
istället från anbudsinfordran tills det att avtalet tecknats och tar ungefär sex månader. 
Avtalen löper sedan vanligtvis över två till fyra år. Norrbottens Läns Landsting har 
avtal gällande sjuksköterskor med ett stort antal bemanningsföretag. Dessa är 
placerade på olika platser i landet. Enligt Sundqvist har extra avtal tecknats inför 
sommaren för att klara av det ökade behovet av tillfällig personal.  
 

                                                 
6 Sveriges marknadstidning och databas för offentlig upphandling. 



Fallstudie 

 29 

5.2.2 Beställningsprocessen 
 
Ahlman berättar att behovet av tillfällig personal uppstår vid stor sjukfrånvaro, 
utbildning av personal och vid hög vårdtyngd. Lass menar att behovet kan uppstå om 
verksamheten förändras eller om en stor olycka inträffar. Hon förklarar vidare att 
behovet även kan skapas av sjukskrivning, semester och barnledighet. Enligt Ahlman 
tittar enhetscheferna även på inläggningslistor för att se hur stor belastning 
avdelningen kommer att ha en viss vecka och därefter tas beslut om tillfällig personal 
behövs för att klara av vårdtrycket. Lass berättar att en arbetsgranskning görs innan 
beslutet om rekrytering av tillfällig personal fattas. De undersöker möjligheten att 
eventuellt omplacera personal eller få befintlig personal att ta extra pass. De fast 
anställda arbetar redan mycket övertid och därför fattas ofta beslutet att tillfällig 
personal är nödvändig. Även Ahlman gör denna arbetsgranskning och kommer ofta 
fram till att tillfällig personal behöver hyras in från bemanningsföretag för att klara 
semesterperioder och det höga vårdtrycket. Ahlman menar dock att de flesta 
bemanningsföretag inte har möjlighet att täcka ett behov som uppstår samma dag, så 
vid kort sjukfrånvaro löser avdelningen oftast behovet genom den befintliga 
personalen som får jobba extra.  
 
När beslutet om att hyra in tillfällig personal har fattats görs enligt Ahlman och Lass 
en skriftlig arbetsbeskrivning där det bland annat specificeras vilka arbetsuppgifter 
den anställde kommer att utföra och vilken kompetens personen ska ha. Denna arbets-
beskrivning/kravspecifikation hjälper sen bemanningsföretaget att hitta lämpliga 
kandidater. Den används också enligt Lass och Ahlman vid organisationens 
utvärdering av tjänsten och den tillfälliga personalen.  
 
Enligt Lass är organisationen enligt lag skyldig att ge de fast anställda fyra veckors 
sammanhängande ledighet per år. För Lass är därmed målet med rekrytering av 
tillfällig personal att täcka bemanningen under semestermånaderna. Lass ser tillfällig 
personal som en kortsiktig lösning som bara bör användas under semesterperioden. 
Vidare menar hon att organisationen har en önskan om att klara sig med egen 
personal. På grund av bristen på vidareutbildade sjuksköterskor tvingas dock 
organisationen hyra in tillfällig personal vid behov. Ahlman förklarar att målet med 
rekrytering av tillfällig personal är att klara av vårdtrycket och kunna fortsätta erbjuda 
den service som deras vårdkrävande patienter är i behov av.  
 
Ahlman och Lass berättar att insamling av offerter och utvärdering av potentiella 
leverantörer, det vill säga bemanningsföretag, sker centralt vid 
upphandlingsfunktionen på Norrbottens Läns Landsting. Där finns som nämnts 
tidigare en upphandlingsgrupp som ansvarar för att teckna avtal med 
bemanningsföretag. Ahlman och Lass förklarar att de inte har någon som helst 
möjlighet att påverka vem organisationen tecknar avtal med. När väl avtalen är 
tecknade kan dock Lass och Ahlman fritt välja från vilket bemanningsföretag de vill 
ta personal. Både Lass och Ahlman berättar att de kontaktar ett företag åt gången för 
att se om de har möjlighet att täcka behovet. Ahlman och Lass berättar att vem de 
kontaktar först kan bero på slumpen eller på vilka personer som finns tillgängliga hos 
bemanningsföretagen. Det händer att Ahlman kontaktar ett bemanningsföretag för att 
höra om en viss sjuksköterska som de haft tidigare är ledig. Om så är fallet anlitas 
detta företag. Även Lass ser till positiva erfarenheter och väljer ofta att först kontakta 
ett företag som tidigare levererat sköterskor hon varit nöjd med. Lass och Ahlman 
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förklarar vidare att om det bemanningsföretag de kontaktar inte kan tillgodose 
organisationens behov så vänder de sig istället till ett av de andra företagen som 
landstinget tecknat avtal med. Denna process fortsätter tills det att problemet är löst.  
 
Den tillfälliga personalen måste uppfylla vissa kriterier enligt Lass och Ahlman. Lass 
menar att specialistutbildning är ett krav, men påpekar även hur viktigt det är med 
social kompetens för att kunna passa in i arbetsgruppen. Ahlman betonar också vikten 
av denna sociala kompetens men menar vidare att det största kravet är att 
sjuksköterskan har god erfarenhet. När Lass och Ahlman specificerat sina behov och 
krav angående kompetens och tidsram är det upp till bemanningsföretaget att hitta 
lämplig kandidat. Bemanningsföretaget återkommer med ett förslag som oftast 
godtas. Ahlman och Lass gör inget val bland kandidater eftersom att endast ett namn 
presenteras. Skulle det vara så att bemanningsföretaget presenterar flera kandidater är 
det enligt Ahlman hon själv som har beslutanderätten. Lass menar dock att hon i 
sådana fall diskuterar med sin chef och vårdchefen för att komma fram till ett 
gemensamt beslut. Ahlman och Lass gör ingen utvärdering av de sökandes 
meritförteckning eller referenser. Detta har redan gjorts av bemanningsföretaget som 
intervjuar varje kandidat innan de godtas och placeras i företagets register. Lass och 
Ahlman förlitar sig på bemanningsföretagets förmåga att leverera lämpliga 
sjuksköterskor.  
 
Ahlman och Lass förklarar att ingen ytterligare förhandling sker mellan organisa-
tionen och kandidaten/bemanningsföretaget efter att kandidaten valts ut. Detta beror 
på att avtalet med bemanningsföretaget redan är tecknat till ett fast pris. Organisa-
tionen betalar bemanningsföretaget, som i sin tur ansvarar för att deras uthyrda 
personal får betalt.  
 
Både Lass och Ahlman försöker reducera risker vid rekrytering av tillfällig personal 
genom att utförligt beskriva för bemanningsföretaget vilka kvalifikationer och 
erfarenheter de kräver av potentiella kandidater. Lass och Ahlman förlitar sig sen på 
att bemanningsföretaget föreslår lämplig kandidat. Lass förklarar vidare att de har en 
viss grundbemanning, en bas av egen personal, som vet hur det fungerar på av-
delningen och på så sätt underlättar för den tillfälliga personalen. Därmed hoppas man 
enligt Lass kunna reducera eventuella risker som kan uppstå med ny personal på ny 
plats.  
 
Utvärdering av tjänsten, av den tillfälliga personalen, görs enligt Ahlman konti-
nuerligt av hon själv och den berörde enhetschefen. De bedömer professionalism, 
flexibilitet och social förmåga. Efter att tjänsten utförts fyller de även i en ut-
värderingsenkät från bemanningsföretaget som baseras på ovanstående kriterier. Även 
Lass använder sig utav enkäten från bemanningsföretaget. Vidare förklarar hon att 
den egna utvärderingen utförs av biträdande chef för avdelningen som studerar den 
anställde under arbetets gång. Lass menar att kvaliteten på den köpta tjänsten fast-
ställs genom att jämföra utfört arbete med den kravspecifikation som enheten upp-
rättat. Enligt Lass utvärderas inte tjänsten och den tillfälliga personalen om det 
handlar om en person som tidigare hyrts in för samma arbetsuppgifter. Enligt Ahlman 
och Lass görs även en utvärdering av själva bemanningsföretaget och dess service. 
Denna fokuserar på hur pass tillmötesgående, hjälpsamma, intresserade och seriösa 
bemanningsföretagen är. Kriterierna för utvärdering är enligt Lass och Ahlman alltid 
desamma. De menar vidare att de inte påverkas av ökade kunskaper och erfarenheter 
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under anställningens gång. Enligt Sundqvist skickas sedan alla utvärderingar vidare 
till upphandlingsfunktionen. Sundqvist menar att om en leverantör inte håller måttet 
och inte kan leverera vad organisationen kräver så tecknas förmodligen inget nytt 
avtal med denna leverantör. 
 
Om missnöje uppstår med den tillfälliga personalen under arbetets gång förklarar Lass 
att hon kontaktar bemanningsföretaget och sen får sjuksköterskan ifråga lämna 
tjänsten omedelbart. Hon ersätts av en ny person från bemanningsföretaget. Vid 
Ahlmans avdelningar får sjuksköterskan stanna kvar tills tjänsten är utförd på grund 
av att behovet av personal är så pass stort. Ahlman kontaktar sedan bemannings-
företaget och förklarar att personen ifråga inte är välkommen tillbaka. Både Lass och 
Ahlman räknar med att bemanningsföretaget inte skickar samma person vid ett senare 
tillfälle.  
 
Vid rekrytering av tillfällig semesterpersonal är tidsramen för processen ungefär ett 
halvår enligt Lass. Lass menar att processen börjar i januari eller februari när behovet 
uppstår vid planering av semestrar. Vidare menar hon att processen är avslutad när 
arbetet är utfört, det vill säga i slutet av sommaren. Ahlman är av samma åsikt men 
menar också att tidsramen ser annorlunda ut när det inte handlar om att planera för 
semestern utan om att täcka korttids sjukdom eller liknande plötsliga händelser.  
 
 
5.3 BESKRIVNING AV BUYING CENTER VID ORGANISATORISKA IN-
KÖP AV TILLFÄLLIG SJUKVÅRDSPERSONAL 
 
Inköp av tillfällig sjukvårdspersonal är uppdelat i två delprocesser. Det handlar därför, 
enligt respondenterna, också om två olika Buying center. Ett antal individer är på ett 
eller annat sätt delaktiga i båda processerna. Författarna har valt att presentera 
respektive Buying center för sig.  
 
5.3.1 Buying center i avtalsprocessen 
 
Sundqvist berättar att hon alltid tar hjälp av en så kallad upphandlingsgrupp vid 
utvärdering av potentiella leverantörer och tecknandet av avtal. Denna grupp varierar 
beroende på vilka divisioner som berörs av avtalet men innehåller vanligtvis personal 
från lokala staben, divisionsstaben och en platsansvarig. Sundqvist, som upp-
handlingsansvarig, deltar dock alltid.  
 
Lass och Ahlman menar att enheterna inte har någon möjlighet att påverka 
upphandlingsansvariges val av bemanningsföretag. Däremot kan de enligt Ahlman 
meddela landstinget eventuella ökade behov som i sin tur kan leda till att avtal tecknas 
med fler bemanningsföretag. Sundqvist menar dock att enheterna kan påverka upp-
handlingsgruppens framtida val av bemanningsföretag genom de utvärderingar som 
görs på verksamhetsnivå.  
 
Sundqvist är ansvarig för alla avtal med bemanningsföretag. Om avtal är på väg att 
löpa ut är det enligt Sundqvist hon själv som då identifierar behovet av att teckna nya 
avtal. Om behovet av tillfällig personal ute i verksamheten är större än vad 
existerande avtalsföretag klarar av är det ofta divisionerna eller enheterna som 
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upptäcker att ytterligare avtal krävs. I detta fall menar Sundqvist att divisionschefen är 
initiativtagaren.  
 
Enligt Sundqvist är det enheterna eller avdelningarna som är användare av de avtal 
som hon själv tecknar tillsammans med upphandlingsgruppen. Vidare menar 
Sundqvist att påverkare är upphandlingsgruppens medlemmar. Det är dessa individer 
som utformar kravspecifikationen som sedan används vid insamling av offerter och 
utvärdering av potentiella leverantörer. Köparen är enligt Sundqvist hon själv i form 
av upphandlingsansvarig. Hon förklarar vidare att upphandlingsgruppen gemensamt 
fattar beslutet om vilka företag organisationen ska skriva avtal med. Sundqvist anser 
att hon själv har rollen som gatekeeper. Det är hon som tar emot offerter och sedan 
vidarebefordrar informationen till de övriga i upphandlingsgruppen. När avtal har 
tecknats är det också Sundqvist som via fem kontaktpersoner i verksamheten in-
formerar om vilka avtalsleverantörer som kan användas vid rekrytering av tillfällig 
personal.  Någon övrig roll har Sundqvist inte kunnat identifiera.  
 
Enligt Sundqvist är kommunikationen mellan upphandlingsfunktionen och de 
potentiella leverantörerna formell. Inom Buying center (upphandlingsfunktionen) är 
kommunikationen intensiv i inledningen av avtalsprocessen för att sedan avta allt 
eftersom. Sundqvist menar att det är svårt att uppskatta det totala antalet individer 
som deltar i köpkommunikationen eftersom att storleken på upphandlingsgruppen 
varierar från fem till tio personer. 
 
5.3.2 Buying center i beställningsprocessen 
 
Enligt Lass och Ahlman finns ingen bestämd grupp i organisationen som enbart 
jobbar med inköp av tillfällig personal för samtliga avdelningar. Enligt respon-
denterna är det Sundqvist vid upphandlingsfunktionen på Norrbottens Läns Landsting 
som ansvarar för all upphandling av sjukvårdstjänster och tecknar avtalen med 
bemanningsföretagen. Enligt Ahlman saknar enheterna de kunskaper som krävs för att 
de själva ska kunna sköta upphandlingar och därför uppskattar de att det admini-
strativa arbetet sköts av upphandlingsfunktionen.  
 
Det är enligt Lass och Ahlman varje enhets uppgift att vid behov hyra in tillfällig 
personal från tillgängliga leverantörer. Därmed varierar individerna i Buying center 
beroende på vilken enhet det handlar om.  
 
Ahlman berättar att det i vanliga fall är enhetschefen som identifierar behovet av 
tillfällig personal. Enligt Lass är det hon själv som schemaansvarig som upptäcker 
behovet. Identifieringen och upptäckten sker när semester ska planeras, men även 
enligt Ahlman när inläggningslistor planeras och studeras. Det händer även att 
Ahlman ser de anställda på avdelningen som initiativtagare när de uppmärksammar 
enhetschefen på att vårdtrycket för tillfället är för högt för den befintliga be-
manningen. Både Lass och Ahlman menar dock att det alltid är enhetschefen som 
sammanfattar och definierar vad som behövs.  
 
Ahlman och Lass anser att enheten där den tillfälliga personalen kommer att arbeta är 
användaren. Men de menar även att den vårdade patienten ska ses som den slutliga 
användaren.  
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Respondenterna förklarar vidare att den som påverkar köpprocessen är upphandlings-
ansvarige. Denne person bestämmer vilka bemanningsföretag som rekryterings-
ansvariga har att välja mellan. Utöver upphandlingsansvarige finns det enligt Ahlman 
ingen annan som påverkar rekryteringsansvariga i beställningsprocessen. Lass menar 
att hon ibland också påverkas av enhetschefen och vårdchefen som i vissa fall vill 
vara med och diskutera frågor kring rekrytering av tillfällig personal.  
 
Även köparen är enligt Lass och Ahlman upphandlingsansvarige. Denne har makt och 
formellt ansvar att teckna avtal med leverantörerna. Lass och Ahlman förklarar vidare 
att upphandlingsansvarige även kan ses som beslutsfattare, när det gäller valet av 
leverantörer att teckna avtal med. Men Lass och Ahlman ser sig själva, som 
rekryteringsansvariga på enheten eller avdelningen, som beslutsfattare i beställnings-
processen eftersom de har rätten att välja vilken av avtalsleverantörerna de sedan 
använder sig utav. Det finns dock, enligt Sundqvist, ytterligare en beslutsfattare i 
beställningsprocessen och det är divisionschefen som hon menar är den ende som har 
rätt att fatta beslutet om att tillfällig personal, från bemanningsföretag, får hyras in. 
Sundqvist förklarar att om en enhetschef upptäcker ett behov av fyra sjuksköterskor 
måste hon först få ett godkännande av divisionschefen innan hon kan vända sig till ett 
bemanningsföretag. Lass och Ahlman menar att de inte går till väga på detta sätt utan 
har rätt att fatta beslutet själva.  
 
Någon egentlig gatekeeper finns inte enligt respondenterna och varken Lass eller 
Ahlman kunde identifiera någon ytterligare roll.  
 
Lass och Ahlman menar att kommunikationen med bemanningsföretagen är av 
mycket informell karaktär. Den kommunikation som sker mellan medlemmarna i 
Buying center är enligt Lass och Ahlman också informell. Både Ahlman och Lass 
påpekar att kommunikationen mellan upphandlingsfunktionen och rekryterings-
ansvariga är minimal. Sundqvist förklarar att hon har kontakt med divisionscheferna 
som i sin tur informerar enheterna om vilka bemanningsföretag de kan använda sig 
av. Om befintliga bemanningsföretag inte klarar av att täcka ett större behov så 
berättar Lass och Ahlman att de kontaktar upphandlingsfunktionen, som då eventuellt 
tecknar avtal med ytterligare bemanningsföretag.  
 
Beroende på vem som identifierar behovet av tillfällig personal så är, enligt Ahlman, 
två eller tre nivåer av organisationens hierarki med och påverkar och kommunicerar 
med Buying center efter att avtalet är tecknat. Dessa är inom Ahlmans ansvarsområde 
hon själv som vårdchef, enhetschefen och eventuellt de anställda på avdelningen. 
Ahlman menar vidare att två avdelningar medverkar vid inköp av tillfällig personal – 
upphandlingsfunktionen och den aktuella enheten. Lass berättar också att det är dessa 
två avdelningar som deltar vid rekrytering av tillfällig personal. Lass förklarar också 
att tre nivåer i organisationens hierarki på något sätt påverkar eller kommunicerar med 
Buying center. Det är hon själv som schemaansvarig, enhetschefen och vårdchefen.  
 
Det totala antalet individer som deltar i köpkommunikationen efter att avtalet är 
tecknat är enligt Ahlman oftast tre. Dessa är upphandlingsansvarige, vårdchef och 
enhetschef. Antalet ökar om behovet har identifierats av de anställda på avdelningen. 
Ahlman förklarar vidare att upphandlingsfunktionen inte har en särskilt central roll i 
kommunikationsprocessen inom Buying center i beställningsprocessen. Enligt Lass 
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deltar fyra individer i köpkommunikationen inom Buying center – hon själv, 
enhetschefen, vårdchefen och upphandlingsansvarige.  
 
 
5.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR KÖPPROCESSEN OCH BUYING 
CENTER VID INKÖP AV TILLFÄLLIG SJUKVÅRDSPERSONAL 
 
Ahlman berättar att beställningsprocessen och Buying centers komposition inte 
påverkas av köpsituationen. Vare sig det rör sig om ett nytt köp, modifierat köp eller 
ett återköp så agerar både Ahlman och Lass på samma sätt. Även Sundqvist menar att 
köpsituationen inte påverkar hur upphandlingsgruppen går till väga i avtalsprocessen.  
 
Eftersom Landstinget är en offentlig organisation styrs deras upphandlingsrutiner helt 
och hållet av lagen om offentlig upphandling enligt Sundqvist. Hon menar därmed 
vidare att denna lag är den faktor som har allra störst påverkan på avtalsprocessen. 
Lagen innebär enligt Sundqvist att avtalsprocessen måste se likadan ut oavsett om det 
är ett nytt företag eller ett företag som avtal tecknats med tidigare. Vidare förklarar 
hon att organisationen alltid måste annonsera på ett visst sätt, de får heller inte ta 
någon direktkontakt med en leverantör i det inledande stadiet där offerter begärs in. 
Sundqvist menar alltså att hon inte själv får kontakta en tidigare leverantör för att 
begära in en offert för kommande avtalsperiod. Det innebär att det är upp till 
leverantörerna att ta reda på när och vad organisationen vill upphandla och sedan 
själva ta kontakt med organisationens upphandlingsfunktion. 
 
Ahlman förklarar att vårdbehovet har den största inverkan på kirurg- och urologi-
enheternas inköpsbeteende. Hon menar också att de påverkas av organisationens upp-
satta budget, men att denna är svår att hålla. Om vårdtrycket är högt och extra 
personal behövs så måste dessa hyras in oavsett kostnad. Enligt Lass påverkas inte 
akutenhetens rekrytering av tillfällig personal av någon budget. En akutmottagning 
har skyldighet att ha en viss bemanning dygnet runt och kan därför varken dra ner på 
öppettider eller personal.  
 
En annan viktig faktor som påverkar organisationens inköpsbeteende är enligt Lass 
och Ahlman bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. Enligt Ahlman har av-
delningarna för få fast anställda specialistsköterskor vilket innebär att dessa personer 
måste hyras in löpande från bemanningsföretagen. Lass påpekar även att bristen på 
marknaden innebär ett mindre utbud att välja bland vid rekrytering. 
 
Organisationen har enligt Lass och Ahlman policy och regler gällande inköp. De 
menar att deras egen rekrytering främst påverkas av de avtal som tecknats med vissa 
bemanningsföretag. Enhetscheferna eller rekryteringsansvariga måste enligt organisa-
tionens regler hålla sig till dessa företag vid anskaffning av tillfällig personal. 
Sundqvist nämner också regler som påverkar upphandlingsgruppen i deras arbete. 
Hon berättar att det finns en landstingsplan som förklarar hur upphandlingen ska gå 
till, hur upphandlingsgruppen ska gå till väga för att få till stånd avtalet och vem som 
får fatta de olika besluten. Enligt Sundqvist ska landstingsplanens regler alltid följas.  
 
Enligt Ahlman har det förekommit mycket nära relationer mellan rekryterare och be-
manningsföretag. Även Sundqvist berättar om dessa ”kompisförhållanden” och menar 
att rekryteringsansvariga ute i verksamheten ibland vänder sig till bemanningsföretag 
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som organisationen inte ens längre har avtal med. Allt för nära relationer till vissa 
bemanningsföretag är något som Ahlman försöker undvika. Ahlman favoriserar inte 
någon utan vill vara säker på att få den bästa kompetensen. Ahlman och Lass berättar 
vidare att de föredrar att endast en person fyller en tjänst på till exempel två veckor 
istället för att bemanningsföretaget skickar flera personer. De menar att ju fler som 
delar på tjänsten desto svårare blir det för gruppen som ska lära ut rutiner. Det blir 
också svårt för den tillfälliga personalen att komma in i gruppen och gemenskapen om 
de bara är där en kort tid. Detta påverkar arbetet på avdelningen eller enheten och är 
därför något som Ahlman och Lass säger sig ha i åtanke vid val av be-
manningsföretag. De menar att de strävar efter att välja det företag som kan erbjuda 
en sjuksköterska som kan jobba minst två veckor i sträck. 
 
Ahlman och Lass anser att tidspress är en annan faktor som påverkar inköpsbeteendet. 
Hon förklarar att om behovet av tillfällig personal kommer plötsligt och leverans av 
tjänsten krävs inom kort så anlitas oftast Läkarjouren i Gammelstad. Detta är det enda 
företag som har möjlighet att leverera med så kort varsel eftersom de andra be-
manningsföretagen ligger i de södra delarna av Sverige.  
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6 DISKUSSION AV FALLET 
 
I detta kapitel analyserar författarna insamlat material från intervjuerna och jämför 
detta med tidigare forskning och befintlig teori.  
 
 
6.1 DEN ORGANISATORISKA KÖPPROCESSEN VID INKÖP AV TILL-
FÄLLIG SJUKVÅRDSPERSONAL 
 
Eftersom avtalsprocessen och beställningsprocessen sker vid olika tillfällen har för-
fattarna valt att jämföra dem var för sig med Day och Barksdales teori. Under varje 
steg nedan analyserar författarna först avtalsprocessens aktuella steg och sedan be-
ställningsprocessens motsvarighet.  
 
6.1.1 Day och Barksdales köpprocess 
 
Första steget i en inköpsprocess innebär enligt Day och Barksdale (1994) att företaget 
identifierar ett behov eller problem som kan lösas genom köp av en fackmässig 
professionell tjänst. Avtalsprocessen börjar enligt Sundqvist med att ett behov uppstår 
när existerande avtal löper ut och när bristen på sköterskor blir så pass stor att extra 
avtal behöver tecknas. Författarna anser att befintlig teori speglar den aktuella 
empiriska miljön. 
 
Sunderby sjukhus upptäcker behovet av tillfällig sjukvårdspersonal vid semester-
planering, sjukfrånvaro, barnledighet, utbildning och vid hög vårdtyngd. Det händer 
också att sjukhuset studerar inläggningslistor för att upptäcka ett eventuellt ökat 
framtida personalbehov. Författarna anser även här att befintlig teori speglar den 
aktuella empiriska miljön.  
 
Det andra steget innehåller enligt Day och Barksdale (1994) en definiering av målen 
med inköpen och en specificering av vad köpet ska innehålla. Day och Barksdale 
menar vidare att dessa mål och krav ofta används som kriterier vid utvärdering och 
val av leverantörer. Upphandlingsgruppen definierar målen med avtalen och sedan 
upprättas en kravspecifikation som potentiella leverantörer jämförs med vid senare 
tillfällen. Författarna anser här att befintlig teori speglar den aktuella empiriska 
miljön.  
 
För akutmottagningen är målet enligt Lass att klara bemanningen under semester-
perioden, medan målen för kirurgi- och urologienheterna enligt Ahlman är att klara av 
vårdtrycket och fortsätta erbjuda den nivå av service som deras patienter kräver. Efter 
att behovet av tillfällig personal uppstått och beslutet om rekrytering fattats speci-
ficerar båda avdelningarna/enheterna vad som behövs. Denna specifikation visar 
potentiella leverantörer vilken utbildning, kompetens och erfarenhet sjukhuset kräver 
hos kandidaterna. Den hjälper därmed rekryteringsansvariga att försäkra sig om att 
köpet görs hos en leverantör som kan uppfylla sjukhusets behov. Den används också 
senare vid utvärdering av tjänsten. Även i det andra steget anser författarna att 
befintlig teori speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Under det tredje steget är företagets mål att reducera risker och osäkerhet i samband 
med inköpet (Day & Barksdale, 1994). Enligt Day och Barksdale gör företaget en 
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första uppskattning av leverantörers duglighet. De menar vidare att risker kan 
reduceras vid flera tillfällen under processens gång, om det anses nödvändigt. 
Sundqvist menar att upphandlingsgruppen använder sin kravspecifikation vid 
utvärdering av potentiella leverantörer och hoppas på så sätt försäkra sig om att de 
anlitar lämpliga bemanningsföretag. Upphandlingsgruppen tittar också på be-
manningsföretagens tidigare referenser från andra sjukhus. Författarna anser att 
befintlig teori speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Sunderby sjukhus reducerar risker genom den kravspecifikation som lämnas till 
leverantörer. Kravspecifikationen gör att bemanningsföretaget kan skicka tillfällig 
personal som verkligen har de egenskaper och kunskaper som sjukhuset behöver. Här 
speglar den befintliga teorin den aktuella empiriska miljön. Enligt Lass reducerar 
akutmottagningen även risker genom att ha en bas av egen personal som kan hjälpa de 
tillfälligt inhyrda sköterskorna. Detta är inget separat steg utan istället något som sker 
hela tiden. Akutmottagningen har alltid en viss grundbemanning bestående av egen 
personal.  
 
Day och Barksdale (1994) menar att det fjärde steget går ut på att välja finalister 
bland de potentiella leverantörerna. De förklarar vidare att företaget här tittar på 
orsaker som kan diskvalificera en leverantör. Sundqvist förklarar att de potentiella 
leverantörerna värderas utifrån den uppsatta kravspecifikationen. De företag som 
uppfyller uppsatta kriterier går vidare och företag som inte uppfyller kraven dis-
kvalificeras. Eftersom att upphandlingsgruppen väljer ut finalister och diskvalificerar 
olämpliga leverantörer anser författarna att befintlig teori speglar den aktuella 
empiriska miljön. 
 
Både Ahlman och Lass menar att bemanningsföretaget måste uppfylla vissa kriterier. 
De ska ha tillgång till den kompetens och erfarenhet som organisationen kräver för en 
viss tjänst och de ska också ha möjlighet att leverera den när den behövs. Lass och 
Ahlman kontaktar något av avtalsföretagen och förklarar sina behov. Valet av företag 
att kontakta är ofta slumpmässigt, men det händer ibland att Lass och Ahlman vänder 
sig till det företag som tidigare levererat en speciellt duktig sjuksköterska som de 
gärna vill ha tillbaka. Valet kan också baseras på tidigare utvärderingar av be-
manningsföretagens tjänster. Ett företag som inte kan erbjuda tillräckligt kompetent 
personal diskvalificeras från den aktuella rekryteringen och då kontaktas istället ett 
annat avtalsföretag. Processen fortsätter tills det att Ahlman och Lass har hittat ett 
företag som kan leverera den tjänst organisationen behöver. Här anser författarna att 
befintlig teori speglar, men samtidigt inte speglar, den aktuella empiriska miljön. Lass 
och Ahlman gör den diskvalificering av potentiella leverantörer som teorin beskriver, 
men de utser inte ett antal finalister utan väljer den första leverantör som kan täcka 
behovet.  
 
Enligt Day och Barksdale (1994) görs ytterligare en utvärdering i det femte steget. De 
menar att företaget tittar på speciella egenskaper och därefter begärs offerter in. Enligt 
Sundqvist begär organisationen in offerter vid ett tidigare stadium i processen. Alla 
utvärderingar sker efter att offerter tagits emot och därför anser författarna att 
befintlig teori inte speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Lass och Ahlman samlar aldrig in offerter från leverantörer eftersom avtalen redan är 
tecknade av upphandlingsfunktionen. Eftersom att Ahlman och Lass även i det fjärde 
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steget redan valt leverantör så existerar inte detta steg i deras inköpsprocess. Baserat 
på ovanstående anser författarna av uppsatsen att befintlig teori inte speglar den 
aktuella empiriska miljön. 
 
Enligt Day och Barksdale (1994) görs valet av leverantör, baserat på de utvärderingar 
som gjorts under processens gång, i det sjätte steget. De menar vidare att om flera 
leverantörer värderats lika så baseras valet på kriterier som är svåra att bedöma och 
eventuellt knutna till de beslutsfattande personerna. Om flera bemanningsföretag 
värderats lika menar Sundqvist att ytterligare en utvärdering görs, där organisationen 
tittar på inställelsetid och kontinuitet, innan beslut fattas. Befintlig teori speglar den 
aktuella empiriska miljön enligt författarna.  
 
Ahlman och Lass kontaktar inte alla avtalsföretag för att se vad de har att erbjuda. Ett 
företag åt gången väljs ut och om de uppfyller kraven och kan täcka behovet så gör 
Lass och Ahlman beställningen hos detta företag. Leverantörer och dess aktuella 
erbjudanden jämförs således aldrig med varandra och kan alltså inte värderas lika. 
Eftersom att valet av leverantör sker i ett tidigare stadium anser författarna att 
befintlig teori inte speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Steg sju innehåller enligt Day och Barksdale (1994) en utvärdering av leveransen som 
fokuserar på relationen mellan köpare och leverantör. De menar att utvärderings-
kriterier kan förändras över tiden beroende på tjänstens längd och ökade kunskaper 
och erfarenheter. Sundqvist menar att ingen utvärdering utförs av upphandlings-
gruppen i avtalsprocessen, utan allt görs på verksamhetsnivå efter att tjänsten 
levererats. Därför anser författarna att befintlig teori inte speglar den aktuella 
empiriska miljön. 
 
Ahlman och Lass utvärderar tjänsten, den tillfälliga personalen, löpande under 
anställningstiden. Enligt respondenterna förändras dock inte utvärderingskriterierna 
under processens gång. De menar båda två att utvärderingen alltid följer de tidigare 
uppsatta kravkriterierna och att eventuella ökade kunskaper inte påverkar hur ut-
värderingen går till. Trots detta anser författarna att befintlig teori speglar den aktuella 
empiriska miljön eftersom att en utvärdering genomförs.  
 
Det åttonde steget är enligt Day och Barksdale (1994) den slutliga övergripande 
utvärderingen. De menar att det är viktigt att den utförda tjänsten ses ifrån ett 
helhetsperspektiv. Sundqvist förklarar att upphandlingsfunktionen inte aktivt deltar i 
någon övergripande utvärdering, men menar vidare att de får ta del av enheternas 
utvärderingar efter att tjänsten utförts. Dessa används sedan i framtida avtals-
processer. Eftersom återkoppling trots allt sker från verksamheten till upphandlings-
funktionen, och eftersom processen avslutas i och med detta så anser författarna att 
detta steg existerar och därmed att befintlig teori speglar den aktuella empiriska 
miljön. 
 
 
Lass och Ahlman förklarar att organisationen även utvärderar själva bemannings-
företaget och deras service. Resultatet sammanställs sedan tillsammans med ut-
värderingen av den tillfälliga personalen för att ge en helhetsbild av den utförda 
tjänsten. Här ser författarna att befintlig teori speglar den aktuella empiriska miljön. 
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6.1.2 Luszez och Kleiners rekryteringsprocess 
 
Avtalsprocessen innehåller ingen rekrytering utan endast upphandling och därför 
anser författarna att det inte är nödvändigt att jämföra upphandlingsfunktionens 
avtalsprocess med Luszez och Kleiners rekryteringsprocess. Nedan följer därmed 
endast en analys av beställningsprocessen i förhållande till rekryteringsprocessen.  
 
Enligt Luszez och Kleiner (2000) handlar det första steget i rekryteringsprocessen om 
att fastställa behovet. De menar att företaget här gör en arbetsgranskning och även en 
arbetsbeskrivning som sedan visar både arbetsgivare och arbetstagare vad som krävs 
vid anställningen. Enligt Ahlman och Lass börjar organisationen med att göra en 
arbetsgranskning innan beslutet att hyra in tillfällig personal kan fattas. De gör sedan 
en skriftlig arbetsbeskrivning som även används som kravspecifikation till leveran-
tören och vid utvärdering av tjänsten. Här ser författarna att befintlig teori speglar den 
aktuella empiriska miljön. 
 
Det andra steget innefattar enligt Luszez och Kleiner (2000) letandet och 
utvärderingen av sökande. Luszez och Kleiner förklarar att utvärdering av merit-
förteckning sker i tre steg innan slutligen ett antal kandidater väljs ut för intervju. 
Enligt Ahlman och Lass är organisationen inte själv aktivt deltagande i sökandet efter 
potentiella kandidater. De överlämnar endast en kravspecifikation och förlitar sig 
sedan helt på att bemanningsföretaget levererar vad organisationen kräver. Ahlman 
och Lass menar att organisationen inte heller har någon delaktighet i utvärdering av 
potentiella kandidater och deras meritförteckningar, detta sköter bemannings-
företagen. Eftersom att organisationen inte deltar i detta steg anser författarna att 
befintlig teori inte speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Luszez och Kleiner menar att det tredje steget fokuserar på intervjun. De förklarar att 
företaget här konstruerar en intervjuguide och bestämmer vem som ska leda intervjun. 
Intervjuaren är oftast den blivande anställdes chef enligt Luszez och Kleiner. Ahlman 
och Lass menar att organisationen inte gör någon intervju med potentiella tillfälliga 
anställda från bemanningsföretag. Detta är något som bemanningsföretagen själva gör 
innan de registrerar personen som anställd. Därmed speglar inte befintlig teori den 
aktuella empiriska miljön. 
 
 
Det sista och fjärde steget utgörs enligt Luszez och Kleiner av själva besluts-
processen. Här jämförs kandidaterna som intervjuats med varandra eller mot en 
uppsättning av behov och mål (Luszez & Kleiner, 2000). Luszez och Kleiner menar 
att när beslutet väl är fattat är det viktigt att förhandling med den tilltänkte sker så 
snart som möjligt. Ahlman och Lass menar att de inte gör någon jämförelse mellan 
kandidater. Enligt respondenterna fattar bemanningsföretaget beslut om vem som är 
mest lämplig och presenterar sedan bara en kandidat som godtas av organisationen. 
Vidare menar Lass och Ahlman att ingen ytterligare förhandling sker mellan organisa-
tionen och bemanningsföretaget eller den kandidat som utsetts. Författarna anser här 
att befintlig teori inte speglar den aktuella empiriska miljön eftersom att valet av 
lämplig kandidat inte görs av organisationen utan av bemanningsföretaget.  
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6.2 BESKRIVNING AV BUYING CENTER VID ORGANISATORISKA IN-
KÖP AV TILLFÄLLIG SJUKVÅRDSPERSONAL 
 
Enligt Bonoma (1982) varierar deltagande i Buying center beroende på vad som köps 
in men rollerna är alltid de samma. Så är också fallet vid inköp av tillfällig personal 
till Sunderby sjukhus. Enligt samtliga respondenter är olika personer inblandade 
beroende på vilken enhet som berörs av inköpet. Efter teorins beskrivning av varje 
roll följer analys av Buying center i avtalsprocessen och sedan en analys av be-
ställningsprocessens Buying center.  
 
Användaren är enligt Webster och Wind (1972) den individ eller grupp som an-
vänder tjänsten eller produkten. De menar vidare att vem detta är beror på vilken typ 
av tjänst eller produkt som köps in. Sundqvist identifierar enheterna eller av-
delningarna som användare. Vilken enhet som är användare beror på vilken tjänst det 
rör sig om. Därmed anser författarna att befintlig teori speglar den aktuella empiriska 
miljön. 
 
Enligt Lass och Ahlman är användaren av tjänsten den avdelning eller enhet där den 
tillfälliga personalen kommer att arbeta och därmed varierar det från köp till köp. 
Ahlman och Lass anser även att patienterna ska ses som användare. Författarna anser 
här att befintlig teori speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Enligt Webster och Wind (1972) är påverkare de personer som direkt eller indirekt 
påverkar beslutsprocessen. Sundqvist förklarar att alla medlemmar i upphandlings-
gruppen kan ses som påverkare eftersom att de tillsammans skapar kravspeci-
fikationen. Enligt författarnas mening speglar befintlig teori den aktuella empiriska 
miljön. 
 
Ahlman och Lass ser upphandlingsansvarige som en påverkare eftersom att denna 
person bestämmer vilka företag organisationen tecknar avtal med och som sen 
Ahlman och Lass kan välja bland. Upphandlingsansvarige i sin tur påverkas av 
upphandlingsgruppen. Lass påpekar att det i hennes fall finns ytterligare påverkare. 
Dessa är hennes enhetschef och vårdchef som vid vissa tillfällen vill vara med och 
diskutera rekryteringen. Eftersom att respondenterna identifierat en person som 
stämmer överens med Webster och Winds rollbeskrivning så anser författarna av upp-
satsen att befintlig teori speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Webster och Wind (1972) menar att köparen är den person som har formell makt att 
teckna avtal med leverantörer. Enligt Sundqvist är det hon själv som är köparen 
eftersom att hon är upphandlingsansvarig och har makt att teckna avtal. Eftersom att 
Sundqvist kunde identifiera en köpare anser författarna att befintlig teori speglar den 
aktuella empiriska miljön. 
 
Även Ahlman och Lass identifierar upphandlingsansvarige som organisationens 
köpare när det gäller tillfällig personal. Författarna ser än en gång att befintlig teori 
speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Webster och Wind (1972) definierar beslutsfattare som de individer med befogenhet 
att välja mellan olika lösningar och leverantörer. Enligt samtliga respondenter finns 
det inte bara en beslutsfattare utan flera beroende på var i processen organisationen 
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befinner sig. I avtalsprocessen är det enligt Sundqvist upphandlingsgruppen som 
gemensamt fattar beslutet. Även här har Sundqvist lyckats identifiera en roll som 
stämmer överens med den beskrivning Webster och Wind ger. Därför anser för-
fattarna av uppsatsen att befintlig teori speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Lass och Ahlman menar att de själva, som rekryteringsansvariga, är beslutsfattarna 
när de väljer vilket av avtalsföretagen de sedan använder sig av. Sundqvist nämner 
dessutom ytterligare en beslutsfattare i beställningsprocessen och detta är divisions-
chefen. Författarna anser att befintlig teori speglar den aktuella empiriska miljön 
eftersom att båda respondenterna identifierat en beslutsfattare.  
 
Gatekeeper är enligt Webster och Wind (1972) den person som kontrollerar infor-
mations- och materialflödet in till de övriga medlemmarna i Buying center. Sundqvist 
anser att eftersom hon har rollen som upphandlingsansvarig kan hon också ses som 
gatekeeper. Hennes roll innebär att hon tar emot offerter för att sedan informera de 
övriga i upphandlingsgruppen. Författarna anser än en gång att befintlig teori speglar 
den aktuella empiriska miljön. 
 
Varken Lass eller Ahlman har lyckats identifiera någon gatekeeper och därmed 
speglar inte befintlig teori den aktuella empiriska miljön när det gäller Buying center i 
beställningsprocessen.  
 
Bonoma (1982) identifierade ytterligare en roll utöver Webster och Winds ovan 
nämnda. Denna roll är initiativtagaren som enligt Bonoma är den person som 
upptäcker behovet och ser att det kan lösas på något sätt. Sundqvist identifierar två 
olika initiativtagare – upphandlingsansvarig och divisionschef. Vem det är beror på 
om avtal är på väg att löpa ut eller om befintliga avtalsföretag är för få. Eftersom att 
en initiativtagare identifierats anser författarna att befintlig teori speglar den aktuella 
empiriska miljön. 
 
Ahlman anser att det oftast är enhetschefen som identifierar behovet i beställnings-
processen, medan Lass menar att det är hon själv, som schemaansvarig, som 
upptäcker behovet av tillfällig personal när hon planerar semestrar. Författarna anser 
därmed att befintlig teori speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
 
6.3 FAKTORER SOM PÅVERKAR KÖPPROCESSEN OCH BUYING 
CENTER VID INKÖP AV TILLFÄLLIG SJUKVÅRDSPERSONAL 
 
Även i detta avsnitt har författarna valt att först analysera faktorerna som påverkar 
avtalsprocessen och sedan analysera de faktorer som respondenterna anser påverkar 
beställningsprocessen.  
 
Robinson, Faris och Wind (1967) menar att köpsituationen påverkar köpbeteendet 
beroende på hur nytt och komplext problemet är och hur mycket information som 
krävs. Sundqvist förklarar att modifierat köp och återköp inte existerar vid upp-
handling av tillfällig personal eftersom att Lagen om offentlig upphandling kräver att 
upphandling alltid sker på ett bestämt sätt, oavsett om bemanningsföretaget anlitats 
tidigare eller om tjänsten köpts vid ett tidigare tillfälle. Här ser författarna att befintlig 
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teori inte speglar den aktuella empiriska miljön eftersom att det endast finns en möjlig 
köpsituation vid organisationens upphandling av tillfällig personal.  
 
Ahlman och Lass menar att de genomgår samma steg i köpprocessen oavsett hur 
köpsituationen ser ut. Författarna anser därmed att befintlig teori inte speglar den 
aktuella empiriska miljön eftersom att beställningsprocessen inte påverkas av köp-
situationen.  
 
Webster och Wind (1972) förklarade att det finns fyra grupper av påverkande faktorer 
vid organisatoriska inköp. Två av dessa är omgivningsfaktorer och organisatoriska 
faktorer. Omgivningsfaktorer innehåller enligt Webster och Wind politiska, eko-
nomiska, teknologiska, kulturella, sociala och fysiska variabler samt lagar. Dessa 
faktorer kan härstamma från bland annat leverantörer och regeringen och har enligt 
ovanstående författare en stor inverkan på köpbeteendet. Sundqvist menar att Lagen 
om offentlig upphandling är den faktor som påverkar avtalsprocessen mest. Eftersom 
Landstinget är en offentlig organisation måste upphandling ske på ett visst sätt. 
Sundqvist menar att det finns regler för hur annonsering och offertinsamling ska gå 
till. Sundqvist nämner ytterligare en faktor som hon anser komma från omgivningen. 
Denna faktor är det kompisförhållande som ibland förekommer mellan rekryterings-
ansvariga och bemanningsföretag och som kan innebära att rekrytering sker från ej 
avtalsenliga leverantörer. Eftersom att Sundqvist identifierat omgivningsfaktorer och 
menar att den förstnämnda faktorn har störst inverkan på avtalsprocessen så anser 
författarna att befintlig teori speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Ahlman och Lass identifierar omgivningens vårdbehov som den största påverkande 
faktorn på avdelningarnas inköpsbeteende. På grund av det höga vårdtrycket och 
bristen på permanent personal så tvingas organisationen anlita bemanningsföretag. 
Enligt Lass och Ahlman är bristen på tillgängliga specialistutbildade sjuksköterskor 
stor i hela landet, detta anser respondenter är en omgivningsfaktor som påverkar 
organisationens inköpsbeteende. Respondenterna har identifierat omgivningsfaktorer 
som har en stor påverkan på köpbeteendet och författarna anser därmed att befintlig 
teori speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Organisatoriska faktorer är enligt Webster och Wind (1972) faktorer som påverkar 
individuella beslutsfattare att agera annorlunda jämfört med om de arbetar ensam eller 
i en annan organisation. Dessa faktorer utgörs bland annat av organisationens mål, 
samt finansiella, teknologiska och mänskliga resurser. Sundqvist nämner landstings-
planen som en organisatorisk faktor som påverkar köpbeteendet. Landstingsplanen 
innefattar bland annat regler om vem som får fatta olika beslut inom organisationen. 
Därmed anser författarna att befintlig teori speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Lass och Ahlman nämner organisationens policy och regler gällande inköp och menar 
att dessa har en inverkan på köpbeteendet. De förklarar att rekryteringsansvariga 
måste använda sig av befintliga avtalsföretag vid rekrytering av tillfällig personal. 
Lass och Ahlman nämner även bristen på specialistutbildade sjuksköterskor inom 
organisationen som en organisatorisk faktor. Eftersom att respondenterna har identi-
fierat organisatoriska faktorer anser därmed författarna att befintlig teori speglar den 
aktuella empiriska miljön. 
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Sheth (1973) har definierat ytterligare en grupp faktorer som påverkar organisationers 
köpbeteende. Dessa uppgiftsrelaterade faktorer innefattar bland annat tidspress, 
upplevd risk samt produktens betydelse och penningvärde. Sundqvist menar att ingen 
av ovanstående uppgiftsrelaterade faktorer har någon betydelse vid avtalsprocessen 
och hon har heller inte kunnat identifiera någon ytterligare faktor. Därmed anser för-
fattarna att befintlig teori inte speglar den aktuella empiriska miljön. 
 
Ahlman och Lass menar att enheternas inköpsbeteende påverkas av tidspress och hon 
förklarar vidare att ett plötsligt behov oftast täcks av Läkarjouren i Gammelstad 
eftersom att detta företag finns i kommunen och kan leverera med kort varsel. 
Befintlig teori speglar därmed den aktuella empiriska miljön enligt författarna.  
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7 DISKUSSION AV RESULTATET 
 
Genom att besvara forskningsfrågorna i den följd de är ställda redovisas nedan de 
slutsatser författarna kommit fram till.  Sedan görs en återkoppling till syftet innan 
författarna presenterar sitt praktiska bidrag samt förslag till framtida forskning.  
 
 
7.1 HUR SER DEN ORGANISATORISKA KÖPPROCESSEN UT VID INKÖP 
AV TILLFÄLLIG SJUKVÅRDSPERSONAL? 
 
Det har i undersökningen framkommit att den organisatoriska köpprocessen vid inköp 
av tillfällig sjukvårdspersonal, i det undersökta fallet, är uppdelad i två delprocesser. 
En avtalsprocess och en beställningsprocess. Författarna drar slutsatsen att båda 
processerna är baserade på Day och Barksdales köpprocess för professionella tjänster. 
De flesta stegen i processerna stämmer överens med teorin. Ett fåtal steg utförs inte 
eller misstämmer med teorin och detta beror bland annat på att Sunderby sjukhus in-
går i Norrbottens Läns Landsting som är en offentlig organisation och därmed på-
verkas av lagar och regler om upphandlingsförfarande. Författarna anser att en annan 
orsak till skillnader i stegen, mellan empiri och teori, är att de båda processerna på-
verkar varandra och hör ihop. De steg som saknas i en process har utförts tidigare, 
eller kommer att utföras senare, i den andra processen. Exempel på detta är de avtal 
som tecknas vid upphandlingsfunktionen och senare ligger till grund för verksam-
hetens köpbeteende i beställningsprocessen, samt de utvärderingar av tjänsten och 
bemanningsföretagen som utförs på verksamhetsnivå och sen vidarebefordras till upp-
handlingsfunktionen och därmed avslutar avtalsprocessen. Författarna anser därmed 
att avtalsprocessen och beställningsprocessen bör ses som en helhet vid inköp av till-
fällig sjukvårdspersonal och vid studerandet av offentliga organisationers köpbe-
teende.  
 
Författarna anser att Luszez och Kleiners rekryteringsprocess inte kan användas för 
att beskriva den organisatoriska köpprocessen vid inköp av tillfällig sjukvårds-
personal. Undersökningen har visserligen visat att organisationen genomför den 
arbetsgranskning som teorin beskriver, men resterande aktiviteter och steg utförs av 
bemanningsföretaget.  
 
 
7.2 HUR KAN BUYING CENTER VID ORGANISATORISKA INKÖP AV 
TILLFÄLLIG SJUKVÅRDSPERSONAL BESKRIVAS? 
 
Författarna drar slutsatsen att Buying center vid organisatoriska inköp av tillfällig 
sjukvårdspersonal, i det undersökta fallet, innefattar alla de roller som teorin beskrivit. 
Respondenterna har inte lyckats identifiera någon gatekeeper på verksamhetsnivå men 
författarna anser dock att denna roll existerar. Rekryteringsansvariga på avdelningarna 
och enheterna är de som sköter kontakten med bemanningsföretagen och sedan 
vidarebefordrar information till övriga berörda i verksamheten. Författarna anser där-
med att dessa personer innehar rollen som gatekeeper.  
 
Vem som utför de olika rollerna i Buying center beror på vilken enhet som berörs av 
inköpet. Respondenterna på verksamhetsnivå har gett olika svar till författarna an-
gående vem som innehar vissa roller. Författarna drar slutsatsen att detta beror på att 
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respondenterna är anställda på olika avdelningar eller enheter där rekryteringsarbete 
sker på skilda sätt. Även vid frågan om beslutsfattare på verksamhetsnivå har olika 
svar erhållits. Upphandlingsansvarige förklarar att det i Landstingsplanen finns fast-
ställt att divisionschefen är den ende som får fatta beslut om att tillfällig personal får 
hyras in. Respondenterna på verksamhetsnivå menar dock att de inte arbetar på detta 
sätt utan att de själva fattar besluten om att tillfällig personal får hyras in. Författarna 
drar slutsatsen att detta beror på tidsbrist hos divisionscheferna som därmed inte har 
möjlighet att godkänna alla avrop om tillfällig personal.  
 
Respondenterna anser att det finns två skilda Buying center vid inköp av tillfällig 
sjukvårdspersonal. De menar dock att vissa individer deltar i båda. Eftersom att de 
två, av respondenterna nämnda, Buying center påverkar varandra och är beroende av 
varandras aktiviteter anser författarna att det kan röra sig om ett enda Buying center 
där olika individer deltar vid olika tidpunkter och olika steg i processen. Författarna 
har tidigare nämnt att de båda delprocesserna bör ses som en helhet och menar alltså 
att detta även gäller för Buying center.   
 
 
7.3 VILKA FAKTORER PÅVERKAR KÖPPROCESSEN OCH BUYING CEN-
TER VID ORGANISATORISKA INKÖP AV TILLFÄLLIG SJUKVÅRDS-
PERSONAL? 
 
I undersökningen har det framkommit att köpprocessen och Buying center vid 
organisatoriska inköp av tillfällig sjukvårdspersonal endast påverkas av vissa av de 
faktorer som teorin nämner. Författarna har också upptäckt att de två delprocesserna 
påverkas av olika faktorer.  
 
Lagen om offentlig upphandling respektive det höga vårdtrycket är de faktorer som 
respondenterna anser har störst inverkan på köpbeteendet. Författarna drar slutsatsen 
att de skilda svaren beror på att respondenterna är delaktiga i olika steg i processen - 
vid tecknande av avtal och vid beställning. Det är därmed naturligt att de till viss del 
påverkas av olika faktorer. 
 
Köpsituationen har ingen inverkan på köpbeteendet i avtalsprocessen. Författarna 
konstaterar att detta beror på Lagen om offentlig upphandling som innebär att upp-
handling alltid måste ske på samma sätt enligt förutbestämda regler. Avtalsprocessen 
påverkas inte heller av uppgiftsrelaterade faktorer som tidspress, produktens penning-
värde eller komplexitet. Författarna drar slutsatsen att även detta beror på Lagen om 
offentlig upphandling och tror därmed att processen skulle se annorlunda ut om lagen 
inte existerade.  
 
Respondenterna menar vidare att inte heller beställningsprocessen påverkas av köp-
situationen. Författarna anser dock att organisationen gör ett återköp när de kontaktar 
ett företag med en önskan om en viss sköterska som tidigare anlitats för den aktuella 
tjänsten. Detta tillvägagångssätt skiljer sig från det som används om tjänsten är ny och 
aldrig tidigare tillsatts med tillfällig personal. Författarna drar därmed slutsatsen att 
beställningsprocessen trots allt påverkas av köpsituationen.  
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7.4 ÅTERKOPPLING TILL SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur organisatoriskt inköpsbeteende ser ut 
vid inköp av tjänsten tillfällig sjukvårdspersonal. Författarna kan se att köpprocessen 
är utformad efter Day och Barksdales köpprocess för professionella tjänster. Den 
studerade organisationens process är uppdelad i en avtalsprocess och en beställnings-
process. Detta anser författarna vidare vara en generaliserbar slutsats eftersom att 
samtliga offentliga organisationer måste följa Lagen om offentlig upphandling och 
teckna avtal med bemanningsföretag innan tillfällig personal kan hyras in. Beställning 
sker sedan vid ett annat tillfälle när behovet uppstår. Avtalsprocessen bör dessutom 
enligt författarna vara utformad på samma sätt i alla offentliga organisationer på 
grund av denna lag. När det gäller beställningsprocessen har respondenterna återgett 
liknande tillvägagångssätt. Författarna anser sig dock inte kunna dra generaliserbara 
slutsatser eftersom att de endast studerat beställningsprocessen vid två enheter/avdel-
ningar på samma sjukhus. Författarna tror att beställningsprocessen till viss del kan 
variera beroende på vilket sjukhus, vilken avdelning och  därmed också vilken 
rekryteringsansvarig som är involverad.  
 
Undersökningen har visat att alla de roller som teorin beskriver finns att hitta i 
organisationen vid inköp av tillfällig sjukvårdspersonal. Vem som utför de olika 
rollerna beror på vilken tjänst som köps in och vilken avdelning som berörs. Eftersom 
att de uppgifter som medföljer en viss roll på ett eller annat sätt alltid måste utföras i 
inköpsprocessen anser författarna att samtliga roller ska kunna identifieras i vilken 
offentlig organisation som helst vid inköp av tillfällig sjukvårdspersonal. Författarna 
tror därmed att resultatet från undersökningen i viss mån kan vara generaliserbart.   
 
Författarna konstaterar vidare att omgivningsfaktorer är de faktorer som har störst 
inverkan på inköpsbeteendet vid organisatoriska inköp av tillfällig sjukvårdspersonal. 
Köpprocessen påverkas framför allt av Lagen om offentlig upphandling. Denna lag 
måste följas av samtliga organisationer i den offentliga sektorn och därmed tror 
författarna att undersökningens resultat i viss mån kan vara generaliserbart 
 
7.4.1 Bidrag till teorin 
 
Författarna bidrar med följande slutsatser och synpunkter till den befintliga teorin: 
 
• Day och Barksdales köpprocess för professionella tjänster kan till stor del an-

vändas för att beskriva en offentlig organisations inköp av tillfällig sjukvårds-
personal. 

 
• En offentlig organisations köpprocess vid inköp av tillfällig sjukvårdspersonal 

består av två delprocesser som var för sig kan jämföras med Day och Barksdales 
teori. De två delprocesserna sker vid olika tillfällen och påverkas av olika faktorer. 
De bör dock ses som en helhet eftersom de bygger på varandra. 

 
• När delprocesserna inte involverar samma individer innebär detta att fler än ett 

Buying center existerar vid en offentlig organisations inköp av tillfällig sjukvårds-
personal. De två grupperna påverkar dock varandra och kan därför ses som en hel-
het.  
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7.5 FÖRSLAG TILL SUNDERBY SJUKHUS OCH NORRBOTTENS LÄNS 
LANDSTING 
 
Författarna anser att det bör finnas en schemaansvarig eller personalspecialist på varje 
avdelning eller enhet som ansvarar för rekrytering av tillfällig sjukvårdspersonal. 
Vårdchefen vid kirurgi/urologi som för närvarande även ansvarar för rekrytering av 
tillfällig personal bör endast arbeta med vårdfrågor.  
 
Vidare anser författarna att organisationen behöver bättre uppföljning av beställnings-
processen för att undvika att rekryteringsansvariga hyr in tillfällig sjukvårdspersonal 
från leverantörer med vilka avtal inte har tecknats.  
 
Författarna anser att bättre marknadsföring av länet och sjukhuset i sig krävs för att 
locka till sig fast anställda med specialistkompetens och därmed kunna minska 
beroendet av tillfällig personal från bemanningsföretag.  
 
 
7.6 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  
 
Vid intervjuerna och under arbetets gång har intressanta frågeställningar och dis-
kussioner uppstått som författarna inte lyckats hitta i befintlig teori. Eftersom att 
följande frågeställningar inte kan täckas av undersökningens syfte har författarna valt 
att redovisa dessa som förslag till fortsatt forskning: 
 
• Vad anser de fast anställda om tillfälligt inhyrd sjukvårdspersonal och hur på-

verkar detta arbetet på den berörda avdelningen eller enheten? 
 
• Hur påverkas organisationens ekonomi av inköp av tillfällig sjukvårdspersonal? 
 
• Hur upplever den tillfälligt inhyrda personalen bemötandet från fast anställda och 

hur påverkar detta deras arbetsinsats? 
 
• Hur säljer bemanningsföretag sina tjänster? 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 
 
Allmänna frågor: 
 
Den intervjuades namn: 
Arbetstitel: 
Antal år på denna position: 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 
 
Den organisatoriska köpprocessen vid inköp av tillfällig sjukvårdspersonal 
 
1. Hur upptäcker ni att ni har ett behov av tillfällig personal? 
 
2. Definiera organisationens mål med inköp av tillfällig personal. Varför hyrs de in? 
 
3. Hur reducerar organisationen risker vid rekrytering av tillfällig personal? Hur utses 
potentiella leverantörer? 
 
4. Finns det förutbestämda kriterier som potentiella leverantörer måste uppfylla? 
Vilka är dessa? Vilka faktorer och orsaker kan diskvalificera en potentiell leverantör? 
 
5. Görs någon ytterligare utvärdering av potentiella leverantörer? I så fall, vad baseras 
denna utvärdering på? Hur försäkrar ni er om potentiella leverantörers duglighet och 
möjlighet att utföra tjänsten enligt ramarna för tid och budget? 
 
6. Om ett antal potentiella leverantörer har värderats lika, vilka kriterier baseras då det 
slutliga valet på? 
 
7. Hur går utvärderingen av tjänsten till? Vilka kriterier används vid utvärderingen av 
tjänsten? Hur ofta sker utvärdering? 
 
8. Hur fastställs kvaliteten på den köpta tjänsten? 
 
9. Görs en arbetsgranskning innan behovet av personal fastställs? Vad innehåller 
denna arbetsgranskning? Innebär behovet av personal alltid nyanställning eller sker 
ibland omplacering av redan anställda? Vad grundas detta beslut på? Görs en skriftlig 
arbetsbeskrivning för den lediga tjänsten? Vad innehåller den och vad används den 
till? Hur ofta förnyas denna arbetsbeskrivning? 
 
10. Hur hittar ni tillfällig personal? Genom tidningsannonser, arbetsförmedling, 
bemanningsföretag eller annat? Varför används just detta rekryteringssätt? Skiljer det 
sig från hur ni går till väga i sökningen av fast anställda? Om, och i så fall hur, 
utvärderas sökandes meritförteckningar? Vilka kriterier baseras utvärderingen på? 
Hur betygsätts och utvärderas de sökande (individerna)? Vilka kriterier baseras 
utvärderingen på? Ungefär hur många blir kallade till intervju? 
 
11. Hur går intervjun till? Vem genomför intervjuerna med de sökande? Vad baseras 
detta val på? 
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12. Hur fattas beslutet om vem som ska anställas? Sker ytterligare förhandling med 
tilltänkt kandidat efter att denna valts ut? 
 
Buying center vid organisatoriska inköp av tillfällig sjukvårdspersonal 
 
13. Finns det en bestämd grupp i organisationen som enbart jobbar med inköp av 
personal eller inköp av tillfällig personal?  
 
14. Vilka personer deltar i Buying center vid inköp av tillfällig personal? Hur pass 
involverade är var och en av dessa människor? Hur stor inverkan/påverkan har varje 
enskild medlem på köpprocessen och Buying center? Vad beror eventuell individuell 
variation på? 
 
15. Vem är initiativtagaren – dvs. vem är det som identifierar behovet av personal? 
Vem sammanfattar och definierar vad som behövs? 
 
16. Vem är användaren av den inhyrda personalen? 
 
17. Vem är påverkaren – dvs. vem påverkar beslutsprocessen direkt eller indirekt för 
att få fram ett visst köpbeteende eller agerande? Hur/på vilket sätt påverkar de 
processen? Vem bestämmer kriterierna för utvärdering av alternativa köpbeteenden?  
 
18. Vem är köparen – dvs. vem har formellt ansvar och makt att teckna avtal med 
leverantörer? 
 
19. Vem är beslutsfattaren – dvs. vem har befogenheten att välja mellan de alternativa 
lösningarna och leverantörerna?  
 
20. Vem är gatekeeper – dvs. vem kontrollerar flödet av information in till de övriga 
medlemmarna in Buying center?  
 
21. Kan ni identifiera eller definiera någon ytterligare roll utöver de ovan nämnda? 
 
22. Vem sköter kommunikationen med leverantören? Är denna kommunikation 
formell eller informell? Vem samlar in information från potentiella leverantörer? 
 
23. Hur ser kommunikationen ut inom Buying center? Hur går det till? Varierar den 
med tiden?  
 
 
 
 
 
Faktorer som påverkar Buying center vid organisatoriska inköp av tillfällig 
sjukvårdspersonal 
 
24. Hur påverkas köpprocessen och sammansättningen av Buying center av 
köpsituationen (nytt köp, modifierat inköp, återköp)? 
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25. Vilka omgivningsfaktorer påverkar inköpsbeteendet (pest)? På vilket sätt påverkar 
de inköpsbeteendet? 
 
26. På vilket sätt och hur mycket påverkas inköpsbeteendet av organisatoriska 
faktorer, som t.ex. mål, finansiella/teknologiska/mänskliga resurser?  
 
27. Vilka andra uppgiftsrelaterade faktorer påverkar köpbeteendet? På vilket sätt? 
 
28. Hur påverkas inköpsbeteendet av lagar och regler gällande offentlig upphandling? 
 
29. Vilka av ovanstående fem grupper av faktorer har störst inverkan på köpprocess 
och Buying center?  
 
30. Kan ni definiera eller identifiera andra faktorer som påverkar er organisations 
inköpsbeteende?  
 
31. Har ni övriga synpunkter eller information om er organisations köpbeteende vid 
anskaffning av tillfällig personal som ni tror att vi kan ha nytta av eller som ni tycker 
att vi bör känna till?  
 




