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Redovisning av uppdrag hur inköps- och 
beställarkompetens i alla stadens nämnder 
och styrelser kan förstärkas 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 8 december 2020 med tillägg enligt yrkande från MP, V och S den 22 januari 2021 
och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

1. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige, 2020-09-10 § 15 punkt 2, till 
Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd, att skyndsamt ta fram och redovisa en 
plan för hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan 
förstärkas, antecknas och förklaras fullgjort.  

2. Handlingsplanen för hur inköps-och beställarkompetens i alla stadens nämnder och 
styrelser kan förstärkas anpassas enligt mallen för styrande dokument och antas.  

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP), Jonas Attenius (S) och Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från MP, V och S den 22 januari 2021. 
Vidare yrkade Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från SD den 3 januari 2021.  

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 3 januari 2021 och 
tilläggsyrkande från MP, V och S den 22 januari 2021.  

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och 
avslag på yrkande från SD den 3 januari 2021 och tilläggsyrkande från MP, V och S  
den 22 januari 2021.  

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från MP, V och S den 22 januari 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade först utan omröstning att bifalla stadsledningskontorets 
förslag. 
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Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från MP, V och S 
röstade Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för avslag.  

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V), Jörgen Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstade för bifall. 

Kommunstyrelsen beslutade med sex röster mot sju att bifalla tilläggsyrkandet från 
MP, V och S. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för avslag på tilläggsyrkandet från MP, V och S.  

 
 
Göteborg den 27 januari 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Kommunstyrelsen 
Tilläggsyrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna) 
2021-01-22 
 

Yrkande redovisning av uppdrag hur inköps- och 
beställarkompetens i alla stadens nämnder och 
styrelser kan förstärkas 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Handlingsplanen för hur inköps-och beställarkompetens i alla stadens 
nämnder och styrelser kan förstärkas anpassas enligt mallen för styrande 
dokument och antas. 

 

Yrkande 
Kompetens inom inköp- och upphandling är viktigt för att stadens inköp ska 
kunna bidra till en hållbar utveckling, både inom den ekonomiska, ekologiska 
och sociala dimensionen. Eftersom handlingsplanen inte enbart rör nämnden 
för inköp- och upphandling utan även andra nämnder och styrelser anser vi att 
handlingsplanen bör antas av kommunfullmäktige. 
 
Delar av innehållet finns med i budgeten för 2021 men budgeten är endast ett 
ettårigt dokument medan åtgärderna i handlingsplanen sträcker sig över flera 
år. Verksamhetsnomineringen från nämnden för inköp- och upphandling 
säkerställer inte att arbetet fortgår i övriga nämnder och bolag. Genom att 
handlingsplanen antas blir det tydligt att detta är en fråga som samtliga 
nämnder och styrelser förväntas arbeta med och ger en bättre framförhållning 
än att invänta ettåriga budgetbeslut. För att följa stadens antagna riktlinjer för 
styrande dokument behöver handlingsplanen anpassas efter den mall som 
finns för handlingsplaner.  
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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag hur 
inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och 
styrelser kan förstärkas 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att, i enlighet med 
rapporten implementera de rekommenderade åtgärderna.  
 

Yrkandet 
Göteborg står inför stora utmaningar med sämre ekonomi och samtidigt en ökad 
efterfrågan på service och olika välfärdstjänster. Upphandlingen utgör en 
betydande del av kommunernas ekonomi. En strategisk hantering av inköps- och 
upphandlingsverksamheten kan bidra till en effektivare förvaltning av 
skattemedlen. Staden kan med detta erbjuda en god, hållbar kommunal service 
och välfärd till göteborgarna. Upphandling ska utgå från välfärdens och 
medborgarnas behov och målet är att skapa goda affärer.  

Upphandling är ett medel för att frigöra resurser och främja en hållbar 
samhällsutveckling. Upphandling av varor och tjänster ska genomföras 
affärsmässigt effektivt, etiskt och med beaktande av såväl miljö som sociala 
hänsynstaganden.  

Upphandlingarna ska präglas av en totalkostnadssyn där samtliga kostnader som 
är adekvata med anskaffningen ska beaktas. Staden ska möjliggöra för små och 
medelstora aktörer samt den idéburna sektorn att konkurrera om stadens avtal 
när upphandlingens beskaffenhet motiverar det. Fokus ska ligga på kostnad i 
balans med kvalitet, vilket bland annat innebär att ställa relevanta krav, vara 
tydliga och behandla alla leverantörer lika och inte ge någon aktör en oberättigad 
fördel. Staden ska vara en seriös och trovärdig part i upphandlingar. Ingångna 
avtal med leverantörer ska respekteras, nyttiggöras och följas upp. I 
upphandlingen ska hänsyn tas till behovet av insyn och kontroll av leverantörers 
och eventuella underleverantörers verksamhet. Samordnade upphandlingar för 
hela staden är grundläggande för att sänka stadens totala kostnad. Hela stadens 
behov av en viss vara eller tjänst kan upphandlas i en och samma upphandling.  

Stadens verksamheter ska aktivt delta i upphandlingar, såväl vid formulering av 
krav på vara eller tjänst till upphandlingen som under avtalsuppföljning. En 
upphandling av varor och tjänster, där kostnaden är i balans med kvaliteten, 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Datum 2021-01-03 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.5 
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fordrar ett gott samarbete mellan en rad olika kompetenser. Det är viktigt att 
såväl leverantörer som stadens verksamheter uppfyller innehållet i ingångna 
avtal. Detsamma gäller för eventuella underleverantörer. Avtal är bindande och 
ska användas av de förvaltningar och bolag som omfattas av avtalen.  

Stöd- och kontrollarbete 
Stadens verksamheter ska känna till och nyttiggöra de avtal som har ingåtts. Det 
är därför viktigt att nämnden utför ett aktivt stöd- och kontrollarbete om 
avtalstillämpning. Uppmärksammas allvarliga brister i någon verksamhets inköp 
eller upphandling ska nämnden omgående informera kommunstyrelsen och 
föreslå en åtgärdsplan. Avsteg från gällande avtal är avtalsbrott och risk finns för 
skadeståndsanspråk från stadens avtalsparter samt från utomstående parter som 
har gått miste om affären. Vid felaktigt genomförd upphandling kan domstol 
fastställa upphandlingsskadeavgift och skadestånd. Ingångna avtal ska följas upp 
och avtalsförvaltare ska utses när en upphandling är avslutad. Relevanta 
sanktioner vid brott mot avtal ska vidtas när så är tjänligt.  

Staden ska ligga i framkant inom innovationsfrämjande upphandling. Det 
omfattar upphandling som sker på sådant sätt att den inte utesluter nya 
lösningar, innovationsvänlig upphandling och upphandling av framtagande av 
nya lösningar. Staden ska sträva efter att beskriva önskvärd funktion som önskas 
upphandlas istället för att formulera detaljerade krav. Upphandling ska 
genomföras i konkurrens när det är möjligt. De konkurrensmöjligheter som finns 
ska utnyttjas och stimuleras långsiktigt. Upphandlingar ska utformas så att såväl 
mindre som större företag har möjlighet att konkurrera om stadens uppdrag när 
upphandlingens beskaffenhet motiverar det. Exempelvis genom marknadsanalys, 
uppdelning av kontrakt och dialog. 

Sunda affärsrelationer 
Ingångna avtal ska följas upp utifrån ställda krav gällande bland annat kvalitet, 
miljö, finansiell stabilitet, att lagstadgade arbetsgivaravgifter betalas och 
leveransvillkor. Kontroll av underleverantörer görs när så är relevant. Staden ska 
agera för sunda affärsrelationer och motverka korruption. Staden ska använda 
sin inköpsvolym för att påverka produktionen av varor och tjänster i en mer 
hållbar riktning. Miljökrav som syftar till att minska belastning på miljön ska ställas 
i alla upphandlingar av varor och tjänster. Särskilt drivande miljökrav ska ställas i 
upphandlingar av de varor och tjänster som innebär betydande miljöpåverkan 
och som omfattar stora volymer.  

Upphandlade livsmedel ska hålla minst den standard som svenska 
djurskyddsregler garanterar, samt vara fri från religiösa inslag. Närodlad och 
miljövänlig mat med krav på ökad andel färska råvaror och korta transporter ger 
små och lokala matproducenter möjlighet att leverera till stadens verksamheter. 
Det främjar även miljön och förutsättningarna för biologisk mångfald. Staden ska 
verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och 
ansvarsfulla förhållanden. 
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Redovisning av uppdrag hur inköps- och 
beställarkompetens i alla stadens nämnder 
och styrelser kan förstärkas  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige, 2020-09-10 §15 punkt 2, till 
Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd, att skyndsamt ta fram och redovisa en plan 
för hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan 
förstärkas, antecknas och förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-09-10 §15, punkt 2, har Göteborgs inköp- och 
upphandlingsnämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram och redovisa en plan för hur inköps- 
och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas. Uppdraget 
skulle redovisas för kommunstyrelsen senast under december 2020. 

I bilaga 1 till Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnds tjänsteutlåtande redovisas 
förslag på plan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och 
styrelser kan förstärkas. Bilaga 2 och 3 till Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnds 
tjänsteutlåtande är kartläggningar som gjorts i staden år 2018 och 2019 kring inköp- och 
beställning. 

Flera aktiviteter i handlingsplanen fanns också med i Göteborgs inköp- och 
upphandlingsnämnds verksamhetsnominering tidigare i år och har nu omhändertagits i 
Göteborg Stads budget år 2021. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De aktiviteter som redan pågår samt de uppdrag som tilldelats i Göteborgs Stads budget 
för 2021 för att förstärka inköps- och beställarkompetens inom stadens nämnder och 
styrelser innebär bättre genomförda affärer, vilket får positiva ekonomiska konsekvenser 
för stadens verksamheter. Även effektiviteten i stadens inköpsarbete bör öka och påverka 
stadens ekonomi positivt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
De aktiviteter som redan pågår samt de uppdrag som tilldelats i Göteborgs Stads budget 
för 2021 för att förstärka inköps- och beställarkompetens inom stadens nämnder och 
styrelser kan innebära att stadens leverantörer följs upp och styrs i högre utsträckning än i 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-12-08 
Diarienummer 1530/20 
 

Handläggare  
Stefan Granlund 
Telefon: 031-368 04 85 
E-post: stefan.granlund@stadshuset.goteborg.se  
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dagsläget med avseende på avtalade ekologiska villkor. Det finns därför goda 
förutsättningar för att pågående och kommande arbete får positiva ekologiska 
konsekvenser. 

Bedömning ur social dimension 
De aktiviteter som redan pågår samt de uppdrag som tilldelats i Göteborgs Stads budget 
för 2021 för att förstärka inköps- och beställarkompetens inom stadens nämnder och 
styrelser kan innebära att stadens leverantörer följs upp och styrs i högre utsträckning än i 
dagsläget med avseende på avtalade sociala och arbetsrättsliga villkor. Det finns därför 
goda förutsättningar för att pågående och kommande arbete får positiva sociala 
konsekvenser. 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-10 § 15 
2. Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnds protokollsutdrag 2020-11-19 § 122 samt 

tjänsteutlåtande inklusive bilagor  
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Ärendet  
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-09-10 § 15, punkt 2, har Göteborgs inköp- och 
upphandlingsnämnd i uppdrag att skyndsamt ta fram och redovisa en plan för hur inköps- 
och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas. Uppdraget 
skulle redovisas för kommunstyrelsen senast under december 2020. 

I bilaga 1 till Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnds tjänsteutlåtande redovisas 
förslag på hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan 
förstärkas. Flera aktiviteter i handlingsplanen fanns också med i Göteborgs inköp- och 
upphandlingsnämnds verksamhetsnominering tidigare i år och har nu omhändertagits i 
Göteborg Stads budget år 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnds beslut 
Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd beslutade 2020-11-19 §122 att förvaltningens 
tjänsteutlåtande, inklusive bilagor, översänds till kommunstyrelsen som redovisning av 
kommunfullmäktiges uppdrag, 2020-09-10 §15, att skyndsamt ta fram och redovisa en 
plan för hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan 
förstärkas. 

Kommunfullmäktige beslut om Göteborgs Stads budget 2021 
Efter att förvaltningen för inköp och upphandling tog fram och redovisade för sin nämnd 
en handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och 
styrelser kan förstärkas, har kommunfullmäktige beslutat om budget år 2021. 

Flera aktiviteter i handlingsplanen fanns också med i Göteborgs inköp- och 
upphandlingsnämnds verksamhetsnominering tidigare i år och har nu omhändertagits i 
Göteborg Stads budget år 2021. Nedan visas ett exempel hur aktivitet avseende register 
för avtal och gemensam avtalsdatabas förekommer i nämndens verksamhetsnominering, 
förslag på handlingsplan samt i budget 2021: 

Ur verksamhets-
nominering 

Ur handlingsplan Ur budget 2021 

Att alla förvaltningar och 
bolag får i uppdrag att 
inventera och samla 
samtliga aktuella avtal i en 
lokal databas i valfri IT-
miljö, som ett 
förberedande steg mot att 
införa gemensamma 
avtals- och 
leverantörsdatabaser. 

Respektive 
förvaltning/bolag behöver 
säkerställa register för sina 
avtal. 

Göteborgs inköp- och 
upphandlingsnämnd får i 
uppdrag att driva och 
initiera frågan om 
Gemensam 
avtalsdatabas/register i 
kommunkoncernen. 

Inköp- och 
upphandlingsnämnden får i 
uppdrag att, tillsammans 
med berörda nämnder och 
bolag, påbörja 
förberedande åtgärder för 
inrättandet av staden-
gemensam avtalsdatabas 
och leverantörsdatabas 
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I nämndens förslag på handlingsplan, liksom i nämndens verksamhetsnominering finns 
flera aktiviteter som riktar sig till förvaltningar och bolag. I Göteborgs Stads budget år 
2021 fick inköp- och upphandlingsnämnden i uppdrag att skyndsamt informera 
kommunstyrelsen vid allvarliga brister inom inköp- och upphandlingsprocessen i staden 
samt vid behov föreslå åtgärdsplan samt i uppdrag att tillhandahålla utbildningar samt 
stödfunktioner för stadens förvaltningar och bolag.  

Inom ramen för detta uppdrag kan Göteborgs inköps- och upphandlingsnämnds till 
exempel informera om brister i kategoristyrningsarbete eller grunddata för inköp och 
framöver föreslå åtgärdsplaner som går utöver de uppdrag som finns i Göteborgs Stads 
budget 2021. 

Göteborgs inköps- och upphandlingsnämnds reglemente 
I förslag till handlingsplan finns aktiviteter riktade till nämnden för inköp och 
upphandling som handlar om att driva, lansera, samordna och höja kvalitet. Denna form 
av aktiviteter inryms i Göteborgs inköps- och upphandlingsnämnds reglemente, där det 
framgår att nämnden har ett huvudansvar för stadens gemensamma inköpsprocess samt 
ansvarar för att leda, driva och utveckla stadens gemensamma inköpsprocess. 

Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling 
Styrning av Göteborgs Stads arbete kring inköp och upphandling regleras främst genom 
reglemente för Göteborgs inköps- och upphandlingsnämnd samt Göteborgs Stads riktlinje 
för inköp och upphandling. En översyn av riktlinjerna för inköp och upphandling pågår 
inom ramen för kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, 2019-09-12 §36, att 
tillsammans med inköp- och upphandlingsnämnden och kretslopp- och vattennämnden, ta 
fram förslag på hur staden kan styra inköpare och användare i stadens alla nämnder och 
bolag mot mer hållbara val genom att i större utsträckning arbeta strategiskt med 
klimatfrågor vid inköp och upphandling. I samband med översynen kan Göteborgs inköp- 
och upphandlingsnämnd föreslå stärkta skrivningar. 

Beroenden till Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 2020-
2021 
I förslag till handlingsplan finns också aktiviteter kring tjänster med beroenden till 
Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 2020-2021, beslutad av 
kommunfullmäktige, 2020-10-15 § 22. En av aktiviteterna i Göteborgs Stads 
handlingsplan för digitalisering och IT 2020-2021 är att definiera, värdera, kategorisera, 
ansvarssätta tjänster och tydlig prissättning av dessa samt utifrån kategorisering ta fram 
och tillgängliggöra tjänstekatalog med beskrivning av tjänster.  
Inköpsanalys, IT-stöd för inköpsanalys samt stöd för inköpsutveckling nämns som 
möjliga tjänster i förslag till handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i 
alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas och dessa tjänster kan komma att bli 
gemensamma tjänster enligt ny modell för styrning av stadens digitalisering. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Göteborgs inköp- och upphandlingsnämnd som är huvudansvariga för stadens 
gemensamma inköpsprocess har tagit fram och redovisat en plan för hur inköps- och 
beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas.  
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Flera aktiviteter i handlingsplanen fanns också med i Göteborgs inköp- och 
upphandlingsnämnds verksamhetsnominering tidigare i år och stadsledningskontoret 
bedömer att flera aktiviteter omhändertagits i Göteborg Stads budget år 2021.  

Ytterligare åtgärder kan också komma i förslag till reviderade riktlinjer för inköp och 
upphandling samt som förslag till ändrade tjänster efter genomförd handlingsplan för 
digitalisering och IT 2020-2021 som planeras redovisas för kommunstyrelsen under våren 
2021. 

Utifrån ovanstående bedömer stadsledningskontoret att uppdraget kan förklaras fullgjort 
och att det inte behövs ett beslut om en separat handlingsplan. Om Göteborgs inköps- och 
upphandlingsnämnd ser behov av ytterligare åtgärder som inte omhändertagits har 
nämnden möjlighet att återkomma i enlighet med uppdraget i Göteborgs Stads budget år 
2021 att skyndsamt informera kommunstyrelsen vid allvarliga brister inom inköp- och 
upphandlingsprocessen i staden samt vid behov föreslå åtgärdsplan. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Uppdrag att utöka och samordna Göteborgs 
Stads juridiska kompetens samt ta fram en 
plan för hur inköps- och beställarkompetens i 
nämnder och styrelser kan förstärkas  
§ 15, 0972/20  

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag med viss justering: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att utöka och samordna stadens 
juridiska kompetens för att väsentligt minska samtliga nämnders och styrelsers behov 
av externa juridiska tjänster.  

2. Nämnden för inköp- och upphandling får i uppdrag att skyndsamt ta fram och 
redovisa en plan för hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och 
styrelser kan förstärkas. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast under 
december 2020. 

Information 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att ordet oktober ändras till december 2020 i 
beslutssats 2 i kommunalstyrelsens förslag. 

Handling 
2020 nr 169. 

Yrkanden 
Naod Habtemichael (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens reviderade förslag. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till förslaget från D i kommunstyrelsen med den 
ändring att punkt två i förslag till beslut i kommunstyrelsen även omfattas av yrkandet i 
kommunfullmäktige. 

Jörgen Fogeklou (SD) yrkar bifall till förslaget från D samt tilläggsyrkande från SD i 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits.  

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-09-10 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från Jörgen Fogelklou och finner att det avslagits. 

Reservation 
Ledamöterna från D reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Nämnden för inköp och upphandling 

 

Dag för justering 
2020-09-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Christina Hofmann 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson  

 

Justerande 
Håkan Eriksson 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-11-19 

Redovisning av uppdrag: 
- Ta fram och redovisa en plan för hur inköps- 
och beställarkompetens i alla stadens 
nämnder och styrelser kan förstärkas 
- Utreda hur informationsflödet och 
beställarkompetensen i stadens bolag och 
förvaltningar, från inköp och upphandlings 
perspektiv, kan bli bättre 
§ 122, 073/20 

Beslut 
I Inköps- och upphandlingsnämnden 

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande, inklusive bilagor, översänds till 
kommunstyrelsen, som redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag den 10 
september 2020 § 15, punkt 2. 

2. Nämnden förslår att Kommunfullmäktige förklarar uppdraget till Inköps- och 
upphandlingsnämnden som fullgjort. 

3. Informationen noteras och uppdraget till förvaltningen den 11 juni 2020, § 53 p. 
5, förklaras fullgjort. 

Ärendet 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 10 september 2020 §15, punkt 2, har Inköps- och 
upphandlingsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram och redovisa en plan för hur 
inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas.  

Inköps- och upphandlingsnämnden gav den 11 juni 2020, § 53 p.5 förvaltningen i 
uppdrag att utreda hur informationsflödet och beställarkompetensen i stadens bolag och 
förvaltningar, från inköps- och upphandlingsförvaltningens perspektiv, kan bli bättre.  

Då båda dessa uppdrag berör ökad beställarkompetens inom inköpsområdet i hela 
kommunkoncernen redovisas båda dessa uppdrag inom ramen för samma ärende. 

Tidigare beslut 
Inköps- och upphandlingsnämnden den 11 juni 2020, § 53. 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande den 11 november 2020, 

Inköps- och upphandlingsnämnden 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-11-19 

 

Inköps- och upphandlingsnämnden 
 

  

Göteborgs Stad Inköps- och upphandlingsnämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

2. Förslag: Göteborgs stads Handlingsplan för hur inköps- och 
beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021, 

3. Process- och organisationskartläggning samt ökad beställarkompetens 
(Intraservice 2018), 

4. Organisations-, process- och systemkartläggning av inköp i Göteborgs stad. 
Nulägesanalys 2019, 

5. Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige den 10 september 2020 § 15, 
6. Kommunfullmäktige, Handling 2020 nr 169. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Eva Ternegren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

 

Dag för justering 
2020-11-26 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Kajsa C. Sultanova 

 

 

Ordförande 
Gustaf Göthberg (M) 

 

Justerande 
Eva Ternegren (MP) 
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Redovisning av uppdrag:  
- Ta fram och redovisa en plan för hur inköps- och 

beställarkompetens i alla stadens nämnder och 
styrelser kan förstärkas 

- Utreda hur informationsflödet och 
beställarkompetensen i stadens bolag och 
förvaltningar, från inköp och upphandlings perspektiv, 
kan bli bättre 

Förslag till beslut 
I Inköps- och upphandlingsnämnden 

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande, inklusive bilagor, översänds till 
kommunstyrelsen, som redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag den 10 
september 2020 § 15, punkt 2  
 

2. Nämnden förslår att Kommunfullmäktige förklarar uppdraget till Inköps- och 
upphandlingsnämnden som fullgjort. 
 

3. Informationen noteras och uppdraget till förvaltningen den 11 juni 2020, § 53 p. 
5, förklaras fullgjort. 
 

Sammanfattning 
Göteborgs stads inköp från externa leverantörer omsatte cirka 25 miljarder kronor 2019. 
Ungefär en fjärdedel av inköpsvolymen består av köp inom stadens ramavtal. Att arbeta 
med alla delar i inköpsprocessen, från strategiska prioriteringar på övergripande nivå till 
den enskilda beställningen i e-handelssystemet, är en angelägen fråga för hela 
kommunkoncernen. Det handlar inte bara om ekonomi och resurseffektivitet utan även 
om ökad kvalitet och nytta. Bättre kunskap och ökad ordning och reda minskar dessutom 
riskerna för fel och oegentligheter.  

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-09-10 §15, punkt 2, har Inköps- och 
upphandlingsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram och redovisa en plan för hur 
inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas. 
Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast under december 2020.  

Även Inköps- och upphandlingsnämnden har den 11 juni 2020, § 53 p.5 givit 
förvaltningen i uppdrag att utreda hur informationsflödet och beställarkompetensen i 

Inköp och upphandling 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-11-05 
Diarienummer N050-0073/20 
 

Handläggare 
Henrik Karlsson 
E-post: henrik.karlsson@ink.goteborg.se  
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stadens bolag och förvaltningar, från inköps- och upphandlingsförvaltningens perspektiv, 
kan bli bättre. Utredningen ska vara klar och anmälas i nämnden innan 2020 års slut. 

Då båda dessa uppdrag berör ökad beställarkompetens inom inköpsområdet i hela 
kommunkoncernen redovisas båda dessa uppdrag inom ramen för detta tjänsteutlåtande, 
inklusive bilagor. I bilaga 1. redovisas förslag på Göteborgs Stads Handlingsplan för hur 
inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 
2021. Bilaga 2 och 3 är kartläggningar som gjorts i staden 2018 och 2019 kring inköp- 
och beställning.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen bedömer att höjd inköps- och beställarkompetens inom stadens nämnder 
och styrelser innebär bättre genomförda affärer, vilket får positiva ekonomiska 
konsekvenser för stadens verksamheter. Även effektiviteten i stadens inköpsarbete bör 
öka och påverka stadens ekonomi positivt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen bedömer att de åtgärder som föreslås i denna plan kommer att innebära att 
våra leverantörer följs upp och styrs i högre utsträckning än i dagsläget med avseende på 
avtalade ekologiska villkor. Det finns därför goda förutsättningar för att föreslagen plan 
får positiva ekologiska konsekvenser. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen bedömer att de åtgärder som föreslås i denna plan kommer att innebära att 
våra leverantörer följs upp och styrs i högre utsträckning än i dagsläget med avseende på 
avtalade sociala och arbetsrättsliga villkor. Det finns därför goda förutsättningar för att 
föreslagen plan får positiva sociala konsekvenser. 

Samverkan 
 

Bilagor 

1. Förslag: Göteborgs stads Handlingsplan för hur inköps- och 
beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 
2021 

2. Process- och organisationskartläggning samt ökad beställarkompetens 
(Intraservice 2018) 

3. Organisations-, process- och systemkartläggning av inköp i Göteborgs stad. 
Nulägesanalys 2019 
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Ärendet  
Nämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att skyndsamt ta fram och redovisa 
en plan för hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan 
förstärkas. Uppdraget ska redovisas för Kommunstyrelsen senast under december 2020. 
Nämnden har även givit förvaltningen i uppdrag att utreda hur informationsflödet och 
beställarkompetensen i stadens bolag och förvaltningar, från inköps- och 
upphandlingsförvaltningens perspektiv, kan bli bättre. Utredningen ska vara klar och 
anmälas i nämnden innan 2020 års slut. I detta tjänsteutlåtande, inklusive bilagor, 
redovisas båda dessa uppdrag. I bilaga 1. redovisas förslag på Göteborgs Stads 
Handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och 
styrelser kan förstärkas år 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Staden har valt en modell för inköp och upphandling där ansvaret är fördelat på många. 
Framtagande av stadens gemensamma inköpsprocess och inköpsstrategier, hantering av 
gemensamma ramavtal samt rådgivning och utbildning är de viktigaste frågorna som är 
centraliserade till Inköps- och upphandlingsnämnden. Varje förvaltning och bolag 
ansvarar för sina individuella upphandlingar och inköp, följsamhet mot centrala ramavtal 
och organiseringen av en effektiv och ändamålsenlig inköpsorganisation. Inköp och 
upphandlingsförvaltningen följer upp de centrala ramavtalen men varje förvaltning och 
bolag har en skyldighet att följa upp sina inköp, oavsett om de sker via ramavtal eller 
egna upphandlingar. En plan för att öka inköps- och beställarkompetensen i staden måste 
därför riktas mot alla delar i staden som har olika typer av ansvar inom inköps- och 
beställarprocessen. 

Inköps- och upphandlingsnämnden har av Kommunfullmäktige fått uppdraget att vara 
stadens och Göteborgsregionens Inköpscentral. Inköpscentralen har ansvar för att teckna 
ramavtal och de organisationer som omfattas av Inköpscentralens krets har skyldighet 
eller rätt att använda ramavtalen. Ett kontrakt för en specifik affär uppstår först när en av 
organisationerna beställer på ramavtalet. I stadens riktlinje för inköp och upphandling 
anges att stadens alla förvaltningar och bolag är skyldiga att använda de centrala 
ramavtalen.  

I arbetet med att vara stadens inköpscentral innebär ett ansvar att tillse att det finns avtal 
för beställare att använda. Arbetet bedrivs genom förvaltningens avtalsprocess, som 
innebär att genomföra ramavtalsupphandlingar, bedriva en aktiv ramavtalsförvaltning och 
att systematiskt följa upp att avtalsvillkor följs av beställare och leverantörer. Enligt 
stadens riktlinje för inköp och upphandling ska stadens förvaltningar och bolag använda 
de centrala ramavtalen. Ramavtal ska tas fram där det finns gemensamma behov och där 
staden främjas av gemensamma ramavtal.  

I riktlinjen för inköp och upphandling anges även att varje nämnd och styrelse löpande 
ska följa upp förvaltningens eller bolagets inköp för att säkerställa att regelverket följs 
samt att bolag och förvaltningar har ansvar för att avrop på stadens centrala ramavtal görs 
på ett korrekt sätt.  

Vad gäller Inköp och upphandlingsnämndens ansvar för att erbjuda ramavtal tydliggörs 
att detta ska ske på områden där det finns gemensamma behov och där staden främjas av 
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gemensamma ramavtal. Inköp och upphandling har även ansvar att informera om 
ramavtalen samt erbjuda råd och stöd i inköpsrelaterade frågor genom exempelvis 
utbildningar.  

Staden har valt en modell där ansvaret för att organisera en effektiv inköpsorganisation, 
säkerställa att beställare har tid och kompetens, säkerställa att avtal används på avsett sätt 
samt att leveranser och fakturor följs upp är lagt på varje förvaltning och bolag. Detta är 
den normala modellen för hur kommuner i Sverige organiserar sin inköpsorganisation. 
Denna decentraliserade organisation har för- och nackdelar. En stor fördel är att det finns 
en närhet mellan behov, köp och leverans ute i verksamheten. En nackdel är att 
informationsvägarna riskerar att bli långa och det kan vara svårt att säkerställa att många 
personer har ett korrekt, enhetligt och effektivt arbetssätt samt har rätt kompetens. 

Viktigt bakgrundsmaterial i frågan är de två kartläggningar som genomfördes kring 
inköp- och beställning i staden under år 2018 och 2019. År 2018 genomförde 
Förvaltningen för Intraservice en granskning av operativt inköp på stadens förvaltningar 
och år 2019 genomförde Inköp och upphandlingsförvaltningen en organisations-, process- 
och systemkartläggning av inköp i hela Göteborgs stad. Båda kartläggningarna gjordes 
med gott deltagande av berörda förvaltningar och bolag och har lagt en god grund för att 
forma en plan för hur inköp- och upphandling bör utvecklas i staden under de kommande 
åren. 

Uppdraget att ta fram och redovisa en plan för hur inköps- och beställarkompetens i alla 
stadens nämnder och styrelser kan förstärkas berör såväl inköpskompetens som 
beställarkompetens. Inköps- och upphandlingsförvaltningen hanterar i sitt arbete dessa 
perspektiv som två olika frågor.  

Inköpskompetens  

Inköpskompetens är utifrån Inköp- och upphandlingsförvaltningens perspektiv knutet till 
hela inköpsprocessen i vilken såväl strategiska, taktiska som operativa processer ingår, 
det vill säga från upprättande av spendanalyser och kategoristrategier till upphandling, 
beställning och betalning.  

För att nå en hög inköpskompetens och kontroll på samtliga delar i inköpsprocessen 
behövs olika byggstenar i de enskilda förvaltningarnas, bolagens och stadens 
inköpsarbete. Exempel på detta är ordning och reda bland avtal och ändamålsenliga 
inköpsorganisationer med tydliga roller och ansvar, där ledningen definierar inköp som 
en strategisk fråga.   

Andra delar är kvantitativa och kvalitativa data som ger underlag för analys och 
uppföljning och att ha en överblick och uppföljning av leverantörsbasen. Genom en bättre 
helhetssyn skapas förutsättningar för ökad resurseffektivitet, genom strategiska 
prioriteringar och styrning av den enskilda förvaltningens, bolagets och stadens inköp.  

Beställarkompetens  

Beställarkompetensen är utifrån detta sätt att resonera detsamma som den operativa delen 
av processen, ibland kallat ”från beställning till betalning”. 
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Det ska noteras att många förvaltningar och bolag har ett aktivt arbete igång för att stärka 
såväl inköps- som beställarkompetens. De kartläggningar som skett visar på en stor bredd 
i inköpsmognad i staden, där mognaden även varierar inom förvaltningar och bolag. 

Ur ett hela-staden-perspektiv kan även konstateras att det finns ett mycket stort antal 
beställare i stadens e-handelssystem.  

Förvaltningens bedömning 
Göteborgs stads inköp från externa leverantörer omsatte cirka 25 miljarder kronor 2019. 
Ungefär en fjärdedel av inköpsvolymen består av köp inom stadens ramavtal. Att arbeta 
med alla delar i inköpsprocessen, från strategiska prioriteringar på övergripande nivå till 
den enskilda beställningen i e-handelssystemet, är en angelägen fråga för hela 
kommunkoncernen. Det handlar inte bara om ekonomi och resurseffektivitet utan även 
om ökad kvalitet och nytta. Bättre kunskap och ökad ordning och reda minskar dessutom 
riskerna för fel och oegentligheter.  

Förvaltningen har identifierat följande stadenövergipande nyttor kopplat till uppdraget att 
förstärka inköps- och beställarkompetensen:  

• Ökad kunskap och därigenom minskad risk att beställare gör fel  
• Ökad inköpsmognad och kontroll på samtliga delar i inköpsprocessen  
• Bättre helhetssyn och beslutsunderlag som ger förutsättningar för strategiska 

prioriteringar 
• Ökad resurseffektivitet och styrning av stadens inköp 
• Ökad datakvalitet i gemensamma system för att möjliggöra inköpsanalys och 

uppföljning 
• Ökad ordning och reda bland stadens avtal  
• Bättre överblick och uppföljning av leverantörsbasen   

I Bilaga 1.föreslås ett antal aktiviteter som har kategoriserats utifrån koppling till 
beskrivna nyttor ovan. Aktiviteterna bedöms kunna påbörjas relativt omgående, men 
vissa av dem kräver ett mer långsiktigt arbete för att nå önskvärd nytta.   

Beställarkompetens i staden 

Förvaltningens bedömning är att de aktiviteter som adresserar beställarkompetensen kan 
genomföras relativt omgående och därigenom ge snabba effekter på stadens 
beställarkompetens. Genom en tydlighet i roller och ansvar i respektive förvaltnings och 
bolags inköpsorganisation och ett ändamålsenligt antal beställare i e-handelssystemet, 
ökar möjligheterna att säkerställa att de får rätt utbildning och har rätt kompetens för 
uppdraget. Ökad kunskap minskar dessutom riskerna för fel och oegentligheter.  

Inköpskompetens i staden  

En bredare höjning av stadens inköpskompetens, inkluderande samtliga processer inom 
den gemensamma inköpsprocessen, är däremot en mer långsiktig fråga. Vissa av de 
aktiviteter som föreslås bedöms kunna genomföras relativt omgående. Andra bedöms 
kunna påbörjas relativ omgående, men kräver ett mer långsiktigt arbete för att nå 
önskvärd nytta. De är emellertid viktiga att initiera för att, ur ett 
kommunkoncernperspektiv, nå högre generell inköpsmognad, bättre helhetssyn och 
beslutsunderlag som ger förutsättningar för strategiska prioriteringar. På så sätt främjas 
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ökad resurseffektivitet och styrning och uppföljning av såväl stadens, som enskilda 
förvaltningars och bolags, inköp.  

Inköps- och upphandlingsnämnden 

I bilagan redovisas även förslag på särskilda aktiviteter riktat till Inköps- och 
upphandlingsnämnden. Inköps- och upphandlingsnämnden har en viktig roll i att stödja 
stadens nämnder och styrelser i Inköps- och upphandlingsfrågor. Nämnden har tre 
grunduppdrag; ett huvudansvar för stadens gemensamma inköpsprocess, att vara stadens 
inköpscentral och att vara expertfunktion, rådgivare och konsult inom inköp och 
upphandling  

Inom Inköp och upphandlingsnämndens ansvarsområde pågår en mängd olika insatser 
kopplat till nämndens tre grunduppdrag. I planen föreslås ett antal aktiviteter nämnden 
kan sätta ytterligare fokus på med koppling till informationsflödet och att stärka inköps- 
och beställarkompetensen i stadens alla nämnder och styrelser.  

 

 

 

 

Henrik Karlsson   Åsa Bergman 
Förvaltningsdirektör   Avdelningschef Inköpsstrategiska 



Göteborgs Stads Handlingsplan för hur inköps- och 
beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan 
förstärkas år 2021 

Göteborgs stads inköp från externa leverantörer omsatte cirka 25 miljarder kronor 2019. Ungefär en 
fjärdedel av inköpsvolymen består av köp inom stadens ramavtal. Att arbeta med alla delar i 
inköpsprocessen, från strategiska prioriteringar på övergripande nivå till den enskilda beställningen i 
e-handelssystemet, är en angelägen fråga för hela kommunkoncernen. Det handlar inte bara om 
ekonomi och resurseffektivitet utan även om ökad kvalitet och nytta. Bättre kunskap och ökad 
ordning och reda minskar dessutom riskerna för fel och oegentligheter.  

Att förstärka inköps- och beställarkompetensen ger följande Stadenövergripande nyttor: 

• Ökad kunskap och därigenom minskad risk att beställare gör fel  
• Ökad inköpsmognad och kontroll på samtliga delar i inköpsprocessen  
• Bättre helhetssyn och beslutsunderlag som ger förutsättningar för strategiska prioriteringar 
• Ökad resurseffektivitet och styrning av stadens inköp 
• Ökad datakvalitet i gemensamma system för att möjliggöra inköpsanalys och uppföljning 
• Ökad ordning och reda bland stadens avtal  
• Bättre överblick och uppföljning av leverantörsbasen   

Aktiviteterna nedan har kategoriserats utifrån koppling till beskrivna nyttor ovan. Vissa av de 
aktiviteter som föreslås i planen har koppling till andra aktiviteter och därigenom även till flera 
nyttor. Aktiviteterna bedöms kunna påbörjas relativt omgående, men vissa av dem kräver ett mer 
långsiktigt arbete för att nå önskvärd nytta.   

Handlingsplanen svarar på det uppdrag Nämnden för inköp- och upphandling fått enligt beslut i KF 
2020-09-10 §15, punkt 2, om att skyndsamt ta fram och redovisa en plan för hur inköps- och 
beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas.  Då Handlingsplanen 
adresserar samtliga stadens nämnder och styrelser, är det viktigt att komma ihåg att utgångsläget ser 
olika ut och att många aktiviteter redan är påbörjade eller genomförda i delar av organisationen. 
Handlingsplanen förslås genomföras under 2021, och sedan följas upp. Baserat på resultat från 
uppföljningen kan Nämnden för Inköp och upphandling därefter vid behov återkomma med en 
fortsatt plan för att stärka inköps- och beställarkompetensen i staden. 

  

Beställarkompetens i staden  

NYTTA  Aktivitet Ansvarig  
Ökad kunskap och 
minskad risk att beställare 
gör fel 

Tillse att det finns utsedda 
beställare med tydligt mandat 
över till exempel vilka varor 
eller tjänster personen får 
beställa  

Respektive Nämnd/styrelse 



Ökad kunskap och 
minskad risk att beställare 
gör fel 

Tillse att alla utsedda 
beställare har tagit del av 
stadens grundläggande 
digitala beställarutbildning 
 

Respektive Nämnd/styrelse 

Ökad kunskap och 
minskad risk att beställare 
gör fel 

Följ stadens standardiserade 
process Beställning till 
betalning som tagits fram 
inom tjänsteområdet 
Operativt inköp 

Respektive Nämnd/styrelse 

Ökad kunskap och 
minskad risk att beställare 
gör fel 

Tillse att nya chefer tar del av 
stadens utbildning för chefer 
inom inköp och upphandling, 
för att säkra styrning och 
ledning i en decentraliserad 
organisation 

Respektive Nämnd/styrelse 

Bättre helhetssyn och 
beslutsunderlag som ger 
förutsättningar för 
strategiska prioriteringar 
 

Utse ansvarig för inköp och 
upphandlingsfrågor i ledande 
befattning - med ansvar för 
hela förvaltningens/bolagets 
inköpsprocess och med 
uppdrag att samverka i frågan 
inom staden 

Respektive Nämnd/styrelse 

Ökad inköpsmognad och 
kontroll på samtliga delar i 
inköpsprocessen  

Följ upp leverantörer och 
avtal, samt att leveransen 
motsvarar beställningen.  

Respektive Nämnd/styrelse 

Ökad kunskap och 
minskad risk att beställare 
gör fel 

Tillse ändamålsenligt antal 
beställare i e-handelssystemet 
(för att säkerställa rätt 
kompetens)  

Respektive nämnd/styrelse  

 

 

Inköpskompetens i staden   

NYTTA Aktivitet Ansvarig  
Ökad resurseffektivitet 
och styrning av stadens 
inköp 

Delta i arbetet i stadens 
kategoristyrningsprojekt samt 
följa fattade beslut inom 
kategoristyrningsprojekten  

Respektive nämnd/styrelse 

Ökad ordning och reda 
bland stadens avtal  
 
 
 

Driva och initiera frågan om 
Gemensam 
avtalsdatabas/register i 
kommunkoncernen  
 

Nämnden för Inköp och 
upphandling  

I avvaktan på gemensam:  
Resp. förvaltning/bolag behöver 
säkerställa register för sina avtal 

Respektive nämnd/styrelse 



Bättre överblick och 
uppföljning av 
leverantörsbasen   
 

Driva och initiera frågan om 
Gemensam 
leverantörsdatabas/system/ i 
kommunkoncernen  
 

Nämnden för inköp och 
upphandling  

Ökad datakvalitet i 
gemensamma system 

Driva och initiera frågan om att ta 
fram och implementera 
gemensamma grunddata för 
inköp (order-, avtals-, 
leverantörs- och -
fakturainformation) för bättre 
analys och uppföljning för att 
styra stadens inköp 
 

Nämnden för inköp och 
upphandling och Nämnden för 
Intraservice  

Ökad inköpsmognad 
och kontroll på samtliga 
delar i inköpsprocessen  

Driva och initiera frågan om att 
kontinuerligt mäta 
inköpsmognad, och ta fram mål 
och nyckeltal för bättre styrning 
av stadens inköp 
 

Nämnden för inköp och 
upphandling  
 
 

Medverka i planerad 
Inköpsmognadsmätning och 
verka för successiv förbättring  

Respektive nämnd/styrelse  

Ökad inköpsmognad 
och kontroll på samtliga 
delar i inköpsprocessen 

Ta fram beslutsunderlag och driva 
frågan om Gemensamt 
upphandlingssystem  

Nämnden för Inköp och 
upphandling  

Ökad inköpsmognad 
och kontroll på samtliga 
delar i inköpsprocessen  

Bedöma behovet av, och 
eventuellt genomföra, en 
Inköpsanalys baserad på 
förvaltningens eller bolagets 
unika inköpsinformation, samt ev. 
analys av beställningsdata. 
(Möjlig tjänst från INK idag) 

Respektive Nämnd/styrelse 
 
 
 

Ökad inköpsmognad 
och kontroll på samtliga 
delar i inköpsprocessen 

Bedöma behovet av, och 
eventuellt genomföra, 
uppföljning genom verktyget 
KMD inköpsanalys – tjänst för 
egen analys av inköp  
(Möjlig tjänst från Intraservice 
idag)  
 

Respektive Nämnd/styrelse 
 

Ökad inköpsmognad 
och kontroll på samtliga 
delar i inköpsprocessen 

Bedöma behovet av, och 
eventuellt genomföra:  
Ta stöd för inköpsutveckling  
 
(Kommande tjänst INK alt. 
upphandlad extern konsulttjänst 
för inköpsstrategiskt arbete) 

Respektive Nämnd/styrelse 
 

 



Särskilda aktiviteter riktat till Inköps- och upphandlingsnämnden  

Inköps- och upphandlingsnämnden har en viktig roll i att stödja stadens nämnder och styrelser i 
Inköps- och upphandlingsfrågor. Nämnden har tre grunduppdrag; ett huvudansvar för stadens 
gemensamma inköpsprocess, att vara stadens inköpscentral och att vara expertfunktion, 
rådgivare och konsult inom inköp och upphandling. I arbetet med att vara stadens inköpscentral 
innebär ett ansvar att tillse att det finns avtal för beställare att använda. Arbetet bedrivs genom 
förvaltningens avtalsprocess, som innebär att genomföra ramavtalsupphandlingar, bedriva en 
aktiv ramavtalsförvaltning och att systematiskt följa upp att avtalsvillkor följs av beställare och 
leverantörer. Enligt stadens riktlinje för inköp och upphandling ska stadens förvaltningar och 
bolag använda de centrala ramavtalen. Ramavtal ska tas fram där det finns gemensamma behov 
och där staden främjas av gemensamma ramavtal.  

Inom Inköp och upphandlingsnämndens ansvarsområde pågår en mängd olika insatser kopplat 
till nämndens tre grunduppdrag. Aktiviteter nämnden kan sätta ytterligare fokus på med 
koppling till informationsflödet och att stärka inköps- och beställarkompetensen i stadens alla 
nämnder och styrelser är:  

NYTTA  Aktivitet Ansvarig  
Ökad kunskap och 
minskad risk att 
beställare gör fel 

Säkerställa att alla ramavtal 
får en anpassad och unik 
implementering  

Nämnden för Inköp och 
upphandling 

Ökad kunskap och 
minskad risk att 
beställare gör fel 

Lansera digital utbildning 
inom förnyad 
konkurrensutsättning (FKU)  

Nämnden för Inköp och 
upphandling –  
med koppling till stadens 
kommande gemensamma digitala 
tjänster 

Ökad kunskap och 
minskad risk att 
beställare gör fel 

Lansera digital utbildning 
inom Direktupphandling  

Nämnden för Inköp och 
upphandling –  
med koppling till stadens 
kommande gemensamma digitala 
tjänster 

Ökad 
resurseffektivitet och 
styrning av stadens 
inköp 

Färdigställa Gemensam 
Direktupphandlings-process  
 

Nämnden för Inköp och 
upphandling 

Ökad 
resurseffektivitet och 
styrning av stadens 
inköp 

Samordna stadens arbete 
med kategoristyrning 

Nämnden för Inköp och 
upphandling 

Ökad datakvalitet i 
gemensamma system 

Höja kvaliteten på 
ramavtalsleverantörers 
elektroniska fakturor  
(möjliggör högre kvalitet på 
inköpsanalys som gynnar 
utveckling av stadens 
inköpsprocesser)  

Nämnden för inköp och 
upphandling tillsammans med 
nämnden för Intraservice 
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1 Inledning 

1.1 Sammanfattning 
Denna rapport är en kortfattad sammanställning av resultatet av projektet 
Process- och organisationskartläggning samt ökad beställarkompetens. Vid 
behov av fördjupning av innehållet hänvisas till bilagorna.  

 Projektet startade februari 2018 och avslutades september 2018. Projektet 
har gjort en nulägeskartläggning med bred representation av stadens 
förvaltningar av processen från beställning till betalning samt 
organiseringen i processen.  

 Nulägeskartläggningen visar på orsaker till vad som fungerar bra och vad 
som fungerar mindre bra i kartlagda förvaltningar.  

 Projektet har verifierat processen beställning till betalning och gjort förslag 
på modeller för hur förvaltningar kan utforma sin organisation kring det 
operativa inköpet.  

1.2 Bakgrund och uppdrag 
Under flera år har Nekk-projektet genomförts i Göteborgs stad. Projektet har 
lett till att ett antal nya systemlösningar har införts inom ekonomi- och e-
handelsområdet/ operativt inköp. Under det projektets gång framgick det att 
införandet av nya standardsystemlösningar kommer att kräva förändrade 
arbetssätt. Projektet tillhandahöll dock inga förslag på eller riktlinjer för vilka 
arbetssätt som borde förändras och på vilket sätt. I tjänsteplan operativt inköp 
för 2018 konstateras att det finns förbättringspotential av stadens inköp samt att 
kraven på affärsmässighet och på dialogen med både leverantörer och beställare 
ökar. Rollen som inköpare ser olika ut i stadens förvaltningar och bolag. En del 
inköpare har ett uttalat helhetsansvar, andra gör sällan gör beställningar och 
därmed finns risk att inköpen görs på ett ineffektivt sätt eller i värsta fall 
felaktigt. I det projektdirektiv som togs fram med utgångspunkt i tjänsteplan 
beskrivs följande uppdrag:  

 Göra en nulägeskartläggning i stadens förvaltningar av processen från 
beställning till betalning samt av hur man är organiserad kring processen. 

 Ge förslag på standardiserad process och organisation på övergripande nivå. 

1.3 Tidplan och arbetsmetod 
Projektet startade februari 2018 och avslutades september 2018. Insamling av 
data gjordes med bred representation av stadens förvaltningar genom intervjuer 
med nyckelpersoner, enkätundersökning samt workshops. Därefter gjorde 
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projektet en analys av materialet och tog fram förslag. Förslagen verifierades 
tillsammans med användare i staden. 

2 Definitioner 

2.1 Processen beställning till betalning 
Processen beställning till betalning är definierad i stadens ekonomihandbok och 
illusteras genom nedanstående figur.  Projektet omfattar stegen i den operativa 
nivån:  

beställa vara/tjänst  hantera faktura  betala faktura. 

 

2.2 Beställarkompetens 
Projektet har definierat den samlade kompetens som krävs i en förvaltning för 
att uppnå god beställarkompetens. Se figur nedan med tillhörande tabell.  

 

  

Kompetens Beskrivning 
Operativ 
inköpskunskap 

Kunskap om avropsmodeller, 
styrande dokument, LOU mm. 

Systemkunskap 

 

Kunskap om hur systemstödet 
används och vilken 
funktionalitet som finns. 

Verksamhetskunskap Berörda verksamheters behov 
och krav. 

Ekonomikunskap Kontering av konton och 
koder, attestförfarandet mm. 

Viktiga kompetenser i beställning 
till betalning 
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3 Resultat av kartläggning 

3.1 Process 
Projektet har tillsammans med användargrupper i staden verifierat den process 
som definierats i ekonomihandboken. Projektet har identifierat vad som 
fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i processen. 

Stegen i processen Fungerar bra Fungerar mindre bra 
1. Skapa och kontera beställning  X 

2. Godkänna beställning X  

3. Ta emot leverans och 
leveranskvittera 

 X 

4. Ta emot faktura X  

5. Matcha faktura mot 
abonnemang och eller order 

 X 

6. Betala faktura X  

 

Följande generella orsaker har identifierats till vad som fungerar mindre bra:  

 Brister i kunskap om e-handelssystemets funktionalitet 
 Avsaknad av rutiner och riktlinjer för komplexa uppgifter 

 Konflikter mellan e-handelssystemets funktionalitet och verksamheternas 
behov av systemanpassning 

 Bristande systemfunktionalitet för verksamheter med omfattande och 
komplexa tjänsteköp. 

3.2 Organisation 
I kartläggningen beskrivs på övergripande nivå hur studerade förvaltningar och 
bolag har organiserat sig kring det operativa inköpet. Förvaltningarna har inför 
börlägesarbetet sorterats i tre kategorier (låg komplexitet i inköp, hög 
komplexitet i inköp samt stadsdelsförvaltningar) som sattes samman till 
arbetsgrupper. Vidare beskrivs de roller som identifierats i kartläggningen samt 
uppskattning av hur arbetstiden fördelas mellan de väsentliga delarna i 
processen beställning till betalning.  

Projektet har identifierat vad som fungerar mindre bra i organiseringen av 
inköp: 

 Det saknas gemensam syn på hur mycket resurser som skall avsättas till 
processen  

 Otillräckliga resurser för att säkerställa hög beställarkompetens 
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 Saknas en (1) central, styrande funktion som säkerställer att det operativa 
inköpet harmoniserar med den strategiska och taktiska nivån. 

 Låg enhetlighet av organiseringen kring processen. 

 Rollerna är otydliga och har olika benämningar 

3.3 Resultat enkätundersökning 
För att vitalisera bilden av resultatet redovisas ett urval av citat från genomförd 
enkätundersökning. 
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4 Projektets förslag 

4.1 Förslag process 
Projektet har identifierat och sammanställt förslag på åtgärder som bör vidtas 
för att förbättra den operativa inköpsprocessen. 

Åtgärder Ansvarig förvaltning 
Ansvarig funktion (medverkande) 

Gör fördjupade undersökningar på 
hur tjänsteköp kan/ska hanteras i 
Winst 

Intraservice 
Tjänsteansvarig Jenny Johnsén  
(Verksamhetsutvecklare, Ina Rehnlund) 

Ta fram gemensamma 
förhållningssätt/riktlinjer kring hur 
beställningar med specifika 
verksamhetskrav ska hanteras i Winst 
(sekretess, fastighetsregister etc.) 
- Ta fram idébeskrivning 

Tjänsteforum operativt inköp 
Tjänsteansvarig Jenny Johnsén 
(Verksamhetsutvecklare Ina Rehnlund) 

Utveckla sökfunktionen 
- Bevaka utvecklingen av 

Proceedo 9.0 gentemot Visma 

Intraservice 
Enhetschef Ledningsstöd, Pär Eriksson 
(Biträdande förvaltningsdirektör, 
Förvaltningen för inköp och 
upphandling, Carin Bergdahl) 

Skapa gemensamma rutiner och 
riktlinjer för hur direktupphandling 
ska hanteras och dokumenteras i 
Winst 

Förvaltningen för inköp och upphandling 
Biträdande förvaltningsdirektör, Carin 
Bergdahl 

Tydliggöra ansvarsfördelningen för 
helhetstänket kopplat till 
inköpsarbetet 

Förvaltningen för inköp och upphandling 
Biträdande förvaltningsdirektör, Carin 
Bergdahl 

Utbilda i befintlig funktionalitet i 
Winst 

Intraservice 
Central processledare, Lina Stegemann 
(Enhetschef Ledningsstöd, Pär Eriksson) 

Se över möjligheterna för uppföljning 
gällande direktupphandling 

Förvaltningen för inköp och upphandling 
Biträdande förvaltningsdirektör, Carin 
Bergdahl 

Se över toleranserna i Winst för att 
förändra de diffar som skapar onödigt 
mycket extraarbete utan att skapa 
nytta, t.ex. inköp som baseras på 
dagspris där det kan läggas på en 
fraktkostnad o.s.v. 
- Gör utredning och ta fram 

beslutsunderlag 

Intraservice 
Enhet Ledningsstöd, Pär Eriksson 
 
(Centralt verksamhetsstöd) 
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4.2 Förslag organisation 
Projektet bedömer att det för en organisation av Göteborgs stads komplexitet är 
svårt att utforma en enda organisation för processen beställning till betalning 
som ska vara applicerbar för samtliga verksamheter. Därför har projektet tagit 
fram två modeller som stödjer förvaltningarna i att hitta lämplig organisering av 
arbetet i processen. 

4.2.1 Modell 1 

Modell 1 beskriver behovet av kompetens i inköpsprocessen utifrån graden av 
komplexitet, kopplat dels till verksamheten och dels till inköpet. 

 

4.2.1.1 Projektets rekommenderade tillämpning av modell 1 

Ta hjälp av modell 1 för att identifiera vilken form av beställarkompetens som 
behövs inom förvaltningen. Börja med att identifiera vilka olika 
typer/kategorier av varor och tjänster det är ni köper in i er förvaltning. Utgå 
från organisationen som helhet och placera in de olika kategorierna av inköp i 
fyrfältaren. Då det på många förvaltningar kan skilja en hel del mellan 
avdelningar/sektorer på vad för slags inköp man hanterar kan man i de fallen 
med fördel göra en analys/kategorisering per avdelning/sektor. Man kan välja 
att sortera på inköpskategorier och/eller organisatoriska enheter. 
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4.2.2 Modell 2 

Modell två beskriver behovet av stöd och utbildning i organisationen.  

 

4.2.2.1 Projektets rekommenderade tillämpning av modell 2 

Modell 2 tar sin utgångspunkt i att varje verksamhet behöver göra ett strategiskt 
val kring hur många beställare som ska finnas i verksamheten och kombinerar 
det med det tidigare definierade behovet av komplexitet i inköps-
/beställarkunskap. Ta hjälp av modell 2 för att föra ett resonemang kring hur 
behovet av resurser till utbildning och stödorganisation ser ut för olika 
inköpskategorier/organisatoriska enheter. Ju fler beställare, desto mer resurser 
krävs till stödorganisation och utbildningsinsatser. Med högre komplexitet i 
inköps-/beställarkunskap krävs en mer avancerad utbildning, medan en mer 
standardiserad utbildning kan passa bättre för de områden som har låg 
komplexitet. 
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Sammanfattning 
Bakgrund och syfte 

För att arbeta effektivt och strukturerat med en så verksamhetsövergripande fråga 
som inköp i Göteborgs Stad är ett gemensamt processramverk en viktig 
utgångspunkt.  

Kunskap om vilka inköpsprocesser som finns i staden, hur inköpsverksamheterna 
är organiserade och bemannade, vilken inköpsmognad som finns i förvaltningar 
och bolag samt vilka stödjande system som finns, måste öka. Det finns inte någon 
tidigare organisations-, process- och systemkartläggning gjord på helheten varför 
Inköp- och upphandlingsförvaltningen (INK) har initierat denna kartläggning. 

Syftet med kartläggningen är att ge en första indikation på i vilka delar, i den 
gemensamma inköpsprocessen och i vilka verksamheter det kommer att krävas 
ökat stöd och/eller utvecklingsarbete för att nå en ökad inköpsmognad och en 
adekvat inköpsorganisation. Förutom processer berörs även organisation, styrning 
och system, för att ge en god förståelse för inköpsmognaden i staden. 

Metod 

Underlag till kartläggningen har samlats in genom en omfattande enkät och 
fördjupande intervjuer. Sammantaget har 40 förvaltningar och bolag1 deltagit i 
kartläggningen. I analysarbetet har även en tidigare genomförd kartläggning 
avseende operativa inköpsprocesser2 använts. Arbetet har pågått under perioden 
juni till oktober 2019.  

Ett inköpsarbete med hög mognadsgrad är proaktivt, snarare än reaktivt. Det utgår 
från långsiktiga strategier och planer, regelbunden analys och etablerade samt 
utvecklade processer. Inköpsarbetet startar tidigt och anpassas till organisationens 
målsättningar och prioriteringar. Den samlade inköpskompetensen ses som en 
strategisk resurs som bidrar till verksamhetens utveckling. Organisationen av 
inköpsarbetet möjliggör både stöd och styrning, utifrån verksamheternas behov. 
Kontroll och styrning uppnås genom kontinuerlig analys, gemensamma standarder 
och proaktiv riskhantering. Teknik nyttjas för att automatisera processer och 
kontroller, med hög integration mellan olika system och låg grad av manuell 
hantering.  

Erfarenhet visar att en hög mognad totalt bygger på att det finns vissa 
grundläggande områden som hanterats. Det är exempelvis svårt att uppnå god 
kontroll över flöden om inte tydliga standarder för flödena definierats, och att även 
systemstöd levererar information och insikter relativt snabbt, så att analysarbete, 
anpassningar och förbättringsarbete kan genomföras faktabaserat där de har bäst 
effekt. För detta behövs infrastruktur som oftast bygger på integrerade 
systemlösningar. Att arbeta med denna information och löpande förbättringsarbete 
kräver dedikerade roller och kompetens t.ex. inom inköpsarbete, hållbarhet, 
dataanalys, förändringsledning och kommunikation. 

Resultat 

Kartläggningen belyser betydande skillnader i mognadsgrad mellan stadens olika 
förvaltningar och bolag. Mognadsgraden varierar ibland även inom 

                                                      
1 Bland de personer som deltagit i enkäten och intervjuerna är de flesta antingen inköpschef, inköpsansvarig eller 
ekonomichef inom sin respektive verksamhet, men även rollerna VD, stabschef, chef för verksamhetsstöd och 
inköpssamordnare finns representerade bland deltagarna. Se även Appendix 1.  
2 Kartläggningen som genomfördes av Intraservice under 2018 presenteras i rapporten Process- och 
organisationskartläggning samt ökad beställarkompetens 
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organisationerna, exempelvis för olika inköpsområden eller processer. Generellt 
visar analysen att de inköpsprocesser och – områden som är nära kopplade till 
bolagens och förvaltningarnas kärnverksamhet i regel har högre mognadsgrad och 
mer utvecklade processer och arbetssätt.  

Bland fackförvaltningarna finns viss skillnad mellan de större köparna (spend3 400 
Msek per år eller högre) och de mindre köparna (spend under 400 Msek per år), där 
de större köparna har något högre processmognad än de mindre, det vill säga 
arbetar något mer utvecklat och systematiskt med vissa av inköpsprocesserna. 
Detta gäller särskilt inom delar av ledningsprocesser och stödprocesser. De 
inköpsflöden som rör bygg- och anläggningsentreprenader förefaller integrerade 
med kärnverksamhetens behov och flöden.  

Stadsdelsförvaltningarna har låg processmognad överlag. I processanalysen på den 
generella nivån har samtliga processer tydliga utvecklingsområden eller är 
bristfälliga, alternativt saknas. Stadsdelsförvaltningarna genomför i regel inte egna 
objekts- eller ramavtalsupphandlingar, utan avropar från stadens gemensamma 
ramavtal för att tillgodose behoven av varor och tjänster.  

Bolagen har generellt högre processmognad än övriga verksamheter. På 
övergripande nivå förefaller många inköpsprocesser finnas på plats eller vara 
adresserade, men vissa betydande utvecklingsområden kvarstår. I kontrast till 
många av förvaltningarna genomför bolagen i större utsträckning egna 
upphandlingar, eftersom stadens gemensamma ramavtal inte alltid anses möta de 
mer verksamhetsspecifika behoven. De inköpsflöden som rör bygg- och 
anläggningsentreprenader förefaller integrerade med kärnverksamhetens behov och 
flöden. 

Det är en stor variation i organisering av inköpsarbetet i förvaltningar och bolag. I 
många fall, framförallt bland bolagen, finns en samlad organisatorisk enhet för 
inköpsarbetet med roller såsom inköpsansvarig/-chef, inköpssamordnare och 
inköpare/upphandlare organiserade centralt.  

I de flesta förvaltningar och bolag är inköpsenheten eller antal dedikerade 
heltidstjänster för inköp relativt liten och ofta mellan 0,25 och fem FTE4. Det gör 
att de roller som är dedikerade till inköpsarbetet arbetar mycket brett, ofta med allt 
ifrån att leda inköpsarbetet till att genomföra och ge stöd i taktiska och operativa 
processer. Samordning av upphandlingsarbetet mellan bolag/förvaltningar, utöver 
det som koordineras av INK, är ovanligt. Hur och i vilken utsträckning hjälp tas av 
INK varierar mycket, vilket är från ”aldrig” till ”mycket ofta”. Vanligast är att söka 
råd i specifika frågor kopplat till en upphandling eller ett behov. 

Arbetet med styrning och uppföljning varierar mellan förvaltningar och bolag. Mål 
och nyckeltal används hos många, men långt ifrån alla förvaltningar och bolag. 
Bolagen är den grupp som i störst utsträckning har etablerat mål och nyckeltal och 
som även följer upp dessa regelbundet. Många av stadsdelsförvaltningarna har 
etablerat mål, men saknar tydliga nyckeltal att följa upp och jämföra över tid. 

Gällande regelbundna kontroller5 för inköp har bolagen högre mognadsgrad än 
förvaltningarna. Flera bolag har etablerade inköpskontroller som är delvis 
                                                      
3 Med ”Spend” avser köp som görs från en extern leverantör, oavsett hur köpet kostnadsförs och konteras inom 
staden), det vill säga betalda leverantörsfakturor. 
4 FullTidsEkvivalent, det vill säga motsvarande en heltidstjänst, oberoende av hur många individer som genomför 
arbetet. 
5 Med regelbundna inköpskontroller menas de kontroller som ofta utgör delar i en övergripande internkontroll-plan 
som rör verksamhetens hantering av externa medel (inköp). De innefattar till exempel i) behörigheter att handla 
upp, tilldela kontrakt, godkänna beställningar och uppläggning av leverantörer, attestera, godkänna avvikelser. De 
omfattar även ii) avtalstrohet, köp utanför avtal, fakturakontroller avseende jämna belopp, referensinformation, e-
handelskanaler, och iii) genomförda kontroller avseende leverantörer. 
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automatiserade, samt etablerade former för rapportering och uppföljning till den 
egna styrelsen. För fackförvaltningarna gäller detta för lite mer än hälften av 
deltagarna i kartläggningen och för stadsdelsförvaltningarna lite mindre än hälften.  

I regel används Proceedo för processen beställning till betalning i staden. Endast 
bolagen använder andra system än Proceedo för denna process. Exempel på andra 
beställningssystem som används är API Pro Maintenance och FAST2.  

Bland de faktureringssystem som används finns bland andra Basware och 
Raindance. Utöver upphandlingsverktyg, beställningssystem och avtalssystem, 
nyttjar ett flertal av bolagen och förvaltningarna andra system för att utföra arbete 
som har en koppling till inköps- och upphandlingsprocessen, exempelvis 
projekthanteringsverktyg för tilläggsbeställningar och avtalshantering i bygg- och 
anläggningsentreprenader.  

Rekommendation 

Kartläggningen visar att stadens verksamheter är olika, har olika behov och har 
kommit olika långt i sina respektive utvecklingsresor inom inköpsområdet. INK 
behöver kraftsamla för att verka där det finns mest gemensam nytta och där 
behoven är stora. Detta innebär att grundläggande gemensamma förmågor behöver 
etableras parallellt som stöd till verksamheter med stora behov ges. 

För staden som helhet innefattar en utveckling av inköpsverksamheten att ge 

 Möjligheter för verksamheter att kunna köpa genom upphandlade 
avtal. Denna förmåga bygger på mix av kompetent beställarstöd, 
utbildning av beställare, färre beställare, tydliga inköpskanaler och 
fungerande underliggande systemstöd (som förefaller/agerar integrerat). 

 Möjligheten att tillhandahålla avtal på behov som finns/förutses. 
Denna förmåga finns till stor del idag och är mycket viktig att 
bibehålla/vidareutveckla för att de verksamheter som inte idag har egen 
förmåga tydligt får avtalen tillhandahållna att ropa av från. 

 Möjligheter till att kunna följa upp stadens samlade 
inköpsverksamhet. Denna förmåga bygger på att kunna fånga masterdata 
från stadens olika verksamheter, samt att bestämma vad som ska utgöra 
samlad inköpsuppföljning. Denna förmåga är nära sammankopplad till att 
kunna sätta uppföljningsbara mål för inköpsverksamheten, samt att 
etablera vägledningar för vad som är verksamhetsutvecklande uppföljning. 
Uppföljning innefattar inköpsnyckeltal, leverantörs-och avtalsuppföljning 
samt interna kontroller för inköp. 

 Möjlighet att nå ut med information och ge råd. Denna förmåga bygger 
på att kunna målgruppsanpassa budskap och interaktioner. Denna förmåga 
innebär utveckling av kompetenser även inom förändringsledning, 
facilitering, projektledning, projektliknande arbeten, och kommunikation, 
men även att tillhandahålla analyser och tidseffektiva verktyg för 
avtalsuppföljning och leverantörsuppföljning. 

Nästa steg rekommenderas vara att detaljera de fyra grundläggande förmågorna, så 
att prioriterade aktiviteter inom organisationsutveckling, processutveckling, 
systemstöd, styrning och kommunikation, hamnar i en tidsatt sekvens, anpassade 
för målgrupper (bolag/förvaltningar).  
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1. Bakgrund, syfte och metod 

 Bakgrund 
För att arbeta effektivt och strukturerat med en så verksamhetsövergripande fråga 
som inköp i Göteborgs Stad är ett gemensamt processramverk en viktig 
utgångspunkt. Detta utgör en gemensam grund för inköpsarbetet i staden och 
möjliggör en tydlig styrning av inköpsverksamheten, i målsättning, prioriteringar 
och uppföljning. 

Förvaltningen Inköp och upphandling (INK) har som ansvar att leda, driva och 
utveckla stadens inköpsprocesser. Förvaltningar och bolag måste agera på likartat 
sätt gentemot näringslivet, ”den ena handen ska veta vad den andra gör”. Staden 
måste uppfattas som en seriös part på en seriös marknad där det finns en sund 
konkurrens på lika villkor. 

En långsiktig målsättning för Inköp och upphandling är att uppnå samsyn i staden 
på hur en gemensam inköpsprocess för Göteborgs stad bör vara utformad för att 
staden genom en aktiv samverkan, på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, kan skapa 
bättre förutsättningar för ett nära samspel med leverantörsmarknaden och 
möjliggöra hållbar utveckling, innovation, tillväxt samt tillhandahålla en god 
service. 

Förvaltningens bedömning är att en förutsättning för att kunna nå denna samsyn i 
hur en gemensam inköpsprocess kan nå sitt syfte är att det måste finnas en god 
inköpsmognad och adekvat inköpsorganisation hos stadens förvaltningar och 
bolag. 

 Syfte 
Inköp och upphandlings kunskap, om vilka inköpsprocesser som finns i staden, hur 
inköpsverksamheterna är organiserade och bemannade, vilken inköpsmognad som 
finns i förvaltningar och bolag samt vilka stödjande system som finns, måste öka. 
Enligt Inköp och upphandlings kännedom finns det inte tidigare någon 
organisations-, process- och systemkartläggning gjord på helheten varför INK har 
gjort denna kartläggning. 

Kartläggningen har utgått från ovan nämnda ramverk för processer där strategiska, 
taktiska, operativa samt lednings- och stödprocesser ingår. Förutom processer 
berörs även organisation, styrning och system, för att ge en god förståelse för 
inköpsmognaden i staden. 

Kartläggningen syftar till att ge en översiktlig nulägesbild över 
inköpsverksamheten i stadens förvaltningar och bolag. Detta ska ge en första 
indikation på i vilka delar, i den gemensamma inköpsprocessen och i vilka 
verksamheter, det kommer att krävas ökat stöd och/eller utvecklingsarbete för att 
nå en ökad inköpsmognad och en adekvat inköpsorganisation. Baserat på 
kartläggningens slutsatser kommer vidare analys genomföras för att uppnå djupare 
förståelse berörande utvalda delar av inköpsverksamheten.   
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 Metod 
Kartläggningen omfattar stadens fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och 
bolag. Fackförvaltningarna har delats upp i två kluster. I kluster 1 ingår 
fackförvaltningar vars spend uppgick till 400 Msek eller mer under 2018, det vill 
säga fackförvaltningar som var och en utgör en betydande del av stadens inköp, 
och i kluster 2 ingår övriga fackförvaltningar. För lista av deltagare och indelning, 
se Appendix 1. Deltagandet har varit högt i alla fyra grupperingar och totalt har 40 
förvaltningar och bolag deltagit i kartläggningen. 

Underlag till kartläggningen har samlats in genom en omfattande enkät och 
fördjupande intervjuer. Bedömning av mognadsgrad i processer, organisation, 
styrning och system baseras därmed till stor del på självskattning av deltagande 
verksamheter.  

Enkäten, bestående av 99 frågor avseende processer, organisation, styrning och 
system, skickades till 47 respondenter från fackförvaltningar, 
stadsdelsförvaltningar och bolag. Enkätsvar samlades in under perioden 19 juni till 
30 augusti och totalt inkom 34 enkätsvar, vilket motsvarande en svarsfrekvens på 
cirka 70 %. 

Intervjuer har genomförts med 21 av stadens verksamheter, varav åtta 
fackförvaltningar, tre stadsdelsförvaltningar och 10 bolag. Dessa intervjuer har 
kompletterat enkätsvar med ytterligare fördjupning i processer, organisation, 
styrning och system. Bland de personer som deltagit i enkäten och intervjuerna är 
de flesta antingen inköpschef, inköpsansvarig eller ekonomichef inom sin 
verksamhet, men även rollerna VD, stabschef, chef för verksamhetsstöd och 
inköpssamordnare finns representerade bland deltagarna.  

Analysen har i huvudsak baserats på enkätsvar och intervjuer. Analysen har även 
tagit i beaktande den kartläggning avseende de operativa inköpsprocesserna som 
genomfördes av Intraservice under 2018 (denna kartläggning omfattar dock endast 
förvaltningar). Vidare har stadsrevisionens rapporter avseende inköp samt exempel 
på styrande och stödjande dokument utgjort underlag för kartläggningsarbetet. 
Kartläggningen har inte inarbetat spendinformation/inköpsmönsteranalyser i 
slutsatser och rekommendationer.  

Kartläggningen har genomförts av och konsult- och revisionsbolaget KPMG, 
tillsammans med Anders Haraldsson (INK). Arbetet har styrts av en styrgrupp 
bestående av Henrik Karlsson, Carin Bergdahl (beställare) och Åsa Bergman från 
INK. Arbetet har pågått under perioden juni till oktober 2019. 

Resultatet av analysen ger en första översiktlig nulägesbild och indikation över 
inköpsmognad i staden baserat i huvudsak på självskattning av deltagande 
verksamheter. Observationer och rekommendationer presenteras i denna rapport 
med appendix. 

1.3.1 Analysmodell för kartläggning av inköp- och 
upphandlingsverksamheten 
För kartläggningen används en analysmodell som fokuserar på nedan fyra 
övergripande områden: 
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Process Organisation Styrning & 
uppföljning 

Systemstöd 

 Stadens ramverk 
kring gemensamma 
processer 

 Strategiska, 
taktiska samt 
operativa 
inköpsprocesser  

 Arbetssätt och 
rutiner som finns 

 Viktiga gränsytor 
(mellan INK, andra 
förvaltningar och 
bolag, externa 
inköpscentraler 
såsom HBV) 

 Kompetenser 
 Bemanning 
 Struktur och fora 

såsom strategiska 
köpgrupper 

 Roller och ansvar 

 Politiska 
målsättningar 

 Målstyrning t.ex. 
hållbarhet, sociala 
krav, innovation 

 Efterlevnad t.ex. 
upphandlings- och 
avtalsefterlevnad 

 Internkontroll 
 Uppföljning och 

effekthemtagning 
 Effektkalkylering  

 Behov av system 
 Användning av 

system, t.ex. 
upphandlings-
verktyg, 
avtalsdatabas, 
beställningsstöd, 
fakturahantering) 

 Integrationer 
mellan dagens 
system 

 E-handel 

Figur 1. Områden i kartläggningens analysmodell, inklusive exempel på frågeområden. 

 Modell för analys av inköpsmognad 
Ett verksamhetsövergripande inköpsarbete med hög samlad effektivitet har ett antal 
kännetecken inom dimensionerna process, organisation, styrning och systemstöd.  

För att på en övergripande nivå förstå hur stadens samlade inköpsverksamhet 
fungerar har de olika dimensionerna utvärderats utifrån hur mogen staden 
uppfattats utifrån ett externt ramverk6 för inköpsmognad, samt erfarenheter av 
inköpsarbete i offentlig sektor. 

 
Figur 2. Utveckling av inköpsverksamhet. 

Ett inköpsarbete med hög mognadsgrad är proaktivt, snarare än reaktivt. Det utgår 
från långsiktiga strategier och planer, regelbunden analys och etablerade samt 
utvecklade processer. Inköpsarbetet startar tidigt och anpassas till organisationens 
målsättningar och prioriteringar. Den samlade inköpskompetensen ses som en 
strategisk resurs som bidrar till verksamhetens utveckling. Organisationen av 
inköpsarbetet möjliggör både stöd och styrning utifrån verksamheternas behov. 
Kontroll och styrning uppnås genom kontinuerlig analys, gemensamma standarder 
och proaktiv riskhantering. Teknik nyttjas för att automatisera processer och 
kontroller, med hög integration mellan olika system och låg grad av manuell 
hantering.  

Denna beskrivning av ett inköpsarbete med hög mognadsgrad kan ställas mot ett 
mer reaktivt inköpsarbete. En inköpsverksamhet med låg mognadsgrad 
karakteriseras av låg grad av standardisering, eller en överdriven standardisering 
                                                      
6Konsult- och revisionsbolaget KPMGs ramverk för inköpsmognad, anpassad för svensk offentlig sektor, har 
använts för att utvärdera övergripande mognad. 
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där verksamhetens behov inte bidragit till de effektiva flödena, obefintliga eller 
outvecklade strategier, återkommande effektivitetsförluster och minimal 
involvering av inköpskompetens i verksamhetens strategier och behov. 

I verkligheten befinner sig de flesta inköpsfunktioner någonstans på skalan mellan 
att uppvisa en grundläggande mognadsgrad och ett ledande inköpsarbete. 
Mognadsgraden kan även variera mellan olika dimensioner, exempelvis kan en 
inköpsfunktion visa upp långt driven mognadsgrad inom standardisering av 
operativa processer men samtidigt ha en låg mognadsgrad inom systemstöd och 
masterdata, och även vara långt framme vid upphandlingsarbete och 
marknadsinteraktion (taktiska processer).  

Mognaden kan även variera mellan olika inköpsområden i en verksamhet, såsom 
att inköp som ligger nära verksamhetens kärna och som sker ofta (t.ex. 
entreprenadinköp för en byggande verksamhet) uppvisar en mognad, men sällan-
köp eller det som uppfattats som mindre verksamhetskritiska inköpsområden (t.ex. 
lokalvård) uppvisar en annan mognad. 

Erfarenhet visar även att en hög mognad totalt bygger på att det finns vissa 
grundläggande områden som hanterats. Det är exempelvis svårt att uppnå god 
kontroll över flöden om inte tydliga standarder för flödena definierats och att även 
systemstöd levererar information samt insikter relativt snabbt, så att analysarbete, 
anpassningar och förbättringsarbete kan genomföras faktabaserat där de har bäst 
effekt. För detta behövs infrastruktur som oftast bygger på integrerade 
systemlösningar. Att arbeta med denna information och löpande förbättringsarbete 
kräver dedikerade roller och kompetens t.ex. inom inköpsarbete, hållbarhet, 
dataanalys, förändringsledning och kommunikation. 

Det finns därmed vissa byggstenar som inköpsfunktionen behöver bygga på för att 
genomgå en transformation från operativ utförare till strategisk partner. Utan att ha 
mandat att koordinera verksamhetens behov blir inte inköp en aktiv part i hantering 
av försörjningskedjan och finns inte förtroendet kommer sällan ett dikterat mandat 
att få stor verkan. Finns inte en god förståelse för hela verksamhetens behov, 
likheter och olikheter blir inköp inte en taktisk partner eller involverad tidigt i 
verksamhetens processer, och så vidare. I arbetet för att uppnå en god 
inköpsmognad i staden är det därför viktigt att utvecklingsinitiativ genomförs i rätt 
ordning, så att grunden med rätt byggstenar läggs och förutsättningar skapas för att 
uppnå hög inköpsmognad. 

Insikten om att en hög inköpsmognad bygger på att vissa grundläggande områden 
hanterats utgör en viktig del i vilka rekommendationer som kartläggningen lägger 
fram avseende prioriteringar för att staden ska uppnå en sammantaget bättre 
inköpsverksamhet.  

Vad som utgör lägre respektive högre mognadsgrad för inköpsarbete presenteras 
övergripande för varje dimension i respektive avsnitt av kartläggningen (avsnitt 3). 
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2. Nulägesanalys med slutsatser och 
rekommendationer per område 
Nedan presenteras slutsatser från enkät och intervjuer, samlade per område process, 
organisation, styrning och systemstöd. 

 Process 
Etablerade och utvecklade processer skapar förutsättningar för att arbeta 
strategiskt, effektivt och systematiskt med inköp. I detta avsnitt presenteras en 
kartläggning över inköpsprocesserna i Göteborgs Stad. Processkartläggningen 
utgår från Göteborgs Stads processramverk för inköp, se Figur 3 nedan. 

 
Figur 3. Stadens processramverk. 

2.1.1 Mognadsdimensioner för inköpsprocesser  
Ett inköpsarbete med hög processmognad kännetecknas av tydligt definierade 
processer och processägarskap, etablerade målsättningar, regelbunden uppföljning 
och system som fullt ut stöder processerna.  

Grundläggande Etablerad Ledande 
 Kategoristrategier saknas 

eller är outvecklade 
 Verksamhetens behov 

hanteras reaktivt 
 Gemensamma riktlinjer, 

standarder och processer 
saknas  

 Gemensamma mål och 
nyckeltal för inköp saknas 

 Spend- och 
leverantörsanalys genomförs 
inte  

 Hög grad av manuellt arbete 
leder till återkommande 
effektivitetsförluster i det 
taktiska och operativa 
inköpsarbetet 

 Systemstöd saknas för 
nyckelprocesser  

 Kategoristrategier är 
definierade men inte 
implementerade 

 Verksamhetens behov 
hanteras enligt etablerad 
process, men detta sker 
reaktivt 

 Gemensamma processer för 
inköp finns  

 Vissa gemensamma mål och 
nyckeltal för inköps finns  

 Inköpsanalys genomförs till 
viss del 

 Viss grad av automatisering 
i det taktiska och operativa 
inköpsarbetet 

 Gemensamma riktlinjer 
finns men efterlevnad följs 
inte upp 

 Systemstöd finns för vissa 
nyckelprocesser 

 Långsiktiga 
kategoristrategier är 
etablerade och integrerade 
med verksamhetens mål 

 Verksamhetens behov 
utvärderas kontinuerligt och 
hanteras proaktivt 

 Gemensamma processer 
finns etablerade och 
processägarskap är tydligt 
definierat 

 Gemensamma mål och 
nyckeltal för inköp finns 
etablerade och följs upp 
regelbundet 

 Inköpsanalys genomförs 
regelbundet 

 Etablerade system stöder 
inköpsprocesser och 
kontroller fullt ut 

 Hög utnyttjandegrad av e-
handelssystem 

Figur 4. Kännetecken för processmognad inom inköp. 
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2.1.2 Process - Övergripande slutsatser 
Nedan presenteras nuläge, utmaningar och behov, rekommendationer samt 
sammanfattande analys per processområde, vilka är ledningsprocesser, strategiska 
processer, taktiska processer, operativa processer och stödjande processer. 

2.1.2.1 Nuläge 
Kartläggningen belyser betydande skillnader i mognadsgrad mellan stadens olika 
förvaltningar och bolag. Mognadsgraden varierar ibland även inom 
organisationerna, exempelvis för olika inköpsområden eller olika processer. 
Generellt visar analysen att de inköpsprocesser och – områden som är nära 
kopplade till bolagens och förvaltningarnas kärnverksamhet i regel har högre 
mognadsgrad och mer utvecklade processer och arbetssätt. 

Bland fackförvaltningarna finns viss skillnad mellan de större köparna (kluster 1, 
spend 400 Msek per år eller högre) och de mindre köparna (kluster 2, spend under 
400 Msek per år). De större köparna har något högre processmognad än de mindre, 
det vill säga arbetar något mer utvecklat och systematiskt med vissa av 
inköpsprocesserna. Detta gäller särskilt inom delar av ledningsprocesser och 
stödprocesser. De inköpsflöden som rör bygg- och anläggningsentreprenader 
förefaller integrerade med kärnverksamhetens behov och flöden.  

Stadsdelsförvaltningarna har lägst processmognad överlag. I processanalysen på 
den generella nivån har samtliga processer tydliga utvecklingsområden eller är 
bristfälliga alternativt saknas.  Stadsdelsförvaltningarna genomför i regel inte egna 
objekts- eller ramavtalsupphandlingar, utan avropar i stor utsträckning från stadens 
gemensamma ramavtal för att tillgodose behoven av varor och tjänster. 

Bolagen har generellt högre processmognad än övriga verksamheter. På 
övergripande nivå förefaller de allra flesta processerna finnas på plats eller vara 
adresserade, men vissa betydande utvecklingsområden kvarstår. De inköpsflöden 
som rör bygg- och anläggningsentreprenader förefaller integrerade med 
kärnverksamhetens behov och flöden. 

2.1.2.2 Utmaningar & behov 
Givet skillnaderna i mognadsgrad ser även utmaningar och behov mycket olika ut 
bland stadens förvaltningar och bolag. 

Stadsdelsförvaltningar och mindre fackförvaltningar har stora behov av centrala 
ramavtal för att tillgodose verksamhetens behov. Bolagen uppger att de använder 
de centrala ramavtalen i den mån dessa tillgodoser deras behov, men har förmåga 
att genomföra egna upphandlingar för verksamhetsspecifika behov nära 
kärnverksamheten. Bolagen är därmed inte beroende av centralt tillhandahållna 
ramavtal för att tillgodose sina behov av varor och tjänster. 

Stadsdelsförvaltningar och mindre fackförvaltningar har även större behov av 
central styrning och vägledning för ledningsprocesser, strategiska processer och 
stödprocesser, då de inte har egna resurser eller fokus inom dessa områden. 
Exempel är mål och styrning, kontroller för inköp, uppföljning och analys. Bolagen 
och de större fackförvaltningarna har mer etablerade processer och rutiner för 
många av dessa områden. 

2.1.2.3 Rekommendationer 
Övergripande rekommendationerna är att: 
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 Fokusera på de områden där det finns störst behov i staden. Utveckla 
vägledning och gemensamma standarder inom dessa områden. 

o Adressera behoven av centralt utvecklat stöd kring styrning, 
analys, uppföljning och kontroll.  

o Fortsätt etablera kategoristyrning i staden, inom de områden där 
det är för stadens bästa. 

 Fokusera fortsatt på att tillhandahålla ramavtal som tillgodoser stadens 
gemensamma behov. 

 Säkerställ även fortsättningsvis att unika behov hos stadsdelsförvaltningar 
och mindre fackförvaltningar tillgodoses genom centrala ramavtal och/eller 
stöd i upphandlingsarbetet. 

 Utveckla målgruppsanpassad kommunikation och informationsutbyte med 
förvaltningarna och bolagen som adresserar deras specifika behov och 
utmaningar för att uppnå effektivt nyttjande av gemensamma resurser. 

2.1.3 Ledningsprocesser 
Här presenteras slutsatser, observationer och rekommendationer avseende 
ledningsprocesser. Se nedan figur för de områden som ingår. 

 
Figur 5. Ledningsprocesserna i stadens processsystem. 

2.1.3.1 Sammanfattade slutsatser 
Bolagen och de större fackförvaltningarna (kluster 1) har högre mognadsgrad inom 
ledningsprocesser än övriga förvaltningar. Överlag är utvecklingspotentialen för 
ledningsprocesser hög över alla fyra grupperingar, med en relativt låg 
processmognad generellt. Högst utvecklingspotential syns hos 
stadsdelsförvaltningarna, där analys visar att de inte arbetar strukturerat med 
ledningsprocesser för inköp.  

Kategorisering av inköp är ett gemensamt utvecklingsområde där arbetet över hela 
staden är påbörjat. Inom detta område blir det viktigt att det kategoriträd som har 
tagits fram når ut och ligger till grund för det fortsatta arbetet, för att säkerställa ett 
gemensamt förhållningssätt till kategorisering och därmed möjligheter till 
efterföljande analysarbete i hela staden.  

Hantering av mål och nyckeltal är ett annat område med förbättringspotential, där 
central styrning och/eller stöd genom gemensamma nyckeltal7 kan skapa värde 
framförallt hos de förvaltningar som själva inte arbetar med nyckeltal idag. För 
många av bolagen, där arbetet med nyckeltal är mer utvecklat, skulle sådan 
standard kunna bidra som vägledning och inspiration, samt även möjliggöra samlad 
uppföljning och trendanalys i staden.  

Trots att det inom området hantering av inköpskontroller finns utvecklade 
processer för de större fackförvaltningarna och bolagen kan detta ses som ett 
gemensamt utvecklingsområde, eftersom gemensam standard för hantering och 
uppföljning av regelbundna inköpskontroller saknas i staden. Att etablera 
gemensam standard eller vägledning för införande och hantering av 
inköpskontroller kan stödja både bolagens och förvaltningarnas processer även om 

                                                      
7 Idag finns ett staden-gemensamt nyckeltal etablerat för inköpsområdet, relaterat till livsmedel på ramavtal.  
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behovet, utifrån processperspektivet, av stöd är störst hos stadsdelsförvaltningarna 
och de mindre fackförvaltningarna.  

2.1.3.2 Observationer  
Kategorisering av inköp 

Stadens fack- och stadsdelsförvaltningar arbetar generellt inte enligt en modell för 
kategorisering av inköp.  

Vissa fackförvaltningar har inte några inköpskategorier definierade, medan andra 
har fastställt ett fåtal kategorier för en del av sina inköp, ofta är de som ligger nära 
kärnverksamheten. Hos fackförvaltningar som kategoriserat delar av sin 
inköpsvolym har även organisationen av inköpsarbetet anpassats utifrån de 
kategorier som fastställts.  

Den stora majoriteten av stadsdelsförvaltningarna arbetar inte med kategorisering 
eller har precis initierat kategoriseringsarbetet.  

De flesta bolag har kategoriserat sina inköp helt eller till viss del och de flesta 
anger även att de organiserat upphandling- och inköpsarbetet utifrån 
inköpskategorier (exempelvis genom att upphandlingsarbetet är fördelat på olika 
upphandlare enligt kategoriseringen).  

I de fall kategorisering har gjorts eller initierats hos verksamheterna följer 
kategoriseringen inte ett staden-gemensamt kategoriträd. En första version av ett 
kategoriträd för hela staden finns nu framtaget och ska kommuniceras till 
verksamheterna. Typ av vara/tjänst är den grund för kategorisering som används i 
störst utsträckning av de verksamheter som initierat kategorisering av sin 
inköpsvolym. 

Process och organisation för inköp 

De flesta av stadens verksamheter, oavsett kluster, har en dokumenterad 
inköpsprocess i någon form. Bland förvaltningarna finns det stora variationer i 
arbetet med processutveckling och kompetens, de flesta har en utpekad ansvarig för 
processutveckling men hos många saknas rutiner och mandat för arbetet.  

Bolagen har generellt en högre mognadsgrad än övriga i staden avseende 
processutveckling och utveckling av organisation för inköp. Det finns exempel där 
arbete sker relativt systematiskt med processutveckling, organisation och 
kompetens.  

Mål och nyckeltal 

Det förefaller inte finnas någon central styrning, koordinering eller vägledning för 
hur mål och nyckeltal ska definieras, hanteras och följas upp. Hantering av mål och 
nyckeltal för inköp varierar mycket mellan förvaltningarna och bolagen.  

En minoritet av fackförvaltningarna har etablerat och arbetar med mål och 
nyckeltal för inköp. De flesta stadsdelsförvaltningar har ett antal definierade mål 
och nyckeltal, men hur ofta de följs upp varierar från flera gånger per år till mer 
sällan än årligen. Det har inte identifierats hur arbete sker för att systematiskt fånga 
stadens gemensamma målsättningar och omsätta till inköpsarbete.  

Bolagen arbetar generellt mer utvecklat med mål och nyckeltal än förvaltningarna. 
Det finns flera exempel på bolag med hög mognadsgrad, där mål och nyckeltal 
finns etablerade och dessa är kopplade till verksamheten eller stadens målsättningar 
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samt följs upp flera gånger per år. Vissa bolag uppger däremot att de inte har några 
mål och nyckeltal för inköpsområdet. 

Regelbundna inköpskontroller 

För alla fyra grupperingar saknas gemensam standard för regelbunden 
inköpskontroll och det arbetas inte systematiskt med detta på staden-övergripande 
nivå. Generellt kräver arbetet med inköpskontroller idag mycket manuellt arbete 
och regelbundna inköpskontroller utgörs i första hand av godkännande/attest i 
beställningsflödet eller efterkontroll genom stickprov på fakturor och avtal. 
Hantering av regelbundna inköpskontroller ses som ett utvecklingsområde av 
många av stadens tillfrågade verksamheter.   

Samtliga svarande fackförvaltningar i kluster 1 och ca hälften av 
fackförvaltningarna i kluster 2 har etablerade inköpskontroller som delvis är 
automatiserade och inte enbart består av beställnings- och/eller faktura-
attestkontroll.  

De regelbundna inköpskontrollerna i stadsdelsförvaltningarna utgörs oftast av 
stickprov och efterkontroll (av främst behörigt attesterade faktor och köp via avtal).  

Bolagen har högre mognadsgrad än övriga kluster på detta område och de flesta har 
flera etablerade regelbundna inköpskontroller som inte enbart är attestkontroll i 
efterhand. Flera bolag rapporterar analys av utvalda inköpskontroller årligen eller 
oftare än årligen till den egna bolagsstyrelsen.  

Implementation av Riktlinje för inköp och upphandling 

Hos samtliga fyra grupperingar finns det en stor variation i hur verksamheterna 
implementerat och anpassat sig efter Riktlinje för inköp och upphandling. Hos 
vissa fack- och stadsdelsförvaltningar pågår anpassning. Andra uppger att de inte 
påverkas i så stor utsträckning att anpassning behövs eller att anpassning inte 
påbörjats.  

Samtliga tillfrågade fackförvaltningar samt bolag har etablerade riktlinjer och 
anvisningar för inköpsarbetet, vilket antingen är via stadens gemensamma eller via 
egna riktlinjer. Detsamma gäller för ungefär hälften av de tillfrågade 
stadsdelsförvaltningarna.  

2.1.3.3 Rekommendationer 
Övergripande rekommendationer är att: 

 Stöd etablering av regelbundna inköpskontroller. 
o Se över hur INK kan stötta förvaltningarna i definition och 

hantering av inköpskontroller.  
o Se över möjligheten, och behovet, av att utveckla staden-

gemensam standard/vägledning för hantering av regelbundna 
inköpskontroller för bolag. 

 Stöd etablering av gemensamma nyckeltal inom inköpsområdet. 
o Etablera gemensamma nyckeltal som stödjer/fokuserar det 

gemensamma inköpsarbetet.  
o Utveckla stöd (t.ex. i form av checklistor, mallar, osv.) för 

uppföljning av nyckeltal för förvaltningar. 
 Säkerställ att det gemensamma kategoriträdet når ut och ligger till grund 

för utvecklingsarbete. 
 Följ upp implementering av Riktlinje för Inköp & Upphandling.  
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 Se över hur INK kan stödja förvaltningarna och bolagen i process- och 
kompetensutveckling.  

2.1.4 Strategiska processer 
Här presenteras slutsatser, observationer och rekommendationer avseende 
strategiska processer. Se nedan figur för de områden som ingår. 

 
Figur 6. Strategiska processer i stadens processsystem. 

2.1.4.1 Sammanfattade slutsatser 
Bolagen arbetar mer utvecklat och strukturerat med de strategiska processerna än 
förvaltningarna. En tydlig skillnad är att bolagen uppvisar högre mognad i 
kategoristyrning som arbetssätt, då flera uppger kategorisering av inköpsvolymen 
har genomförts och kategoriarbete har initierats. Även bland förvaltningarna har 
arbetet med att införa kategoriarbete påbörjas i och med starten av utrullning av 
kategoristyrning i hela staden8 (våren/sommaren 2019), men detta har inte nått alla 
förvaltningar eller tydligt gjort avtryck i det breda inköpsarbetet ännu. 

Överlag är inställningen till kategoristyrning positiv över hela staden. Givet 
variationen i mognadsgrad i kategoristyrning mellan bolag och förvaltningar finns 
det vissa skillnader i upplevt behov och intresse. Inställningen till utökad 
samverkan varierar också med vad som avses med samverkan. Bland bolagen och 
de större förvaltningarna upplevs ett fortsatt behov av att koordinera centrala 
upphandlingar för de staden-gemensamma behoven, men att detta inte behövs för 
mer verksamhetsspecifika behov närmre kärnverksamheten. Däremot identifieras 
andra frågor där annan typ av samverkan behövs, som exempelvis 
leverantörsstyrning och hållbarhetsfrågor.  

Inköpsanalys är ett tydligt gemensamt utvecklingsområde där behovet av stöd och 
intresset för att utöka analysarbetet finns hos samtliga. Avsaknad av kompetens, 
resurser och bristande systemstöd är utmaningar som lyfts fram för att nå framgång 
inom området. 

2.1.4.2 Observationer 
Inköpsstrategi 

Många fackförvaltningar saknar inköpsstrategi, men det finns undantag där 
förvaltningar i både kluster 1 och 2 etablerat eller håller på att ta fram en 
inköpsstrategi. Flera av de som har en inköpsstrategi kopplar den till 
verksamhetens och/eller stadens övergripande mål, men har inte mål och nyckeltal 
för inköp kopplade till strategin. Flera fackförvaltningar i båda klustren uttrycker 
en ambition att arbeta mer strategisk med inköp genom att exempelvis komma in 
tidigare i upphandlingsprocesser inom den egna förvaltningen. 

Stadsdelsförvaltningarna arbetar i regel inte strategiskt inom inköpsområdet. 
Endast en av de svarande uppger att det finns en väl utvecklad strategi som ger 

                                                      
8 En modell för kategoristyrning, inklusive kategoriträd på nivå 1 och 2, har tagits fram under 2018-19 under 
ledning av INK. Arbetet med att införa denna modell för kategoristyrning i hela staden pågår, genom bland annat 
avslutade pilotprojekt och pågående kategoriarbetet för utvalda kategorier.  
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vägledning i inköpsarbetet. Vissa andra har övergripande strategier som inte ger 
praktiskt vägledning och flera har inte tagit fram en inköpsstrategi. Pågående 
strategiska utvecklingsarbeten, såsom Samlad placerings- och inköpsfunktion för 
individ- och familjeomsorg samt funktionshinder (SPINK), ses som separata 
strategiska initiativ inom inköpsområdet, skilda från stadsdelarnas 
inköpsverksamhet.  

De flesta bolag har en inköpsstrategi de följer. Denna strategi i bolagen är i regel 
kopplad till verksamhetens eller stadens övergripande strategier och till mål och 
nyckeltal för inköpsområdet.  

Analys 

Överlag är processmognaden för inköpsanalys låg bland fackförvaltningarna. 
Majoriteten av fackförvaltningarna i kluster 1 genomför analys men det görs inte 
strukturerat och/eller omfattar inte hela inköpsvolymen. Mer systematisk analys är 
i regel nära kopplat till kärnverksamheten som exempelvis i 
entreprenadupphandling eller upphandling av huvudverksamhet. I de mindre 
fackförvaltningarna (kluster 2) görs analys i huvudsak genom stötvisa insatser i 
samband med upphandlingar 

Stadsdelsförvaltningarna analyserar inte verksamhetens inköp och inköpsbehov 
strukturerat och systematiskt och hos många genomförs inte någon form av 
inköpsanalys. Även för stadsdelsförvaltningarna sker analys i huvudsak genom 
stötvisa insatser i samband med upphandlingar.  

Processmognaden för inköpsanalys är generellt relativt hög hos bolagen och de 
flesta genomför regelbunden analys av verksamhetens behov i samband med 
verksamhetsplanering, för att proaktivt förstå verksamhetsbehoven. Även analys av 
hela bolagets inköpsvolym eller de största inköpsposterna genomförs regelbundet 
hos flera av bolagen, medan andra pekar ut denna typ av analys som ett 
utvecklingsområde, där antingen stötvisa insatser görs eller att analysen inte görs 
över huvud taget. Hur ofta inköpsanalys genomförs och när den senaste analysen 
gjordes varierar kraftigt.  

Det finns ett brett intresse för och behov av att arbeta mer systematiskt med analys. 
Flera fack-, stadsdelsförvaltningar och bolag lyfter detta som ett betydande 
utvecklingsområde där stöd behövs i form av resurser, kompetens och/eller 
systemstöd.  

Kategoriprocessen 

Förvaltningarna arbetar generellt inspirerat av kategoristyrt inköpsarbete, och ett 
fåtal anger att de deltar i kategoripiloter/kategoriarbete och därmed har initierat 
kategoriarbetet i den egna förvaltningen9.  

Bolagen har överlag en mycket högre mognadsgrad inom kategoriarbetet än 
förvaltningarna, med avseende på att flera uppger att kategorisering av 
inköpsvolymen har genomförts och kategoriarbete har initierats. Två bolag uppger 
även att kategoriarbete är etablerat för strategiskt utvalda kategorier och att 
kategoriplaner är framtagna samt följs upp regelbundet. Kategorierna är 
nybyggnation respektive byggentreprenader, tekniska konsulter, 
fastighetsförvaltning och grönytor. I den utsträckning kategoriarbete är etablerat 
sker det inte enligt stadens framtagna modell för kategoristyrning (med undantag 
för staden-gemensamma kategoriarbeten som hittills genomförts eller initierats), 

                                                      
9 Arbetet inom SPINK är ett exempel på ett etablerat kategoriarbete inom stadsdelsförvaltningarna, vilka har 
kommit förhållandevis långt i jämförelse med bolag och övriga förvaltningar där kategoriarbetet just initierats. 
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vilket i huvudsak beror på att införandet av denna modell i staden pågår, men 
modellen ännu inte nått ut till samtliga verksamheter.  

2.1.4.3 Rekommendationer  
Övergripande rekommendationerna är att: 

 Etablera samlat stöd för analysarbete. 
o Etablera former (t.ex. vad som är gemensamt och som 

tillhandahålls av INK, vad som kan hanteras på egen hand av 
verksamheten) för att tillhandahålla stöd till förvaltningarnas 
analysarbete där behov och efterfrågan finns. 

o Se över hur INK kan stödja bolagens analysarbete där behov och e 
fterfrågan finns. 

 Fortsätt etablera kategoristyrning i staden för de områden där 
kategoristyrning är för stadens bästa. Säkerställ att det finns en tydlig 
metod som nyttjas av alla som arbetar med kategoristyrning. 

 Se över hur INK kan stödja förvaltningarna i att arbeta mer strategiskt med 
inköp. 

 Se över hur kommunikation och utbyte mellan INK och bolagen ska 
utformas för effektiv kunskapsspridning och förtroendebyggande.  

2.1.5 Taktiska processer 
Här presenteras slutsatser, observationer och rekommendationer avseende taktiska 
processer. Se nedan figur för de områden som ingår. 

 
Figur 7. Taktiska processer i stadens processsystem. 

2.1.5.1 Sammanfattande slutsatser 
Inom de taktiska processerna finns det stora skillnader mellan hur bolagen och 
förvaltningarna arbetar. Den största skillnaden finns i huruvida egna upphandlingar 
genomförs (och kapacitet/kompetens för detta därmed finns inom den egna 
verksamheten) eller om inköpsbehoven tillgodoses till fullo av de centrala 
ramavtalen. Generellt visar kartläggningen att de flesta av stadens verksamheter i 
regel använder centrala ramavtal och endast genomför egna upphandlingar för 
verksamhetsspecifika behov kopplade till kärnverksamheten.  

De mindre fackförvaltningarna (kluster 2) och stadsdelsförvaltningarna genomför 
dock inga eller få egna upphandlingar, vilket gör att processerna från ”Ta fram 
upphandlingsdokument” till ”Tilldela och teckna avtal” inte är relevanta för dessa 
verksamheter (då dessa processer genomförs av INK för de centrala ramavtalen). 
Däremot deltar dessa verksamheter i planering av upphandling och typiskt genom 
avtalsgrupper i INKs regi.  

I kontrast arbetar många av bolagen och de större förvaltningarna (kluster 1) med 
egna upphandlingar för att täcka de behov som inte tillgodoses av de centrala 
ramavtalen. Bolagens upphandlingsarbete sammanfaller eller är nära kopplat till 
flöden i kärnverksamheten, varför deras processmognad generellt är högre. Frågor 
som planering och uppföljning är affärsmässigt drivna som en mer eller mindre 
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naturlig del av etablerade projektmodeller för exempelvis projektering, byggande 
och anläggningsförvaltning. 

Det finns betydande utvecklingspotential i att arbeta mer standardiserat med 
avtalsuppföljning och avtalsförvaltning i staden.  

2.1.5.2 Observationer 
Upphandlingsprocessen 

Samtliga fackförvaltningar i kluster 1 har en tydlig upphandlingsprocess och hos 
flera är denna invävd i Gemensam ByggProcess (GBP). Arbetet med de egna 
upphandlingarna (ramavtal, objektsupphandling och entreprenad) fungerar överlag 
väl, men utförandet av processen uppfattas ha stora variationer.  

Alla bolag anger att de har en dokumenterad upphandlingsprocess och för de flesta 
täcks relevanta förfaranden in i denna process. Generellt anser bolagen att 
upphandlingsarbetet fungerar bra. Entreprenadupphandling står ut som det 
förfarande där processen är mest effektiv för bolagen och denna sammanfaller ofta 
med kritiska kärnprocesser för den egna huvudverksamheten. 

Genom deltagande i avtalsgrupper inom relevanta områden deltar förvaltningarna 
och bolagen i upphandling av centrala ramavtal. Det fungerar generellt bra även 
om det finns utmaningar att resurs sätta avtalsgrupperna, vilket ofta är på grund av 
behov att prioritera den löpande verksamheten.  

Avtalsuppföljning 

Hur arbetet kring avtalsuppföljning sker varierar mycket mellan 
fackförvaltningarna i kluster 1. Överlag visar analys att uppföljning inte sker 
systematiskt. Ansvaret för uppföljning ligger ofta hos projektledare eller 
motsvarande inom kärnverksamheten. Även för fackförvaltningar i kluster 2 saknas 
systematik, t.ex. avseende uppföljning av upphandlade villkor, som i bästa fall följs 
upp i vissa upphandlingar beroende på tillgängliga resurser och tid.  

För stadsdelsförvaltningar följs inte avtal upp systematiskt och ställda krav i 
upphandlingar följs i regel endast upp om det framkommer en risk för att kraven 
inte uppfylls. På stadens gemensamma ramavtal genomförs systematisk 
avtalsuppföljning som omfattar ca hälften av avtalen. Denna uppföljning 
genomförs av INK. 

Avtalsuppföljning är ett betydande förbättringsområde bland fackförvaltningar i 
kluster 2 och stadsdelsförvaltningar.  

De flesta bolag har dedikerade resurser (exempelvis projektledare) för 
avtalsuppföljning och för dialog med avtalade leverantörer. Däremot arbetar färre 
än hälften av bolagen systematiskt med uppföljning av upphandlade krav, och 
övriga uppger att denna typ av uppföljning görs i mån av tid och resurs eller där det 
finns stora risker för att krav ej blir uppfyllda.  

Avtalsförvaltning 

För förvaltningar är avtalsförvaltning ett tydligt förbättringsområde där systematik 
generellt saknas, riktlinjer inte följs upp och felaktig eller inaktuell 
avtalsinformation upptäcks först vid användandet av avtal. Flera fackförvaltningar i 
båda klustren saknar effektiva avtalsregister. Många bolag förefaller arbeta 
systematiskt med avtalsförvaltning och i många fall är avtalshanteringen nära 
kopplad med kärnprocesser i huvudverksamheten (exempelvis vid bygg- och 
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anläggningsentreprenader). De flesta har tydliga riktlinjer och kontroller för att 
hålla avtalsinformation uppdaterad.  

Direktupphandling 

I Riktlinje för inköp och upphandling anges 50 tkr som beloppsgräns för 
dokumentation och skriftligt avtal, men det finns exempel på förvaltningar och 
bolag som följer egna angivelser som skiljer sig från denna. Både högre och lägre 
beloppsgränser för dokumentation förekommer10.  

Deltagarna i enkäten har tillfrågats hur många direktupphandlingar verksamheten 
genomförde under 2018 och svaren visar på mycket stor variation. Mot bakgrund 
av att deltagarna kan ha olika definition av direktupphandling (lagstadgad 
beloppsgräns, stadens beloppsgräns för dokumentation, lokal beloppsgräns för 
dokumentation) kan det finnas olika tolkningar av frågan och svaren bör därför ses 
som en fingervisning av storleksordningen på antal direktupphandlingar, snarare än 
en fastställd siffra. Det är också flera deltagare i enkäten som inte kan uppge hur 
många direktupphandlingar som genomförts, vilket kan tyda på både avsaknad av 
definition, bristande rutiner för dokumentation och avtalslagring samt bristande 
insyn från de inköpsansvariga i verksamhetens inköp genom direktupphandling.  

De större fackförvaltningarna uppger att de genomfört mellan 15 och 50 
direktupphandlingar under året, med undantag för en förvaltning som genomförde 
ca 500 direktupphandlingar. Dessa siffror bör ses i ljuset av att definitionerna kan 
skilja sig åt.  

Av de mindre fackförvaltningarna genomförde majoriteten av svarande mellan 50 
och 150 direktupphandlingar under 2018. Då dessa förvaltningar i regel inte utför 
egna ramavtals- eller objektsupphandlingar så utgör direktupphandlingarna det 
totala antal egna upphandlingar som förvaltningarna arbetar med under året.  

Stadsdelsförvaltningarna uppger att de genomfört mellan 9 och 75 
direktupphandlingar under 2018, men en majoritet av dessa förvaltningar kan inte 
svara på frågan, med hänvisning till att det saknas statistik och dokumentation samt 
att inköpsansvarig har bristande insyn i detta område.  

Av deltagande bolag uppger majoriteten att de gjort mellan 15 och 50 
direktupphandlingar under 2018 men även i denna grupp har inte alla denna siffra 
tillgänglig.  

Gällande processen för direktupphandling finns stora variationer i hur väl den 
anses fungera. En dokumenterad process för direktupphandling finns hos de flesta 
förvaltningar och bolag.  Hälften av de större fackförvaltningarna och bolagen 
anser att processen fungerar väl. Bland de mindre fackförvaltningarna och 
stadsdelsförvaltningarna upplever ungefär en tredjedel av svarande att processen är 

                                                      
10 T.ex. 10 tkr för Sdf Majorna Linné eller 100 tkr för Göteborgs Hamn  
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effektiv. Övriga anser att processen för direktupphandling genomförs med stora 
variationer eller att den är ineffektiv.  

 

 

 

Exempel på instruktion för direktupphandling 
Här lyfts ett exempel på hur en styrande instruktion avseende 
direktupphandling ser ut. Exemplet kommer från Göteborgs Spårvägar, för att 
belysa en del av det arbete som pågår i staden inom detta område.  

Göteborgs Spårvägar har upprättat en styrande instruktion avseende 
direktupphandling, med syfte att säkerställa att bolaget följer LUF, Göteborgs 
Stads Riktlinje för inköp och upphandling samt bolagets lokala anvisning.  

Ansvarsfördelning: om direktupphandlingens värde understiger 200 000 kronor 
ska behörig beställare inom den avdelning som har behovet genomföra 
direktupphandlingen. Om värdet överstiger 200 000 kronor ska alltid bolagets 
inköpsenhet kontaktas innan processen påbörjas. 

Genomförande: instruktionen detaljerar hur direktupphandling ska genomföras, 
innefattande följande steg: 

i) säkerställa nödvändiga beslut: avseende exempelvis 
investeringsbegäran. 

ii) Skicka förfrågan: framtagen mall för direktupphandling ska användas 
och vid värde över 50 000 kronor ska minst tre leverantörer tillfrågas. 
Förfrågan ska skickas till leverantörer via e-post.   

iii) Utvärdera anbud: enligt kriterier som beställare anger i formulär för 
direktupphandling 

iv) Dokumentera: formulär för direktupphandling används för att 
dokumentera upphandlingen 

v) Tilldela: beställaren föreslår leverantör för tilldelning och beslut tas av 
inköpsenheten. Inköpsenheten kontrollerar om den föreslagna 
leverantören har befintligt avtal och om den godkänns i kreditkontroll.  

vi) Kontrakt: kontrakt måste upprättas om inköpet är av större belopp (ej 
specificerat) och/eller om tjänsten behöver specificeras i avtal. Taktisk 
inköpare i inköpsenheten upprättar kontrakt.  

vii) Arkivera: formulär för direktupphandling tillsammans med inkomna 
anbud arkiveras av inköpsenheten.  

Även hantering av upphandlingssekretess och allmän handling behandlas i 
instruktionen.  
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2.1.5.3 Rekommendationer 
Övergripande rekommendationerna är att: 

 Säkerställ möjligheter till avtalsuppföljning, exempelvis genom 
systemstödda gemensamma arbetssätt för avtalshantering och analys. 

 Säkerställ att avtal tillhandahålls som tillgodoser stadens behov. 
o Arbeta med de centrala ramavtalen så att dessa tillgodoser de 

gemensamma behoven väl. 
o Säkerställ goda förutsättningar att fånga förvaltningarnas och 

bolagens behov i upphandlingar och i genomförande av (centrala) 
ramavtalsupphandlingar. 

 Följ upp användandet av den gemensamma beloppsgränsen för 
direktupphandling. 

 Utveckla tydligare process, inklusive kontroller, för direktupphandling  

2.1.6 Operativa processer 
Här presenteras slutsatser, observationer och rekommendationer avseende 
operativa processer. Se nedan figur för de områden som ingår. 

 
Figur 8. Operativa processer i stadens processsystem. 

2.1.6.1 Sammanfattade slutsatser  
Även inom de operativa inköpsprocesserna har bolagen högre processmognad än 
övriga. Arbetet med de operativa processerna varierar sannolikt mycket mellan 
olika typer av varor och tjänster. Löpande inköp av dagligvaror skiljer sig från 
beställning av kontorsmöbler, konsulttjänster eller IT. Därmed är det troligt att 
även mognadsgraden i de olika processerna även skiljer sig mellan olika typer av 
varor och tjänster.  

Det operativa inköpsarbetet är i regel utspritt i verksamheten och genomförs av 
personer som inte har inköp som sin huvudsakliga arbetsuppgift eller ansvar, med 
stöd från en central inköpsenhet eller inköpssamordnare. En utmaning kopplat till 
detta är stora och ineffektiva beställarorganisationer med många sällan-användare i 
beställningsflödet/systemet.  

Bristande systemstöd för beställningsflödet pekas ut som ett förbättringsområde 
inom alla fyra grupperingar. Ett tydligt gemensamt område för utveckling är även 
återkoppling av eventuella avvikelser i leverans. Det saknas systematik, struktur, 
rapporteringskanaler och systemstöd för denna process. 

2.1.6.2 Observationer11 
Planera beställning 

                                                      
11 Kartläggningen av Operativa inköpsprocesser utgår från arbete genomfört av Intraservice 2018 för 
förvaltningarna, tillsammans med enkätsvar och intervjuer. 
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I många av stadens organisationer styrs inte planering av beställning från 
inköpsansvariga/inköpsfunktionen och processen blir därmed beroende av 
verksamhetsbehov och sannolikt även av tillgängliga resurser och tid i 
verksamheten. I vilken utsträckning detta görs, hur det fungerar och vilka 
utmaningar som finns förefaller variera mycket mellan verksamheter samt typ av 
vara och tjänst.  

Det finns goda exempel på både förvaltningar och bolag som arbetar proaktivt med 
planering av inköp och upphandling på regelbunden basis (t.ex. årligen), genom att 
fånga verksamhetens behov via möten, telefon eller mail och utgå från detta i 
verksamhetsplaneringen för inköpsenheten. Bolagen visar upp högre mognad inom 
detta än övriga verksamheter.  

Beställning till betalning 

Beställningsflödet i sig (när beställaren vet vad som ska beställas, om det finns 
ramavtal, hur avtal hittas, hur beställningsflödet ser ut) förefaller fungera relativt 
bra hos både förvaltningarna och bolagen. Det finns däremot utmaningar kopplade 
till systemstöd och beställarorganisation.  

Kartläggningen visar att hantering av faktura fungerar relativt väl bland 
förvaltningarna, medan det finns brister i fakturamatchning. Bristande systemstöd 
och begränsat användande av systemen bidrar sannolikt till utmaningarna i denna 
process. I kontrast är aktiviteterna att ta emot och kontrollera leverans relativt 
ineffektiva hos förvaltningarna. Brister i kontrollmomenten kan vara kopplade till 
spridningen av operativt ansvar då den som lägger beställningen inte nödvändigtvis 
är samma person som tar emot den eller kontrollerar leveransen. Hur kontroll sker 
kan därför bero på kunskapsnivån hos beställare och mottagare samt tillgängliga 
resurser och tid.  

De flesta bolag har en dokumenterad process för operativt inköp som anses ge 
tydlig vägledning i samtliga steg från planering av beställning till återkoppling av 
eventuella avvikelser. Processen ”Beställa vara/tjänst” står ut som den process som 
sker mest effektivt i det operativa inköpsarbetet hos bolagen och genomförs i regel 
av beställare ute i verksamheten, med stöd och utbildning från den centrala 
inköpsfunktionen (där sådan finns). Samtliga svarande bolag arbetar med 
utbildning och/eller informationsspridning för att beställare i organisationen ska ha 
tillräcklig kunskap om processerna för operativt inköp.  

Återkoppla avvikelser 

I processen ”Återkoppla eventuella avvikelser” finns tydlig förbättringspotential 
för både förvaltningarna och bolagen. Att avvikelser i leverans upptäcks, 
kontrolleras och rapporteras förutsätter ofta att beställaren eller den som tar emot 
leverans gör detta på eget initiativ. Det saknas struktur, tydliga kanaler och 
systemstöd för att återkoppla avvikelser.  

Genomföra förnyad konkurrensutsättning 

Processen ”genomför förnyad konkurrensutsättning”12 från stadens centrala 
ramavtal anses fungera väl och vara effektiv bland fackförvaltningarna. Även 
förnyade konkurrensutsättningar (FKU) på de egna ramavtalen fungerar relativt väl 
bland fackförvaltningarna i kluster 1.  

                                                      
12 Observera att det inte finns definierade processteg inom flödet för förnyad konkurrensutsättning inom staden, 
och observationerna därmed endast bör ses som referens för jämförelse med övriga operativa och taktiska 
processer. 
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FKU mot de staden-gemensamma ramavtalen och hur effektiv processen anses 
vara varierar mycket mellan stadsdelsförvaltningarna. De ingående delarna i 
processen för förnyad konkurrensutsättning: ”Ta fram upphandlingsdokument” och 
”Teckna avtal” anses generellt vara de mest effektiva processerna bland 
förvaltningarna, medan ”Planera upphandling” är den minst effektiva.  

”Avrop genom FKU” på centrala ramavtal är det förfarande som i jämförelse anses 
minst effektiv bland bolagen, men även för denna process anser hälften av 
svarande att den fungerar väl och är effektiv. FKU från egna ramavtal anses 
fungera relativt väl bland bolagen men det finns en del variation i utförande.  

Systemstöd för beställningsflödet 

Systemstödet (Proceedo) uppges av både förvaltningar och bolag som bristande i 
användarvänlighet och enkelhet. Det finns därför stora behov hos beställare av 
löpande stöd och kunskap som ges av förvaltningarnas och bolagens 
inköpsfunktion. Även en decentraliserad beställarorganisation med många 
beställare, varav stor andel sällan-beställare, gör att behovet at stöd och kunskap 
från inköpsansvarig/inköpssamordnare är stort bland förvaltningar och bolag. Flera 
förvaltningar och bolag uppger att de arbetar aktivt med att hålla antal beställare 
nere, genom att exempelvis införa kunskapskrav för behörighet i beställarsystemet 
eller ta bort behörigheten hos de som använder systemet sällan. 

2.1.6.3 Rekommendationer 
Övergripande rekommendationerna är att: 

 Utveckla standard/process och kanaler för återkoppling av avvikelser. 
 Etablera gemensamma arbetssätt för att förbättra processen för förnyad 

konkurrensutsättning, för stadsdelsförvaltningarna, speciellt avseende 
planeringsarbetet. 

 Utforma målgruppsanpassad kommunikation kring inköp och upphandling. 
o Utforma och genomför relevanta utbildningar som är anpassade till 

målgruppens behov och utmaningar.  
o Se över hur stöd och utbildning kring Proceedo bör utformas, 

tillsammans med Intraservice. Säkerställ att påbörjat arbete mellan 
INK och Intraservice anpassas för prioriterade målgrupper.  

o Arbeta fortsatt med att koordinera informationsspridning och 
erfarenhetsutbyte brett kring särskilda frågor, såsom social 
hållbarhet och innovation. 

o Vidareutveckla centralt stöd för att säkerställa relevant rådgivning 
(inom exempelvis juridiska frågor) och löpande stöd. 

2.1.7 Stödprocesser 
Här presenteras slutsatser, observationer och rekommendationer avseende 
stödjande processer. Se nedan figur för de områden som ingår. 

 
Figur 9. Stödprocesser i stadens processsystem. 



 

Organisations-, process- och systemkartläggning av inköp i Göteborgs stad 24 (55) 
Nulägesanalys 2019  
Göteborgs Stad, Inköp och upphandling 2019-10-16 

2.1.7.1 Sammanfattade slutsatser 
De större fackförvaltningarna (kluster 1) och bolagen har generellt högre 
processmognad inom stödprocesserna för inköp. Ett tydligt gemensamt 
utvecklingsområde är processer och standarder/gemensamma arbetssätt för 
leverantörsstyrning.  

Många av stadens organisationer arbetar inte aktivt med leverantörsstyrning eller 
saknar process och riktlinjer för det. Uppföljning av inköp är ett annat gemensamt 
utvecklingsområde, som de flesta inte arbetar med och många uttrycker behov av 
att arbeta mer systematiskt med. Detta är nära kopplat till processer för 
inköpsanalys som också framkommer som ett gemensamt utvecklingsområde.  

Gällande masterdata saknas idag en gemensam hantering i staden och det finns ett 
behov av att adressera denna fråga centralt. Detta påverkar även möjligheter att 
arbeta med staden-gemensamma leverantörs- och avtalsregister. Vissa 
verksamheter arbetar i själva med hantering av masterdata, men det finns också 
många, framförallt bland de mindre fack- och stadsdelsförvaltningarna, som har 
behov av att utveckla arbetet med masterdata då dessa verksamheter inte aktivt 
fokuserar på detta idag.  

2.1.7.2 Observationer 
Kommunikation 

Arbetet med kommunikation kring inköp varierar mellan och ibland inom de fyra 
grupperingarna. Bland fackförvaltningarna i kluster 1 växlar det mellan att arbeta 
utifrån en etablerad plan till att kommunikationsinsatser i bästa fall sker vid behov. 
Varken fackförvaltningarna i kluster 2 eller stadsdelsförvaltningarna arbetar 
strukturerat med kommunikation av inköpsrelaterad information. Det finns inte 
etablerade planer för sådan kommunikation och kommunikationsinsatser sker även 
här i bästa fall om det behövs. Bland bolagen har flera en strategi som hänger ihop 
med verksamhetsplaneringen. Vissa bolag har en övergripande tanke kring 
kommunikation som leder till planerade kommunikationsinsatser (internt och 
externt) och några saknar plan samt genomför inköpsrelaterad kommunikation i 
bästa fall vid behov. 

Vägledningar, mallar och checklistor 

Överlag har fackförvaltningar i kluster 1 och bolag i stor utsträckning etablerat 
egna vägledningar, mallar och checklistor för inköpsarbetet, eller har staden-
övergripande vägledningar etablerade. Avseende fackförvaltningar i kluster 2 och 
stadsdelsförvaltningar har dessa till viss del etablerat detta för inköp men i regel är 
vägledningar, mallar och checklistor inte heltäckande.  

Masterdata 

För staden som helhet finns idag inte ett gemensamt förhållningssätt till masterdata 
och det finns behov av att adressera detta centralt, för att säkerställa en staden-
gemensam masterdatahantering. Vissa verksamheter har egna riktlinjer för 
hantering av masterdata, särskilt bland de större fackförvaltningarna, men det 
saknas ofta tydlig vägledning och ansvarsfördelning. Många av bolagen har en 
större tydlighet i masterdata-hantering13 och har insikter i konsekvenserna av 

                                                      
13 Med masterdata menas här i grunden hur begreppen ”Avtal”, ”Leverantör” och ”Kategori” förvaltas (vem 
ansvarar för att tillhandahålla information, vem har rätt att ändra, se och radera information, vem kontrollerar) och 
har för relationer/datakällor (t.ex. hur vi fångar avtalsinformation, vad ingår i begreppet avtalsinformation; såsom 
avtalsID, duration/avtalslängd, sortiment, avtalspart, köpande enhet). 
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systemrelaterade brister (såsom olika ekonomisystem, avtalsdatabaser, 
beställningssystem).  

Avtalsadministration 

Etablerad administrativt stöd i inköpsarbetet med ansvar för avtalsadministration 
finns endast i ett fåtal verksamheter. Hur ansvaret för avtalsadministration fördelats 
varierar därmed, men detta lyfts inte särskilt som ett område med behov av 
förbättring.  

Leverantörsstyrning 

”Leverantörsstyrning” står ut som en process med betydande förbättringspotential 
bland förvaltningarna och ingen av de svarande förvaltningarna har en process för 
leverantörsstyrning14. I regel finns arbetssätt och rutiner för leverantörsstyrning 
bland bolagen men med brister i dokumentation och systematik.  

Uppföljning av inköp 

Uppföljning av inköp15 genomförs överlag inte regelbundet eller på ett strukturerat 
sätt i förvaltningarna. Hos många sker denna typ av uppföljning när behov uppstår, 
exempelvis vid förfrågan från politiken.  

I kontrast sker uppföljning av inköp regelbundet hos många bolag enligt en 
dokumenterad process med tydlig ansvarsfördelning. Denna process är ofta 
integrerad med processer och flöden i kärnverksamheten, exempelvis GBP vid 
bygg- och anläggningsentreprenader. På det sättet uppnår bolagen generellt hög 
processmognad i denna del. Det saknas staden-gemensamma standarder för 
uppföljning, som skulle kunna bidra till att uppnå systematik och jämförbarhet 
mellan verksamheter och över tid.  

2.1.7.3 Rekommendationer 
Övergripande rekommendationerna är att: 

 Utveckla gemensam standard och process för leverantörsstyrning. 
 Utveckla vägledning i hantering av masterdata som stödjer 

förvaltningarnas och bolagens arbete där det behövs.  
 Etablera gemensam standard för uppföljning av inköp – vad ska följas upp, 

när, hur och till vem. Parat med stöd i inköpsanalys och gemensam 
standard för nyckeltal.  

 Utforma målgruppsanpassad kommunikation kring inköp och upphandling 
som adresserar intressenternas faktiska behov.  

  

                                                      
14 Med leverantörsstyrning menas arbetssätt för att säkerställa att rätt kvalitet/vara/tjänst levereras samt att övriga 
förutsättningar är uppfyllda. Det kan innebära operativa möten i leverans, möten som är kring leverantörens arbete 
(ej leverans, men uppföljning av samlad prestation), eller strategiska möten, samt arbetssätt för att stödja 
leverantörens möjligheter att leverera eller hantering av avveckling av leverantören. 
15 Med uppföljning av inköp avses t.ex. spend per köpande verksamhet, spend per leverantör, antal beställningar, 
antal order, antal köp (avrop, direktupphandlingar) per verksamhet, köp på avtal, utanför avtal, per inköpare, 
volymer per beställning, genom olika inköpskanaler. 
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 Organisation 
Hur inköp är organiserat, vilka roller som finns för inköpsarbetet och hur många 
som dedikerat arbetar med inköp kan påverka förutsättningarna för att arbeta 
strategiskt och systematiskt med inköpsprocesserna.  

Nulägesanalysen belyser även hur mycket förvaltningarna och bolagen samverkar 
kring upphandlingsarbetet och i vilken utsträckning hjälp tas av INK.  

2.2.1 Mognadsdimensioner för inköpsorganisation 
En ledande inköpsorganisation ses som en strategisk partner till verksamheten och 
involveras på ett naturligt sätt i kärnverksamhetens processer. Kunskapsdelning 
och kompetensutveckling för medarbetare inom inköp sker strukturerat.  

Grundläggande Etablerad Ledande 
 Decentraliserad organisation 

och operativmodell 
 Låg grad av transparens 

mellan verksamheter 
(förvaltningar och bolag) 

 Minimal involvering av 
inköp hos övrig verksamhet 

 Plan för kompetens-
utveckling inom inköp 
saknas 

 Kunskapshantering sker 
varken strukturerat eller 
organiserat 

 Centraliserad organisation 
där strategiska 
upphandlingar och processer 
hanteras centralt 

 Begränsad transparens 
mellan verksamheter 

 Medarbetare inom inköp tar 
del av strukturerad och 
regelbunden utbildning 

 Central kunskapshantering 
existerar och underhålls 

 Kunskapsdelning sker utan 
formell process 

 Inköpsfunktionen arbetar 
nära kärnverksamheten och 
ses som en strategisk partner 

 Virtuella, tvärfunktionella 
team finns etablerade för 
kategoriarbete 

 Plan för kompetens-
utveckling inom inköp finns, 
medarbetare tar del av både 
generell och specifik 
utbildning 

 Kunskapshantering sker 
strukturerat  

Figur 10. Kännetecken för organisatorisk mognad inom inköp. 

2.2.2 Organisation - Övergripande slutsatser 
Nedan presenteras en kartläggning av hur inköp- och upphandlingsarbetet är 
organiserat i stadens förvaltningar och bolag. Hur ser inköpsorganisationen ut? Hur 
många medarbetare arbetar med inköp? Vilka roller finns etablerade för inköp- och 
upphandlingsarbetet? 

Även utmaningar och behov kopplat till struktur, roller och kompetens lyfts fram. 

2.2.2.1 Nuläge 
Det är en stor variation i organisering av inköpsarbetet i förvaltningar och bolag. I 
många fall, framförallt bland bolagen, finns en samlad organisatorisk enhet för 
inköpsarbetet med roller såsom inköpsansvarig/-chef, inköpssamordnare och 
inköpare/upphandlare organiserade centralt.  

I de flesta förvaltningar och bolag är inköpsenheten eller antal dedikerade 
heltidstjänster för inköp relativt liten och ofta mellan 0,25 och fem FTE16. Det gör 
att de roller som är dedikerade till inköpsarbetet arbetar mycket brett, ofta med allt 
ifrån att leda inköpsarbetet till att genomföra och ge stöd i taktiska och operativa 
processer.  

Samordning av upphandlingsarbetet mellan bolag/förvaltningar, utöver det som 
koordineras av INK, är ovanligt. Hur och i vilken utsträckning hjälp tas av INK 
varierar från ”aldrig” till ”mycket ofta”. Vanligast är att söka råd i specifika frågor 
kopplat till en upphandling eller ett behov. 

                                                      
16 FullTidsEkvivalent, det vill säga motsvarande en heltidstjänst, oberoende av hur många individer som genomför 
arbetet. 
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2.2.2.2 Utmaningar & behov 
Det finns begränsat med tid och utrymme, givet bemanningen för inköpsarbetet, för 
att utveckla ledningsprocesser och strategiska processer, då inköpsenheterna 
generellt är små och tid läggs på att styra och leda det dagliga operativa och 
taktiska inköpsarbetet. Bristande beställarkompetens och stora 
beställarorganisationer med många sällan-användare i beställningsflödet och 
systemstödet (Proceedo) är också en utmaning. 

Inom flera verksamheter finns behov av tydligare struktur för organiseringen av 
inköpsarbetet, exempelvis via tydligare roller och specialiseringar. Hos flera saknas 
även administrativt stöd i inköpsarbetet samt kompetens kring inköpsanalys. Även 
juridisk expertis saknas hos vissa förvaltningar och bolag. Att INK har denna 
kompetens tillgänglig centralt är inte känt för alla. 

2.2.2.3 Rekommendationer 
Övergripande rekommendationerna är att: 

 Säkerställ kompetens i beställarledet. 
o Se över möjligheten att begränsa antal beställare genom 

exempelvis kompetenstrappor och obligatoriska utbildningar för 
behörighet i Proceedo. 

o Säkerställ adekvat användar-/beställarstöd genom att exempelvis 
ge utbildning och stöd kring beställningsflödet och Proceedo. 

 Utveckla gemensam målbild över roller och samspel. 
o Se över hur INK kan stödja förvaltningarnas och bolagens arbete 

med analys och uppföljning, då kompetens för detta saknas på 
många håll. 

o Säkerställ att information om juridisk expertis hos INK når ut till 
alla förvaltningar och bolag. Säkerställ även att gemensamma yttre 
påverkansfaktorer som påverkar många förvaltningar och bolag 
proaktivt analyseras och rekommendationer till hantering 
kommuniceras.  

o Undersök vilka etablerade former för samverkan som används idag 
som underlag t.ex. i planering av fortsatt kategorietablering.  

2.2.3 Inköpsorganisationen i stadens förvaltningar och bolag 
Två tredjedelar av stadens förvaltningar och bolag organiserar inköp- och 
upphandlingsarbetet i en samlad enhet/funktion som arbetar dedikerat med inköp. 
Bland bolagen organiserar 85 % inköpsarbetet i en dedikerad organisationsenhet. 
Hos de större fackförvaltningarna arbetar ungefär tre fjärdedelar på det sättet. 
Bland de mindre fackförvaltningarna och stadsdelsförvaltningarna organiseras 
inköpsarbetet i en dedikerad enhet hos ungefär hälften, 57 % respektive 44 %, av 
förvaltningarna.  

Där inte en dedikerad organisationsenhet för inköp och upphandling finns är 
inköpsansvaret hos en annan organisationsenhet som exempelvis ekonomienheten 
eller kanslistaben. I vissa fall är ansvaret för inköp och upphandling fördelat mellan 
flera enheter, som till exempel mellan ekonomi och juridik eller mellan ekonomi 
och stab. 

Storleken på inköpsenheten, där sådan finns, varierar i regel mellan en och fem 
FTE, med undantag för ett fåtal bolag och förvaltningar där inköpsenheten är 
större, då mellan sju och 15 FTE. Även där det finns en central inköpsenhet 
genomförs vanligtvis en del av inköpsarbetet i andra delar av organisationen. De 
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operativa inköpsprocesserna genomförs i stor utsträckning av beställare, 
administratörer och andra i verksamheten, som inte arbetar dedikerat med inköp. 
Inom bolagen genomförs ofta även en del av det taktiska inköpsarbetet av 
projektledare/chefer eller liknande roller i verksamheten.  

För de flesta förvaltningar och samtliga stadsdelsförvaltningar finns inköpsenheten 
placerad under eller inom ekonomienheten, vilket innebär att ansvarig för inköp 
rapporterar till förvaltningens ekonomichef. Hos vissa förvaltningar är 
inköpsenheten placerad under vice VD, ledningsgrupp, stabschef eller VO-
chef/utvecklingschef. Hos bolagen finns mer variation i var inköpsarbetet är 
placerat. Inom de flesta bolag (54 %) rapporterar ansvarig för inköp till bolagets 
VD, vice VD eller ledningsgrupp. Hos övriga bolag rapporterar inköpsansvarig till 
ekonomichef, VO-chef/utvecklingschef eller stabschef.  
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2.2.4 Roller i inköpsorganisationen 
Kartläggning av roller och numerärer för inköpsarbetet i de större 
fackförvaltningarna (kluster 1) visar att dessa förvaltningar har mellan tre och sju 
FTE som arbetar dedikerat med inköp och upphandling, där de flesta ligger mellan 
tre och fyra FTE (och motsvarande antal personer, det vill säga medarbetare arbetar 
i regel heltid med inköp). För de flesta speglar detta storleken på den centrala 
inköpsenheten men hos vissa är inköpsarbetet spritt över flera organisationsenheter. 

Det finns en stor spridning i vilka roller som förvaltningarna har etablerade för 
inköp- och upphandlingsarbetet samt vad dessa roller ansvarar för. Eftersom det 
vanligtvis finns tre till fyra heltidstjänster som arbetar med inköp är hela 
spektrumet av inköp- och upphandlingsaktiviteter fördelade på ett fåtal roller. 

Alla förvaltningar har inte en inköpschef eller motsvarande. Ansvar för ledning av 
inköpsarbetet ligger ofta hos ekonomichef/stabschef, alternativt hos 
inköpssamordnare eller upphandlare. Projekt-/processledare eller förvaltningens 
projektavdelning är ofta inblandade i planering, utförande och projektledning av 
förvaltningarnas egna upphandlingar samt leverantörsuppföljning, med nära 
koppling till huvudverksamheten. Detta tillsammans med eller med stöd av 
upphandlare eller inköps-/upphandlingssamordnare i den centrala inköpsenheten.  

De mindre förvaltningarna (kluster 2) har mellan 0,25 och fem FTE som arbetar 
dedikerat med inköp och upphandling. Den centrala inköpsenheten, där sådan 

Exempel på pågående utveckling av inköpsorganisation 
Här lyfts ett exempel på ett pågående utvecklingsinitiativ med syfte att uppnå 
högre effektivitet och kontroll inom inköpsområdet genom utveckling av 
inköpsorganisationen. Exemplet kommer från Park- och naturförvaltningen, för 
att belysa en del av det arbete som pågår i staden inom detta område.  

I september 2019 tog Park- och naturförvaltningens ledningsgrupp beslut om att 
utveckla inköpsorganisationen i förvaltningen. Syftet är att uppnå högre 
effektivitet och kontroll inom inköpsområdet. 

Förändringen innebär i huvudsak: 
i) Antalet beställare minskar (ännu inte specificerat hur många beställare 

förvaltningen ska ha). Beställarna ska genomföra de operativa 
inköpsprocesserna, inkl. förnyad konkurrensutsättning, med stöd av den 
centrala upphandlingsfunktionen. 

ii) Ansvar för avtalsadministration omfördelas från upphandlarna i den 
centrala upphandlingsfunktionen till rollen redovisningssamordnare 
inom ekonomiavdelningen.  

iii) En upphandlingsassistent rekryteras, som ska ansvara för 
avtalsuppföljning, stödja verksamheten i direktupphandling och FKU 
samt ge administrativt stöd till upphandlarna.  

Totalt förväntas dessa förändringar leda till ett mer renodlat uppdrag för 
upphandlingsfunktionen samt högre kvalitet och närmre verksamhetsförankring 
i det operativa inköpsarbetet. Arbetet med att detaljera de beslutade 
förändringarna pågår i förvaltningen.  
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finns, består i regel av en eller två medarbetare med rollerna inköpssamordnare 
och/eller inköpare. Eftersom att det är få som arbetar dedikerat med inköp och 
upphandling är denna person eller dessa personer involverade i stort sätt i allt 
inköpsarbete från ledning av inköpsarbetet till leverantörsuppföljning. 

I den mån arbete med ledning av inköpsarbetet sker görs detta av roller med namn 
såsom inköps-/upphandlingssamordnare, upphandlare/inköpare eller ekonomichef. 
Dessa förvaltningar genomför i regel inte egna upphandlingar och 
upphandlingsarbetet består av avrop genom förnyad konkurrensutsättning. I det 
arbetet involveras rollerna inköpssamordnare, upphandlare/inköpare, projektledare 
och sakkunniga från verksamheten. Det operativa inköpsarbetet, i form av 
beställningsflödet, mottagande av leverans och hantering av fakturor, görs ofta av 
andra personer i verksamheten som inte arbetar dedikerat med inköp med stöd från 
inköpssamordnare eller inköpare i central enhet.  

Lite under hälften av stadsdelsförvaltningarna har en samlad inköps- och 
upphandlingsenhet. Hos de flesta består denna av en till två heltidstjänster och 
ibland spridda på flera personer. En stadsdelsförvaltning uppger att det finns 15 till 
20 FTE som arbetar dedikerat med inköp och upphandling. Inom de flesta 
stadsdelsförvaltningar finns rollen inköpssamordnare etablerad. Denna roll är i stort 
sätt involverad i allt inköpsarbete, ibland som den som genomför beställning, 
direktupphandling och/eller avrop från centrala ramavtal, ibland som stöd och 
samordning till beställare i verksamheten.  

I drygt hälften av stadsdelsförvaltningarna (56 %) saknas en roll som arbetar med 
leverantörsuppföljning. I flera stadsdelsförvaltningar arbetar administratörer med 
inköp, som exempelvis med att samordna beställares behov eller genomföra 
beställningar. Inom SPINK finns dedikerade resurser som arbetar med 
projektledning, planering, genomförande och uppföljning av upphandlingar.  

84 % av bolagen har en samlad organisationsenhet som arbetar dedikerat med 
inköp/upphandling. Hos dessa består inköpsenheten i regel av mellan en och fem 
personer. De flesta bolag har mellan två och fem FTE totalt som arbetar dedikerat 
med inköp/upphandling, vilket innebär att de flesta som arbetar med inköp tillhör 
inköpsenheten. Ett bolag har totalt 15 FTE som arbetar med inköp. Även bland 
bolagen finns en stor spridning av roller etablerade för inköps- och 
upphandlingsarbete. Eftersom att inköpsenheterna även för bolagen är relativt små 
är de flesta ansvarsområden och arbetsuppgifter kopplade till inköp/upphandling 
fördelade på ett fåtal roller.  

Majoriteten av bolagen pekar på inköps-/upphandlingschefen som ledare för 
inköpsarbetet. I bolagen genomförs mycket av det taktiska inköpsarbetet, i form av 
bolagets egna upphandlingar, av roller i verksamheten, ofta projektledare. Bolagen 
är den enda gruppen där hållbarhetsansvarig uppges som en roll som är inblandad i 
inköpsarbetet.  

2.2.5 Kompetensutveckling inom inköpsarbetet 
Samtliga fackförvaltningar i kluster 1 har en dokumenterad grundkravnivå 
avseende kompetens för de som arbetar med upphandlingar. Nivån kan skilja sig 
mellan de som arbetar heltid med inköp och upphandling och de beställare samt 
medarbetare som utför FKU och direktupphandling ute i verksamheten.  

Två av fyra fackförvaltningar i kluster 1 har en tydlig kompetensutvecklingsplan 
inom inköpsarbetet och övriga anger att de saknar detta. I tre av fyra 
fackförvaltningar i kluster 1 genomför anställda som arbetar med upphandling 
regelbunden utbildning inom området.  
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Avseende fackförvaltningar i kluster 2 saknar majoriteten (86 %) en tydlig 
kompetensutvecklingsplan inom inköpsarbetet. Majoriteten av fackförvaltningar i 
detta kluster saknar en dokumenterad grundkravnivå avseende kompetens för de 
som arbetar med upphandlingar.  

Av stadsdelsförvaltningarna saknar två av tre (67 %) en tydlig 
kompetensutvecklingsplan inom inköpsarbetet och de flesta har inte heller en 
dokumenterad grundkravnivå avseende kompetens för de som arbetar med 
upphandlingar. I mer än hälften av stadsdelsförvaltningarna utbildar sig de 
anställda som arbetar med upphandling regelbundet. 

Det är 62 % av bolagen som har en tydlig kompetensutvecklingsplan för 
inköpsarbete. Bolagen har en dokumenterad grundkravnivå avseende kompetens 
för de som arbetar med upphandlingar. I fyra av de fem bolag som saknar en 
dokumenterad grundkravnivå genomför medarbetare som arbetar dedikerat med 
upphandling relevant utbildning under anställning. Hos 85 % av bolagen genomför 
anställda som arbetar med upphandling regelbunden utbildning inom området.  

2.2.6 Samordning av upphandlingsarbetet mellan verksamheter 
Vid självskattning av andel upphandlingar som genomförs tillsammans med andra 
förvaltningar och bolag, utöver INK, framkommer att sådan samordning sker i 
relativt liten utsträckning.  

Det är främst bolagen samt de större fackförvaltningarna (kluster 1) som 
samordningar en del av sina inköp och upphandlingar (observera att 
fackförvaltningar i kluster 2 samt stadsdelsförvaltningar i stort sätt inte genomför 
egna upphandlingar, vilket till del förklarar att de inte samordnar 
upphandlingsarbetet med andra). 

Av de bolag och förvaltningar som samordningar sina inköp och upphandlingar 
med andra bolag och förvaltningar uppskattas den utgöra en begränsad andel av 
totala antal upphandlingar, cirka 2-10 %. Endast ett av bolagen anger att de 

Exempel på hantering av kompetensutveckling inom inköpsområdet 
Här lyfts ett exempel på hur kompetensutveckling idag hanteras inom Got 
event, för att belysa en del av det arbete som pågår i staden inom detta område.  

Got event arbetar aktivt med kompetensutveckling för medarbetare som arbetar 
med inköpsprocesserna. Bolaget har tagit fram en kompetensutvecklingsplan 
som regelbundet följs upp. Enligt planen ska relevant utbildning vara 
genomförd innan en medarbetare får behörighet att avropa på egna eller staden-
gemensamma avtal i Proceedo. Planen innebär även att samtliga beställare 
genomför utbildning återkommande var 18e månad, så att kunskap och 
information uppdateras. Det är bolagets upphandlingsledare och 
avtalscontroller som ger utbildningen. 

Got event har ca 70 beställare i organisationen som har behörighet att göra 
avrop på avtal, alla dessa har inte behörighet att genomföra direktupphandling 
och FKU.  

Totalt uppger 42 % av kartläggningens deltagare att verksamheten har en tydlig 
kompetensutvecklingsplan för inköpsområdet.  
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samordnar 30 % av sina inköp och upphandlingar med andra bolag och 
förvaltningar. 

De bolag och förvaltningar som samordnar inköp samt upphandling uppger att det 
främst görs för tjänster relaterade till bygg och anläggning. 

Värt att notera är att majoriteten av stadens förvaltningar och bolag tar del av 
någon annan form av samordning kring inköp och upphandling som exempelvis via 
de olika grupperna och nätverken som finns inom staden.  

2.2.7 Utsträckning som bolag/förvaltningar tar hjälp av INK i 
upphandlingsarbetet 
Kartläggningen visar på en stor spridning när det gäller hur ofta bolagen och 
förvaltningarna tar hjälp av INK, vilket i analyserade svar varierar från ”aldrig” till 
”mycket ofta”. De flesta tar hjälp av INK i specifika frågor som exempelvis 
juridiska frågor, tvister eller specifika frågor kopplat till en upphandling. 

De förvaltningar som endast använder stadens centrala ramavtal är helt beroende 
av INKs hjälp där det behövs. Behovet är ofta mer operativt och frågor gäller i 
större utsträckning de centrala ramavtalen. Bolagen och de större 
fackförvaltningarna som genomför egna upphandlingar tar även hjälp av INK i 
frågor som rör innehållet i upphandlingen, specifika villkorstolkningar, och 
exempelvis hållbarhetsfrågor. I intervjuer framkommer att de flesta upplever att det 
finns en god relation och väl fungerande dialog med INK.  
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 Styrning och uppföljning 
Etablerade former och processer för styrning och uppföljning inom inköp bidrar till 
proaktiv riskhantering och ökad kontroll, samt ger förutsättningar för att med 
analys och uppföljning öka effektivitet och måluppfyllnad.  

Nulägesanalysen belyser i vilken utsträckning som mål och nyckeltal används, 
samt i så fall vilka och hur ofta de följs upp. Analysen berör även hantering av 
regelbundna inköpskontroller och visar på vissa betydande skillnader mellan 
förvaltningar och bolag på denna punkt. 

2.3.1 Mognadsdimensioner för styrning och uppföljning 
Ledande styrning och uppföljning av inköp kännetecknas av systematisk 
riskhantering genom etablerade interna kontroller, regelbunden uppföljning och 
systemstöd för analys och kontroll. Gemensamma mål för inköp finns etablerade 
och är kopplade till verksamhetens målsättningar. Nyckeltal för inköp följs upp 
regelbundet och det finns rutiner för rapportering till den centrala 
inköpsfunktionen.  

Grundläggande Etablerad Ledande 
 Interna kontroller saknas 

eller är bristfälliga 
 Effekter och utfall av 

inköpsarbetet följs inte upp 
och det sker ingen 
kontinuerlig utveckling 

 Gemensamma riktlinjer och 
processer saknas eller ger 
inte praktisk vägledning 

 Rutiner för dokumentation 
av t.ex. direktupphandling 
saknas 

 Process för 
leverantörsstyrning saknas  

 Systemstöd för 
internkontroll, uppföljning 
och analys saknas 

 Interna kontroller finns, 
består i huvudsak av 
attestkontroll och 
efterkontroll/-analys 

 Utvecklingsområden för 
inköp identifieras och följs 
upp 

 Policys och rutiner finns 
men följs inte  

 Avtalsuppföljning utförs 
men uppdateras inte 
regelbundet 

 Arbetssätt och rutiner för 
leverantörsstyrning finns 
men är inte dokumenterade 

 Systemstöd stöder delvis 
internkontroll, uppföljning 
och analys 

 Interna kontroller är delvis 
automatiserade 

 Internkontroll och 
riskhantering rapporteras 
regelbundet till inköp eller 
ledning/styrelse 

 Gemensamma mål och 
nyckeltal för inköps finns 
etablerade och uppföljning 
sker regelbundet 

 Process för 
leverantörsstyrning finns 
dokumenterad 

 Interna kontroller, 
uppföljning och analys stöds 
fullt ut av systemstöd 

Figur 11. Kännetecken för mognad inom inköpsstyrning. 

2.3.2 Styrning och uppföljning - Övergripande slutsatser 
I detta avsnitt presenteras en nulägesanalys för hur styrning och uppföljning sker 
inom inköps- och upphandlingsarbete för stadens bolag och förvaltningar. 

2.3.2.1 Nuläge 
Arbetet med styrning och uppföljning varierar mellan förvaltningar och bolag. Mål 
och nyckeltal används hos många men långt ifrån alla verksamheter i staden. 
Bolagen är den grupp som i störst utsträckning har etablerat mål och nyckeltal och 
som även följer upp dessa regelbundet. Många av stadsdelsförvaltningarna har 
etablerat mål men saknar tydliga nyckeltal att följa upp och jämföra över tid. 

Gällande regelbundna kontroller för inköp har bolagen högre mognadsgrad än 
förvaltningarna. Flera bolag har etablerade inköpskontroller som är delvis 
automatiserade, samt etablerade former för rapportering och uppföljning till den 
egna styrelsen. För fackförvaltningarna gäller detta för lite mer än hälften av 
deltagarna i kartläggningen och för stadsdelsförvaltningarna lite mindre än hälften.  
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2.3.2.2 Utmaningar & behov 
Central styrning kring mål och nyckeltal för inköp är inte utvecklat. Analys visar 
att många är positiva till ett mer gemensamt förhållningssätt till mål och nyckeltal 
för staden och flera uttrycker ett behov av mer vägledning och styrning på detta 
område, för att möjliggöra bättre kontroll och jämförbarhet. Alla är inte övertygade 
om att samma mål och nyckeltal kan gälla för samtliga verksamheter.  

Central styrning och/eller vägledning saknas även kring hantering av 
inköpskontroller. Givet skillnaderna i mognadsgrad mellan bolag och förvaltningar 
ser behovet av central styrning och stöd olika ut. 

Leverantörsstyrning är ett tydligt utvecklingsområde för hela staden. Gemensamma 
processer, rutiner och systemstöd för detta är inte utvecklat.  

2.3.2.3 Rekommendationer 
Övergripande rekommendationerna är att: 

 Kartlägg och tydliggör stadens målsättningar med koppling till inköp och 
upphandling. 

o Undersök ytterligare de inköpsmål och nyckeltal som används i 
staden idag. 

 Utveckla gemensam standard och vägledning för regelbundna 
inköpskontroller där behovet är störst (förvaltningarna i första hand).  

o Överväg gemensamma automatiserade kontrollpunkter i den mån 
masterdata medger. 

 Säkerställ möjligheter till avtalsuppföljning som exempelvis genom tydliga 
arbetssätt och rutiner. 

o Utveckla gemensam vägledning för systematisk avtalsuppföljning 
som stödjer och stärker inköpsenheternas uppföljningsarbete. 

 Etablera former för att tillhandahålla stöd till förvaltningarnas och 
bolagens analysarbete där behov och efterfrågan finns. 

o Säkerställ introduktion och utbildning av spendanalysverktyget till 
verksamheterna. 

2.3.3 Användning av mål och nyckeltal för inköp 
Vilka mål och nyckeltal som finns etablerade för inköp varierar mycket mellan 
stadens verksamheter. Bolagen är den grupp som i störst utsträckning använder mål 
och nyckeltal medan många av fackförvaltningarna inte har definierat mål eller 
nyckeltal. Inom stadsdelsförvaltningarna finns flertal mål för inköp etablerade men 
endast ett nyckeltal. 

Det saknas central styrning och samverkan kring mål och nyckeltal för inköp. Det 
finns ingen gemensam standard för vilka mål och nyckeltal staden har för inköp17, 
eller riktlinje och vägledning för hur samt hur ofta mål och nyckeltal inom inköp 
ska följas upp. Därför finns det en stor variation i vilka mål och nyckeltal som 
används. 

Majoriteten av de förvaltningar och bolag som använder mål och nyckeltal i 
inköpsarbetet uppger att de är kopplade till förvaltningens eller bolagets, respektive 
stadens, övergripande målsättningar. 

                                                      
17 Idag finns ett staden-gemensamt nyckeltal etablerat för inköpsområdet, relaterat till livsmedel på ramavtal.  
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Rekommendation är att etablera gemensamma nyckeltal som stödjer och fokuserar 
förvaltningarnas samt bolagens arbete och det gemensamma inköpsarbetet.  

Nedan följer exempel på mål och nyckeltal för inköp som idag används inom 
förvaltningarna och bolagen. 

Fackförvaltningar 
kluster 1 

Fackförvaltningar 
kluster 2 

Stadsdels-
förvaltningar 

Bolag 

Mål: 
 
 Kvalitetsmål för 

kärn-
verksamheternas 
anläggningar 
samt 
entreprenad-
upphandlingar 

Mål: 
 
 Ta social hänsyn 

i upphandling  

Mål: 

 Öka andel 
ekologiska 
livsmedel 

 Öka 
ramavtalstroheten 

 Öka antal FKU:er  
 Öka leverantörs-

fakturornas 
hastighet 

 Uppfylla stadens 
målsättning med 
hur vi ska arbeta 
med inköp, följa 
ramavtal med mera 

Mål: 

 Öka antal 
kontrakterade 
leverantörer  

 Ta social hänsyn i 
upphandling 

 Hög tillgänglighet 
på varor och 
tjänster som 
behöver i 
verksamheten  

 Inga avvikelser vid 
granskningar av 
processen  

 Få överprövningar 

Nyckeltal: 
 
 Inga angivna 

Nyckeltal: 

 Antal 
elektroniska 
beställningar 

 Order-
matchningar 

 Leverans-
kvittenser 

Nyckeltal: 
 
 Antal ekologiska 

livsmedel 

Nyckeltal: 

 Antal 
kontrakterade 
leverantörer (samt 
ökning) per 
entreprenadform 

 Antal anbud per 
upphandling 

 Kalkyl vs utfall 
anbudsumma 

 Entreprenad-
kostnad kr/BTA, 
kr/BOA  

 Kvalitetsbetyg för 
strategiska 
leverantörer 

Figur 12. Exempel på mål och nyckeltal för de olika verksamheterna. 

Bland de förvaltningar och bolag som har etablerat mål och nyckeltal varierar hur 
ofta dessa följs upp. Majoriteten av de större fackförvaltningarna följer upp sina 
mål och nyckeltal oftare än årligen. Detta gäller även för bolagen. De mindre 
fackförvaltningarna (kluster 2) följer upp sina mål och nyckeltal årligen eller mer 
sällan än årligen. I 17 % av stadsdelsförvaltningarna sker uppföljning mer sällan än 
årligen, den största andelen av stadsdelsförvaltningarna följer upp årligen och eller 
oftare. 

Rekommendationen är att utveckla vägledning/process för uppföljning av 
inköpsrelaterade nyckeltal. 

2.3.4 Hantering av regelbundna inköpskontroller 
Det finns inte någon staden-övergripande standard för regelbundna kontroller för 
inköpsområdet.  

Bolagen har i stor utsträckning etablerat kontroller för inköp, som är delvis 
automatiserade och inte endast utgörs av attestkontroll i efterhand. Flera av bolagen 
arbetar med regelbunden rapportering av inköpskontroller till bolagets styrelse (se 
exempel nedan). Denna rapportering är påkallad från enskilda bolagsstyrelser och 
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inköpsansvariga på bolagen har själva utformat sina inköpskontroller och rapporter, 
eller samverkat med andra kontrollfunktioner, såsom ekonomi. Koordinering med 
andra verksamheter eller med INK inom detta område är inte utvecklat.  

Förvaltningarna arbetar inte i samma utsträckning med egna regelbundna 
inköpskontroller, vilket även stadsrevisionens granskningar över inköpskontroller 
visar. Viss attestering av direktupphandling finns etablerad. I intervjuer 
framkommer att förvaltningarnas kontroller ofta är reaktiva efterkontroller som 
kräver mycket tidskrävande manuellt arbete i Excel. 
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Rekommendation är att se över hur INK kan stötta förvaltningar och bolag i 
utformning av inköpskontroller och hantering av dessa.  

  

Exempel på hantering av interna kontroller i stadens verksamheter 
Här lyfts två exempel på hur interna kontroller idag hanteras inom bolagen 
Higab och Got Event, för att belysa en del av det arbete som pågår i staden 
inom detta område.  

Higab 
Inköpsansvarig hos Higab presenterar på årsbasis en riskanalys inom 
inköpsområdet för bolagets styrelse. Analysen innefattar följande 
kontrollpunkter: 

i) Sällanleverantörer, analyseras genom stickprovskontroll av utvalda 
sällanleverantörer,  

ii) Leverantörsfakturor med jämna belopp, analyseras genom 
stickprovskontroll av utvalda leverantörer, och  

iii) Leverantörsfakturor med efterattest., analyseras genom 
stickprovskontroll av utvalda transaktioner. 

Analysen genomförs av inköpsansvarig och data hämtas ur bolagets 
beställnings- och fakturahanteringssystem Proceedo. Analysen för år 2017 
innefattade 27 000 fakturor, 782 leverantörer och ett inköpsvärde om 819 
miljoner kronor.  

Got Event 
Got Event upprättar på årsbasis en internkontrollplan för inköp och 
upphandling. Följande risker behandlades i internkontrollplanen för 2018/2019: 

i) Risk för otillåtna inköp i verksamheten: genom intervju med minst 10 
% av medarbetare som har beställarbehörighet (slumpmässigt urval) 
testas beställarnas kunskap om: a) att anvisningar och mallar finns, b) 
var dessa dokument finns lagrade, c) dokumentens innebörd och d) var 
medarbetare ska vända sig vid behov av hjälp.  

ii) Risk för att ramavtal inte används: bolagets ramavtalstrohet testas 
genom stickprov omfattande ca 50 fakturor som jämförs mot 
leverantörer och avtal i Proceedo. 

iii) Risk för bristande dokumentation av direktupphandlingar: att 
dokumentation finns och är lagrad på korrekt sätt testas genom 
stickprov om minst fem direktupphandlingar genomförda under året, 
som väljs ut efter resultat av test av ramavtalstrohet (punkt ii).  

Bolagets avtalscontroller ansvarar för internkontrollplanen för inköp och 
upphandling.  
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 Systemstöd 
Väl fungerande systemstöd kan underlätta och effektivisera olika delar av 
inköpsprocessen som exempelvis beställning och fakturering. System är också ett 
viktigt verktyg till att skapa kontroll över inköpsprocessens olika aktiviteter och 
möjliggöra faktabaserade analyser som leder till avvägt och fokuserat 
förbättringsarbete.  

2.4.1 Mognadsdimensioner för system och masterdata 
Ett ledande inköpsarbete stöds av väl fungerande och väl etablerade system. Hög 
integration mellan olika system och hög användningsgrad av existerande system 
möjliggör transparens och strukturerad datahantering.  

Grundläggande Etablerad Ledande 
 Ingen användning av 

möjliggörande teknik 
 Hög grad av manuell 

hantering i alla processer 
 Låg användandegrad av 

verktyg och mallar 
 Väldigt låg grad av 

automatisering 
 Ingen standardisering av 

masterdata existerar 
 Decentraliserad och reaktiv 

masterdatahantering 
 Kategoriträd saknas 

 Viss användnings-grad av 
möjliggörande teknik 

 Automatisering av processer 
till viss grad 

 Låg grad av 
systemintegration 

 Systembaserad process- och 
datatransparens 

 Masterdatahantering till viss 
del centraliserat 

 Kategoriträd existerar och är 
kommunicerat 

 Omfattande utnyttjande av 
teknik i inköpsprocesserna 

 Kontroll stöds fullt ut av 
systemstöd 

 Hög nivå av integration 
mellan system 

 Utnyttjande av tredje parts 
lösningar 

 Proaktiv datahantering 
 Hög datakvalitet säkerställd 

genom regelbunden kontroll 
 Gemensam 

masterdatahantering  
 Kategoriträd existerar och är 

väl etablerat 
 Hög utnyttjandegrad av e-

handelssystem 
Figur 13. Kännetecken för mognad inom stödjande system för inköp. 

2.4.2 Systemstöd - Övergripande slutsatser 
I detta avsnitt presenteras en nulägesanalys över vilka systemstöd som används 
inom bolag och förvaltningar i staden samt hur väl de ger stöd för effektivt 
upphandlings- och inköpsarbete. Vilket upphandlingsverktyg används? Används 
Proceedo för beställning till betalning? Om inte, finns andra beställnings- och 
fakturasystem? 

2.4.2.1 Nuläge 
I regel används Proceedo för processen beställning till betalning i staden. Endast 
bolagen använder andra system än Proceedo för denna process. Exempel på andra 
beställningssystem som används är API Pro Maintenance och FAST2.  

Bland de faktureringssystem som används finns bland andra Basware och 
Raindance. Utöver upphandlingsverktyg, beställningssystem och avtalssystem, 
nyttjar ett flertal av bolagen och förvaltningarna andra system för att utföra arbete 
som har en koppling till inköps- och upphandlingsprocessen, exempelvis 
projekthanteringsverktyg för tilläggsbeställningar och avtalshantering i bygg- och 
anläggningsentreprenader.  

I stort sätt alla bolag och förvaltningar har utpekade systemägare för sina 
upphandlings- och inköpssystem. 
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2.4.2.2 Utmaningar & behov 
Hur väl system ger stöd till inköps- och upphandlingsarbetet varierar mellan 
klustren. Många av bolagen och fackförvaltningarna anser att det saknas 
verksamhetsanpassade systemstöd inom vissa områden och för vissa funktioner, 
såsom kontroll och analys. En stor andel av stadsdelsförvaltningarna anser att 
systemen inte ger stöd till effektivt inköp- och upphandlingsarbete. Många anser att 
Proceedo inte ger tillräckligt stöd i beställningsflödet, främst för att det inte är 
användarvänligt och inte stödjer analys och automatiserade inköpskontroller i 
tillräcklig utsträckning. Det saknas ett gemensamt system för avtalslagring och -
hantering. Hur avtalsförvaltning går till varierar mellan verksamheterna.  

2.4.2.3 Rekommendationer 
Övergripande rekommendationerna är att: 

 Förtydliga ägarskapet och utvecklingsplanen för att förbättra systemstödet 
till inköpsprocessen (mellan Intraservice och INK). 

 Säkerställ introduktion och utbildning av spendanalysverktyget till 
verksamheterna. 

 Överväg gemensamma automatiserade kontrollpunkter i den mån 
masterdatan medger. 

 Säkerställ möjligheter till avtalsuppföljning som exempelvis genom 
systemstödda arbetssätt för avtalshantering och -analys. 

 Säkerställ adekvat användar- och beställarstöd. 

2.4.3 System för beställning till betalning 
Samtliga förvaltningar och 31 % av bolagen använder Proceedo för beställning till 
betalning. I knappt hälften (44 %) av bolagen som svarat att de inte använder 
Proceedo för beställning till betalning nyttjas ändå systemet i någon form inom 
beställning eller fakturering. 

Bolagen och förvaltningarna använder följande beställnings- och 
faktureringssystem18:  

Beställningssystem Faktureringssystem Övriga system/lösningar för 
inköpsarbete 

 API Pro Maintenance 
 Eget leasingsystem 
 Mainmaster 
 FAST2 
 Kommers 
 IFS 
 EAM 

 

 Proceedo 
 Microsoft AX och Ex flow 
 Winlev 
 Basware 
 Raindance 
 ISF8 
 Palette 
 CDI 

 CRM 
 Sharepoint 
 Tendsign 
 Inyett 
 Expand 
 Basware 
 IFS 
 ”Punsch-out” 
 Treserva 
 Spendency 

Figur 14. Översikt över bolagens systemlösningar för inköp. 

2.4.4 System för stöd till upphandlings- och inköpsarbete 
Majoriteten av fackförvaltningarna anser att de har system som ger stöd för ett 
effektivt upphandlings- och inköpsarbete men att de saknas systemstöd inom 
utvalda områden.  

                                                      
18 Per den 1 oktober 2019 är 16 bolag i staden ännu ej del av Proceedo och Agresso. Dessa system kommer 
succesivt att införas för alla stadens verksamheter under kommande år.  
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En majoritet av stadsdelsförvaltningarna menar att de saknar system som ger stöd 
för ett effektivt upphandlings- och inköpsarbete. Eftersom samtliga förvaltningar 
använder Proceedo för beställningsflödet är en slutsats från detta, tillsammans med 
genomförda intervjuer, att Proceedo inte anses möta stadens behov av systemstöd 
inom inköpsområdet. För beställarna upplevs systemet som krångligt och svårt att 
använda, för inköpsansvariga finns begränsningar i möjligheten att använda 
systemet för inköpskontroll, avtalshantering, analys, uppföljning och liknande. 

På bolagssidan är det fler som anser att tillräckligt gott systemstöd från de system 
som används finns, och det är också många fler bland bolagen som använder andra 
system än de staden-gemensamma. Därmed styr bolagen i större utsträckning över 
sitt systemlandskap och kan anpassa det mer efter det egna behovet av systemstöd 
och integrationer med kärnverksamhetens systemlösningar19.  

Rekommendationen är att säkerställa adekvat användar-och beställarstöd, att 
möjliggöra effektiv avtalshantering, analys och uppföljning. Det pågående arbetet 
med staden-gemensam implementering av spendanalysverktyg möjliggör, för de 
verksamheter som omfattas av automatiserad inläsning av underlag från Proceedo, 
bättre och effektivare analysmöjligheter än tidigare. 

  

                                                      
19 Ofta underhållssystem som kan generera och hantera arbetsordrar och projektstyrningsverktyg för 
entreprenadtillämpning. 
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3. Rekommendationer 
Som illustrerats i avsnitt 1.4, och i respektive analyserat område process, 
organisation, styrning och systemstöd, utvecklas en inköpsfunktion ofta i en 
sekvens, från att ha grundläggande förmågor till att uppvisa ledande egenskaper.  

Kartläggningen visar att stadens verksamheter är olika, har olika behov och har 
kommit olika långt i sina respektive utvecklingsresor inom inköpsområdet. INK 
behöver kraftsamla på att verka där det finns mest gemensam nytta och där 
behoven är stora. Detta innebär att grundläggande gemensamma förmågor behöver 
etableras parallellt som stöd till verksamheter med stora behov ges. 

De grundläggande förmågorna att utveckla för staden innefattar:  

Möjligheter för verksamheter att kunna köpa genom upphandlade avtal, 
oavsett om det är genom centrala ramavtal, objektsupphandlade 
varor/tjänster/entreprenader eller direktupphandlingar (alla avrop oavsett 
lagrum/förfaranden). Denna förmåga bygger på att beställare vet vad som gäller, 
har adekvat kompetens och träning alternativ har stöd som möjliggör ”sällan-
köpare”. Om inte beställningsarbetet fungerar är det mycket svårt att kunna bygga 
förtroende för inköpsverksamheten som helhet, oavsett var i staden inköpsarbetet 
sker. Denna förmåga bygger på en mix av kompetent beställarstöd, utbildning av 
beställare, färre beställare, tydliga inköpskanaler och fungerande underliggande 
systemstöd (som förefaller/agerar integrerat). 

Konkret innebär detta att: 

1. Säkerställa adekvat beställarstöd. 
2. Förtydliga ägarskapet och utvecklingsplanen för att förbättra systemstödet 

till inköpsprocesser, samt prioriteringar mellan Intraservice och INK, 
inklusive etablering av tillgänglig avtalshantering (samlad avtalsdatabas). 

Möjligheten att tillhandahålla avtal på behov som finns/förutses. Denna 
grundläggande förmåga innebär att forma grupperingar med liknande behov, att 
leda strategiutveckling, och att genomföra upphandlingsarbete, för att möjliggöra 
beställningsarbete (punkten ovan). Utvecklingen av denna är viktig för att inte 
endast hantera centrala gemensamma ramavtal som har breda 
användningsområden, men även utveckling mot stöd i mer specialiserade 
upphandlingar, där kompetens inom upphandling, marknadskännedom, och 
verksamhetsförståelse blir viktig. Vilken/vilka roller som INK tar respektive vilka 
andra aktörer som har roller i denna grundläggande förmåga bygger på var arbete 
sker resurseffektivast och med tydligast stödjande effekt. Denna förmåga finns till 
stor del idag och är mycket viktig att bibehålla och vidareutveckla så att de 
verksamheter som inte idag har egen förmåga tydligt får avtalen tillhandahållna att 
ropa av från. 

Konkret innebär detta att: 

3. Fortsatt säkerställa att avtal tillhandahålls stadens verksamheter. 
4. Fortsatt implementera kategoristyrning, med fokus på strategiska 

inköpsområden och samordning för stadens bästa. 

Möjligheter till att kunna följa upp stadens samlade inköpsverksamhet 
(inklusive avtalsuppföljning, leverantörsuppföljning och inköpskontroller). Denna 
förmåga bygger på att kunna fånga masterdata från stadens olika verksamheter, 
samt att bestämma vad som ska utgöra samlad inköpsuppföljning. Denna förmåga 
är nära sammankopplad till att kunna sätta uppföljningsbara mål för 
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inköpsverksamheten, samt att etablera vägledningar för vad som är 
verksamhetsutvecklande uppföljning. 

Konkret innebär detta att: 

5. Utveckla arbetssätt och förmåga till analys, med framtaget kategoriträd och 
spendanalysverktyg, för bättre uppföljning, beslutsunderlag och 
leverantörsstyrning. 

6. Utforma tydliga mål och mätetal för inköp, tillsammans med staden-
gemensam standard/vägledning för uppföljning och rapportering.  

7. Utveckla vägledning för regelbundna inköpskontroller och dess hantering. 
8. Utveckla gemensam vägledning för systematisk avtalsuppföljning som 

stödjer och stärker inköpsenheternas uppföljningsarbete samt utveckla 
arbetssätt för leverantörsstyrning för prioriterade leverantörer. 

9. Utveckla vägledning i hantering av masterdata som stödjer inköpsarbetet. 

Möjlighet att kommunicera information och ge råd. Denna förmåga bygger på 
att kunna målgruppsanpassa budskap och interaktioner. Denna förmåga innebär 
utveckling av kompetenser även inom förändringsledning, facilitering, 
projektledning, projektliknande arbeten, och kommunikation, men även att 
tillhandahålla analyser och tidseffektiva verktyg (listor, identifierade brister) för 
avtalsuppföljning och leverantörsuppföljning. Att anpassa budskap och 
interaktioner gäller inom stadens verksamheter (t.ex. mellan inköpssamordnare och 
projektledare), mellan stadens olika verksamheter samt mellan INKs olika områden 
och stadens verksamheter.  

Konkret innebär detta att: 

10. Utveckla målgruppsanpassade fora, utbildningar, rådgivning och 
kommunikation. 

Utifrån slutsatser, rekommendationer, och mognadsanalys rekommenderas nästa 
steg vara att detaljering av de fyra grundläggande förmågorna sker, så att 
kartläggningens rekommendationer hamnar i en tidsatt sekvens, med målgrupper 
utifrån stadens övergripande organisationslösning. 

En detaljering av ovan rekommendationer följer i Appendix 2. 
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Appendix 1 - Deltagare i 
kartläggningen 
Nedan listas verksamheterna inom respektive kluster, samt deltagande i enkät 
och/eller intervjuer.  

Förvaltningar/ bolag  Deltagande 
Fackförvaltningar kluster 1  
 Park- och naturförvaltningen 
 Lokalförvaltningen  
 Arbetsmarknad och vuxenutbildning 
 Kretslopp och vatten 
 Trafikkontoret 
 Intraservice 

 
 Fackförvaltningar kluster 2  
 Grundskoleförvaltningen 
 Inköp och upphandling 
 Stadsbyggnadskontoret 
 Förskoleförvaltningen 
 Konsument- och medborgarservice 
 Social resursförvaltning 
 Fastighetskontoret 
 Idrotts- och föreningsförvaltningen 
 Miljöförvaltningen 
 Stadsledningskontoret 
 Kulturförvaltningen 
 Utbildningsförvaltningen 

 
Stadsdelsförvaltningar 
 Angered 
 Örgryte-Härlanda 
 Askim-Frölunda-Högsbo 
 Majorna-Linné 
 Västra Göteborg 
 Centrum 
 Lundby 
 Norra Hisingen 
 Västra Hisingen 
 Östra Göteborg 
 
Bolag 
 Bostadsbolaget 
 Higab 
 Got Event 
 Göteborgs Hamn 
 Framtiden Byggutveckling 
 Göteborg Energi 
 Göteborgs Spårvägar 
 Göteborgs Stads Leasing 
 Göteborgs Hamn 
 Göteborgs Stadsteater 
 Liseberg 
 Gryaab 
 Renova 
 Business Region Göteborg 
 Poseidon 
 Egnahemsbolaget  
 Älvstranden Utveckling 
 Parkeringsbolaget 
 Gårdstensbostäder 
 Göteborgslokaler 
 Familjebostäder 

 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom intervju 
Deltar genom intervju 

 
 

Deltar genom intervju 
Deltar genom intervju 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar ej 
Deltar ej 
Deltar ej 
 
 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar ej 
 
 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom enkät och intervju 
Deltar genom intervju 
Deltar genom intervju 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar genom enkät 
Deltar ej 
Deltar ej 
Deltar ej 
Deltar ej 
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Sammantaget har 34 verksamheter svarat genom enkät och 21 verksamheter 
deltagit genom intervjuer (med en eller flera deltagare). Intervjuer genomfördes 
under perioden juni till september 2019.  

Kartläggningen har genomförts av och konsult- och revisionsbolaget KPMG (Björn 
Borgman, Amanda Löfgren), tillsammans med INK (Anders Haraldsson). Arbetet 
har styrts av en styrgrupp bestående av Henrik Karlsson, Carin Bergdahl 
(beställare) och Åsa Bergman från INK. Arbetet har pågått under perioden juni till 
oktober 2019. 
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Appendix 2 – Detaljerade 
rekommendationer 
Rapportens fyra huvudrekommendationer gäller för att uppnå en ökad förmåga 
inom hela stadens inköpsarbete. INK har en mycket viktig roll för att styra och 
stödja stadens verksamheter inom prioriterade områden, men en del av 
utvecklingsarbetet behöver även fortsatt ske i de enskilda verksamheterna, 
beroende på mognadsgrad och behov. För att uppnå önskade effekter är det viktigt 
att stadens olika verksamheter är involverade i centralt drivna utvecklingsinitiativ, 
för att både öka insikter och förändringsförmåga, och för att bidra med perspektiv 
som stödjer utveckling av anpassade lösningar. Vidare finns det i stadens olika 
verksamheter även fortsatt utrymme att själva arbeta vidare och förbättra förmågan 
inom inköpsarbete.  

Kartläggningen är genomförd på en övergripande nivå och exakt hur stadens olika 
verksamheter ska ta till sig rekommendationerna i kartläggningen är inte 
dokumenterat. En detaljering av respektive verksamhets utvecklingsbehov i 
förhållande till de fyra huvudrekommendationerna, och de tio områdena kan vara 
ett nästa steg. 

Nedan utvecklas de rekommendationer som sammanfattas i kartläggningen.  

1. Säkerställa adekvat beställarstöd  
I kartläggningen framkommer att mycket tid och resurser i förvaltningar och bolag 
läggs på det operativa inköpsarbetet, där behovet av beställarstöd är stort. Staden 
rekommenderas att se över hur inköpsenheternas arbete på detta område kan 
stärkas. Central utbildning och/eller centralt framtaget stöd- och 
utbildningsmaterial kan bidra till att frigöra tid för mer strategiskt inköpsarbete i de 
lokala inköpsenheterna.  

För att arbete med beställningar ska ske effektivt, givet att systemstödet är 
”konstant”, behöver kanalen in för information tydliggöras (t.ex. vilket avtal ska 
användas, hur ska förnyad konkurrensutsättning gå till, kan vi använda 
rangordning, får jag göra direktupphandling, hur ska jag använda 
direktupphandlingsmall). Det innebär att säkerställa att beställare får möjlighet att 
arbeta med de lärdomar de har från utbildningstillfällen och praktisk hantering av 
inköpsärenden. Genom att arbeta med färre individer som har rätt förutsättningar 
ges möjlighet till att genomföra fler köp med rätt ingångsvärden.  
 
Rekommendationen är att utifrån de förutsättningar som respektive verksamhet har, 
ge stöd för att säkerställa att beställningsarbetet kan ske effektivt (t.ex. genom att 
ge vägledning kring dimensionering, ansvarsfördelning, visa på goda exempel). 
 
Mer konkret innebär detta:  

a. För de beställningsflöden som sker i Proceedo och avser avrop på stadens 
centrala ramavtal (via INK), att säkerställa att beställare ute i 
verksamheterna har tillräcklig (och uppdaterad) kunskap om systemet, 
processen och avtalen för att beställningar ska kunna ske rätt och effektivt. 
Det kan även innebära att se över dimensionering och roller i beställar-
/inköpsorganisationen. Dessa delar kan med fördel drivas centralt av INK 
och Intraservice, genom dels en utbildningsstrategi som täcker systemstöd 
och process, dels vägledning till verksamheterna gällande dimensionering, 
ansvarsfördelning och roller i inköpsorganisationen.  
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b. Även för de beställningsflöden som sker i Proceedo och avser avrop på 
verksamhetens egna avtal (oavsett avtalsform), innebär denna 
rekommendation att säkerställa beställarnas kunskapsnivå och eventuellt 
(beroende på behovet i respektive verksamhet) se över dimensioneringen 
av beställarorganisationen. Kompetensutveckling avseende systemet och 
beställningsprocessen kan med fördel drivas av Intraservice och INK, som 
del av en mer övergripande utbildningsstrategi. Detta gäller även 
vägledning kring inköpsorganisationens dimensionering och roller. I den 
mån verksamhetens beställare behöver mer specifik utbildning, exempelvis 
kring de egna avtalen, bör detta drivas av den lokala inköpsenheten.  

c. Även för de beställningsflöden som sker utanför Proceedo och inte avser 
avrop på centrala ramavtal innebär denna rekommendation att säkerställa 
beställares kunskap och anpassa beställarorganisationen så att rätt 
förutsättningar finns för verksamheten att genomföra beställningar både 
rätt och effektivt. Verksamheterna behöver även säkerställa att avtal finns 
tillgängliga för beställare, genom andra system än Proceedo. Eventuella 
utvecklingsinitiativ inom dessa områden bör drivas av verksamheterna 
själva beroende på mognadsgrad och behov. Vidare utredning behövs för 
att detaljera detta ytterligare.  

 
Sammanfattningsvis rekommenderas staden som helhet att säkerställa adekvat 
beställarstöd så att beställningar kan ske rätt och effektivt. INK och Intraservice 
rekommenderas att ta ett helhetsgrepp om stadens hela spend i en 
utbildningsstrategi för att lyfta kunskapsnivån hos stadens beställare avseende 
Proceedo, som används av många verksamheter, oavsett om beställning sker på 
stadens centrala ramavtal eller verksamhetens egna avtal. Vidare rekommenderas 
INK att utveckla vägledning kring inköpsorganisationens dimensionering, för att 
stödja inköpsenheternas utvecklingsarbete. Eventuella behov hos verksamheterna 
av att höja kunskapsnivån eller se över dimensioneringen utifrån mer specifika 
utmaningar/behov bör adresseras av verksamheterna. Vad som är en gemensam 
utmaning eller en specifik verksamhetsunik utmaning behöver adresseras i arbetet 
framgent. 

2. Tydligare ägarskap och utvecklingsplan för systemstöd 
En hög användningsgrad av IT-system för inköp, såsom e-handelssystem, 
möjliggör utökad kontroll, styrning och effektivitet. Detta förutsätter dock att 
systemen anses ge adekvat stöd till inköpsprocesserna. I kartläggningen 
framkommer detta som ett utvecklingsområde. Staden som helhet rekommenderas 
se över systemstödet till inköpsarbetet på både kortare och längre sikt.  

Mer konkret innebär detta att:  
a. Ägarskapet för utveckling av systemstödet mellan INK och Intraservice 

bör tydliggöras, samt att fortsätta det utvecklingsarbete som påbörjats. 
Både INK och Intraservice har viktiga roller i att driva detta. Inom ramen 
för detta arbete bör fokus ligga på kritisk funktionalitet för att kunna göra 
effektiva avrop samt möjligheter till 
uppföljningsarbete/ekonomiadministrativ effektivitet, samt att 
kommunicera tidsförhållanden för när eventuella förändringar/förbättringar 
kommer verksamheterna tillgodo. Detta bör koordineras med 
utbildningsstrategi, samt vad som rekommenderas som arbetssätt i väntan 
på en förändring/förbättring. 

b. För de verksamheter som inte använder stadens gemensamma system för 
inköp bör eventuellt utvecklingsarbete drivas i den egna verksamheten, 
dock med hänsyn till att Proceedo enligt rådande plan implementeras i 
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samtliga förvaltningar och bolag på några års sikt. Det utvecklingsarbetet 
behöver, såsom i a) ovan handla om att verksamheten identifierar vilka 
hinder som finns för att genomföra effektiva systemstödda 
beställningar/avrop och efterföljande effektivitetsvinster genom 
uppföljning, kontroll och minskade manuella inslag. Detta bör dock vägas 
mot nyttan givet Proceedos implementeringstidsplan. 

3. Tillhandahåll avtal för stadens behov 
För att säkerställa goda förutsättningar att fortsätta utveckla den gemensamma 
inköpsprocessen och arbeta mer strategiskt med inköp bör grunden läggas väl inom 
ett av INKs kärnuppdrag – att tillhandahålla staden-gemensamma ramavtal som 
tillgodoser stadens gemensamma behov. I kartläggningen framkommer att 
stadsdelsförvaltningarna och många av fackförvaltningarna är beroende av att INK 
planerar och genomför upphandlingar, eftersom resurser, tid och kompetens för 
detta saknas i de egna förvaltningarna. Samtidigt framkommer att det finns 
avtalsområden som INK idag upphandlar som bolag och förvaltningar skulle 
föredra att upphandla på egen hand, då de staden-gemensamma ramavtalen inte 
anses tillgodose verksamhetens behov av flexibilitet och verksamhetsanpassning.  

Fokus bör därför ligga på att säkerställa att ramavtal tillhandahålls för de områden 
och verksamheter där behovet är störst. För att identifiera vilka områden det rör sig 
om blir både kategoristyrning och spendanalys viktiga verktyg. Genom 
kategoristyrning fångas verksamheternas behov och preferenser på ett strategiskt 
plan, innan upphandlingsplan sätts. Genom regelbunden spendanalys ökar 
förståelsen för stadens köpmönster och behov, vilket blir viktigt beslutsunderlag i 
upphandlingsarbetet.  

Vidare bör INK säkerställa att det finns goda förutsättningar för de verksamheter 
som vill att delta i upphandlingsarbetet efter förmåga och tillgänglig tid, genom 
exempelvis dagens avtalsgrupper. God framförhållning och tydlighet kring 
förväntad insats är förutsättningar för att få viktiga inspel från de köpande 
verksamheterna. 

För att säkerställa kvalitet i ramavtalen bör INK utforma en tydlig rutin och kanal 
för återkoppling från de köpande verksamheterna kring eventuella avvikelser i 
leverans mot avtal. Idag sker sådan återkoppling endast i förekommande fall och på 
initiativ av beställare eller mottagare i den köpande verksamheten, vilket innebär 
att all återkoppling från verksamheterna sannolikt inte fångas upp. 

Även för den del av stadens totala spend som inte täcks av de centralt upphandlade 
ramavtalen bör staden som helhet säkerställa att det finns avtal som täcker behoven 
av externa varor och tjänster.  

Mer konkret innebär detta på totalen att: 
a. INK rekommenderas att fokusera på att tillhandahålla ramavtal där behov 

finns, oavsett om behovet är gemensamt för hela staden, gemensamt för ett 
antal verksamheter eller mer unikt men för verksamheter som är beroende 
av att INK genomför upphandlingar. I kartläggningen framkommer att 
stadsdelsförvaltningarna och de mindre fackförvaltningarna har störst 
behov av INK i upphandlingsarbetet. Vidare utredning behövs för att få en 
bättre bild av behovet hos olika verksamheter och inom olika 
inköpsområden, där INK ramavtalsteckning idag inte ger fullgod 
avtalstäckning.  

b. Stadens olika verksamheter behöver fortsätta arbeta utifrån sina 
förutsättningar för att säkerställa att det finns rätt avtalstäckning (oavsett 
avtalsform) som täcker verksamhetens behov av varor och tjänster, 
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antingen via stadens centrala ramavtal eller genom egna avtal. Detta arbete 
bör ske i verksamheterna och drivas av de lokala inköpsenheterna. INK 
kan stödja detta arbete genom att exempelvis arbeta brett med 
kompetensutveckling för upphandlingsarbetet (inte enbart INKs ramavtal) 
och tillhandahålla verksamheterna med insikter från spendanalys. Vidare 
bör det övervägas att samtliga verksamheter upprättar inköpsplaner med 
förväntade behov inom stadens inköpskategorier, som INK även kan 
använda för att finna gemensamma nyttor. 

 
Sammanfattningsvis rekommenderas staden som helhet att säkerställa att det finns 
avtal som effektivt täcker stadens behov av varor och tjänster. INK rekommenderas 
att fortsätta tillhandahålla centrala ramavtal där behov finns. Verksamheterna 
rekommenderas att fortsätta arbeta med upphandling för att täcka de behov som 
inte tillgodoses i de centrala ramavtalen. Vidare analys krävs för detaljering av 
rekommendationen.  

4. Fortsatt utrullning av kategoristyrning för stadens bästa 
Det finns stor potential i ett mer samordnat, strategiskt och långsiktigt 
förhållningssätt inom många av stadens inköpsområden.  

Konkret innebär denna rekommendation att implementeringen av kategoristyrning 
bör fortsätta, med fokus framförallt på att: 

 Prioritera de inköpsområden där potentialen i samordning är störst. 
Spendanalys och kartläggning av stadens övergripande målsättningar bör 
ligga till grund för etableringsplanen. De inköpsområden som är av mer 
verksamhetsspecifik karaktär bör inte vara prioriterade för utrullning av 
kategoristyrning.  

 Säkerställ att det framtagna kategoriträdet når ut till verksamheterna.  
 Säkerställ uppföljning av genomförda kategoriarbeten och kommunicera 

arbetets effekter och nyttor till verksamheterna och politiken.  
 
Implementeringen av kategoristyrning i staden bör även fortsättningsvis drivas av 
INK, medan verksamheterna bör vara involverade i den grad det krävs/passar i 
respektive kategori. För de områden som INK inte startar i närtid, med utvalda 
verksamheter, men där ett behov av kategoribaserat arbetssätt finns hos en egen 
verksamhet, finns metodstöd och mallar framtagna av INK, för en verksamhet att 
påbörja arbete, fortfarande enligt stadens modell,  

5. Utveckla arbetssätt och förmåga till inköpsanalys 
I kartläggningen framkommer att många av stadens förvaltningar och bolag har 
intresse av att använda spendanalys i större utsträckning för uppföljning och 
beslutsunderlag, men att resurser i form av tid och kompetens saknas för detta. För 
att stärka hela stadens inköpsarbete rekommenderas att förmåga, inklusive 
systemstöd, fortsatt utvecklas inom staden, för att skapa förutsättningar för 
utvecklad måluppföljning och leverantörsstyrning, samt beslutsunderlag i 
upphandlingsplan och etableringsplan för kategoristyrning.  

Mer konkret innebär detta att: 
a. Förmåga och arbetssätt för analys i första hand bör byggas upp inom INK, 

ett arbete som redan är på god väg i och med den kompetens och det 
systemstöd som nu finns inom INK. Genom att genomföra och 
sammanställa analyser både för staden som helhet och för enskilda bolag 
och förvaltningar kan INK tillhandahålla värdefulla insikter och 
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förutsättningar till uppföljning och leverantörsstyrning. Analysförmågan 
inom INK blir därmed ett verktyg för beslut och uppföljning för staden 
som helhet, såväl som för de enskilda verksamheterna. 

b. På något längre sikt bygga upp analysförmåga brett i staden, tillsammans 
med utrullning av spendanalysverktyget till samtliga verksamheter. 
Förmågan bör byggas upp så att det i staden finns samsyn kring både vad 
som kan analyseras och hur detta görs, samt vilka insikter som dras från 
analysen i exempelvis leverantörsstyrning, upphandlingsarbete och 
uppföljning av inköpskontroller. Samtidigt bör analysförmågan i 
verksamheterna vara anpassad till respektive verksamhets behov och 
grundläggande förmåga. Detta utvecklingsarbete innebär 
utbildningsinsatser och utrullning av verktyget och kan därmed med fördel 
drivas av Intraservice och INK, i nära dialog och samarbete med 
verksamheternas inköpsenheter.  

Sammanfattningsvis rekommenderas att analysförmågan byggs upp i staden som 
helhet och att detta sker i två steg – först genom uppbyggnad av förmåga och 
arbetssätt inom INK, som kommer hela staden till del, sedan genom anpassad 
utbildning och utrullning av spendanalysverktyget i hela staden som även detta 
drivs av Intraservice och INK. 

6. Utforma tydliga mål och mätetal för inköp 
Staden rekommenderas att definiera och utveckla tydligare målsättning inom inköp 
och upphandling. Rekommendationen medför att definiera mätbara och tydliga mål 
som skapar en inriktning som alla kan bidra till, såväl förvaltningar som bolag. Att 
definiera tydligare inriktning och målsättning syftar till att skapa ett synsätt som är 
heltäckande när det gäller stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 

Det är viktigt att övergripande mätetal för inköpsverksamheten är mätbara, 
förankrade med en strategi för hur staden möter målsättningarna, samt en tydlig 
ansvarsfördelning för de aktiviteter som krävs.  

Konkret innebär detta att på central nivå utveckla för staden gemensamma 
målsättningar med inköpsarbetet, parat med mätetal för uppföljning av dessa. Detta 
arbete kan med fördel drivas av INK, i nära dialog och samverkan med 
verksamheter.  

Förslag på lämpliga mått innefattar i den mest grundläggande formen: 

 Antal leverantörer och inköpsvolym  
 Andel direktupphandlingar som sker enligt lagkrav (% för inköp mellan 50 

tkr - 585 tkr) 
 Avtalstrohet  

Samtliga ovan bör kunna fungera för respektive verksamhet och aggregeras för 
staden som helhet. 

I framtagande av mål och mätetal bör verksamheternas perspektiv samlas in, för att 
bland annat fånga vilka mål och mätetal som finns etablerade i verksamheterna 
idag och för att säkerställa att eventuella ytterligare mål och mått utformas så att 
stadens övergripande strategier går att arbeta mot.  

Som komplement till framtagna mätetal rekommenderas INK att utforma en 
process för uppföljning och rapportering av dessa. Processen bör precisera 
ansvarsfördelning, mottagare och frekvens för rapportering.  
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7. Utveckla hantering av inköpskontroller 
Staden rekommenderas att säkerställa att adekvata kontroller för inköp och 
upphandling används inom staden, för att stärka verksamheternas följsamhet mot 
lagkrav och stadens regelverk. Regelbunden inköpskontroll framkommer som ett 
utvecklingsområde i kartläggningen, genom enkät och intervjuer samt 
övergripande studie av utvalda revisionsredogörelser från stadsrevisionen avseende 
år 2018. Utveckling inom detta område bör vara prioriterat, eftersom det finns 
betydande förtroenderisker och ekonomiska risker kopplade till bristande kontroll.  

I kartläggningen framkommer att flera av stadens verksamheter, i störst 
utsträckning bolagen, har etablerade kontroller kopplade till inköp och 
upphandling. Däremot saknas en staden-gemensam standard för regelbundna 
inköpskontroller och många förvaltningar och bolag behöver stöd i utformning och 
hantering av kontroller för inköp. I stadsrevisionens årsredogörelse för 2018 
framkommer att brister i kontroll främst gäller krav på dokumentation i 
direktupphandling och avrop, samt följsamhet mot stadens Riktlinje för inköp och 
upphandling.  

Med inköpskontroller menas de kontroller som ofta utgör delar i en övergripande 
internkontroll-plan som rör verksamhetens hantering av externa medel (inköp).  

De innefattar till exempel: 
 Behörigheter att handla upp, tilldela kontrakt, godkänna beställningar och 

uppläggning av leverantörer (innan vara/tjänst levereras eller beställs), 
attestera och godkänna avvikelser.  

 Verksamhetens avtalstrohet, köp utanför avtal, fakturakontroller avseende 
jämna belopp, referensinformation (spårbarhet genom hela flödet) och e-
handelskanaler. 

 Kontroller avseende leverantörer (t.ex. finansiellt och skattehantering, 
ägarförhållanden, produktionsförutsättningar och 
systerverksamhet/allianser, social hållbarhet och relevanta certifieringar). 

Mer konkret innebär detta att: 
a. En gemensam lägsta standard för regelbunden kontroll kopplat till inköp 

och upphandling bör utformas – ett antal kontrollpunkter som samtliga av 
stadens verksamheter regelbundet följer upp och rapporterar på. I så stor 
utsträckning som möjligt (i den mån masterdata och system medger) bör 
inköpskontrollerna automatiseras genom stadens e-handelssystem 
Proceedo. I samband med att kontrollpunkter definieras bör en tydlig 
process för uppföljning av dessa tas fram, som tar hänsyn till den 
varierande mognadsgraden i stadens inköpsverksamhet. Detta arbete kan 
på totalen med fördel drivas av INK och Intraservice, i nära dialog och 
samverkan med stadens verksamheter för att säkerställa att aktiviteter och 
kontroller är relevanta, samt fånga de kontroller som redan används och 
fungerar väl. 

b. Följa upp implementeringen av Riktlinje för inköp och upphandling i 
stadens verksamheter. Detta bör drivas av INK.  

c. Ta fram en tydlig gemensam process för direktupphandling som stöd till 
stadens verksamheter. Vidare analys behövs för att få en bättre bild av 
mognadsgraden och utmaningarna kopplat till direktupphandling i staden. 
Även i detta utvecklingsarbete har INK en viktig roll, för att utvecklingen 
ska ske på staden-nivå, men verksamheterna bör vara involverade i 
utvecklingsarbetet för att säkerställa målgruppsanpassade lösningar som 
bidrar till förbättring.  
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Särskilt om direktupphandlingar 

Direktupphandling framkommer särskilt som ett utvecklingsområde i flera 
revisionsredogörelser från stadsrevisionen för 2018. Därför bör särskild vikt ligga 
vid att säkerställa adekvata kontroller för direktupphandlingar.  

Exempel på grundläggande kontroller för direktupphandlingar: 

 Dokumenterade arbetssätt och dokumentationsrutiner för 
direktupphandling. 

 Dokumenterad kontroll av upprättande av avtal i direktupphandling. 
 Dokumenterad kontroll av att fakturering inte överstiger 

direktupphandlingsgränsen. 

8. Utveckla systematisk avtalsuppföljning och 
leverantörsstyrning 
I kartläggningen framkommer att både avtalsuppföljning och leverantörsstyrning är 
områden med förbättringspotential i såväl förvaltningar som bolag. Att utveckla 
systematiken i avtalsuppföljning och leverantörsstyrning för hela staden är ett 
viktigt steg i att stärka stadens avtalstrohet och kvaliteten i de upphandlade 
ramavtalen. På sikt bidrar detta även till stärkt relation till leverantörsmarknaden.  

För staden som helhet bör avtalsuppföljning och leverantörsstyrning ske 
systematiskt oavsett avtalsform och om avtalet är upphandlat av INK eller någon 
annan verksamhet. Staden rekommenderas därför att stärka möjligheterna till 
avtalsuppföljning och leverantörsstyrning i prioriterade områden för hela staden, 
genom systemstödda arbetssätt för avtalshantering och analys. Spendanalys är ett 
viktigt verktyg i att identifiera strategiska områden för uppföljning. Även 
kategoristyrning är ett verktyg för att arbeta mer strategiskt och långsiktigt med 
utvalda inköpsområden. Potentialen i att stärka det gemensamma förhållningssättet 
till leverantörsmarknaden är stor inom flera av stadens inköpsområden, eftersom de 
idag i vissa fall adresserar en gemensam marknad enskilt, på olika sätt, med skilda 
krav och varierande timing. 

Mer konkret innebär detta att: 
a. För den spend som täcks av stadens gemensamma ramavtal stärka arbetet 

med avtalsuppföljning och leverantörsstyrning, så att detta sker med 
systematisk (enligt förbestämda planer/prioritering och med 
regelbundenhet) samt täcker en större del av ramavtalen enligt 
prioriteringsordning som tar hänsyn till stora/kritiska leverantörer och 
specifika riskfaktorer. Detta arbete bör även fortsättningsvis genomföras 
inom INK, eftersom de centrala ramavtalen tillhandahålls av INK, men bör 
involvera relevanta verksamheter (stora köpare).  

b. För den spend som inte täcks av stadens gemensamma ramavtal, stärka 
förmåga och möjlighet till systematisk avtalsuppföljning och 
leverantörsstyrning i verksamheterna. Detta genom att stärka arbetssätt för 
avtalshantering och analys genom systemstöd och kompetens, utifrån 
nuvarande förmåga och mognadsgrad. På staden-nivå bör prioritering ske i 
den totala spenden, så att satsningen på leverantörsstyrning och 
avtalsuppföljning i första hand berör prioriterade leverantörer/områden 
(storlek, kritikalitet, riskfaktorer). Vidare analys behövs för att avgöra vad 
som behöver göras och vilka verksamheter som ska vara involverade i ett 
första skede. INK har en viktig roll i att driva detta arbete, så att 
utvecklingen sker på staden-övergripande nivå, men anpassat efter 
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varierande mognadsgrad, behov, och prioriteringar t.ex. avseende 
leverantörer eller branscher. Vägledning, utbildning och liknande 
förändringsarbete behöver sedan översättas till praktik i verksamheterna 
och verksamheternas inköpsenheter kommer att behöva driva och ansvara 
för detta. 

9. Utveckla hantering av masterdata 
Målet med att utveckla hantering av masterdata är att säkerställa en hög 
datakvalitet i stadens inköpsrelaterade system. Hanteringen möjliggör effektivt 
arbete med strategiskt inköp, avtalsefterlevnad och -uppföljning samt skapar 
förutsättningar för kontinuerligt förbättringsarbete.   

För att uppnå detta krävs att stadens verksamheter nyttjar enhetliga nyckelbegrepp 
och harmoniserade processer för hantering av begrepp, som möjliggör att data går 
att identifiera unikt oberoende verksamhet och system, tvärs förvaltningar och 
bolag. 

Med masterdata menas den grunddata som finns tillgänglig i organisationens olika 
system och verktyg. För inköp gäller detta exempelvis: 
 Avtalsdata 
 Faktureringsdata  
 Spenddata 
 Upphandlingsdata 
 Leverantörsdata 

En väl utvecklad hantering av masterdata innebär sammanfattningsvis att: 

 Det finns en tydlig process och ansvarsfördelning för att säkerställa att 
information hålls korrekt och uppdaterad i alla relevanta datakällor/-
system, inklusive uppföljning av att detta sker enligt processen. 

 Centrala begrepp, såsom leverantör, avtal och inköpskategori, finns tydligt 
definierade och används på samma sätt i hela staden. Exempelvis bör 
stadens verksamheter ange samma datafält vid uppläggning av nya 
leverantörer i de olika system som används, för möjlighet att jämföra och 
följa upp för staden som helhet. 

I kartläggningen identifieras masterdata som ett gemensamt utvecklingsområde, 
särskilt bland förvaltningarna som i regel inte arbetar med masterdata enligt en 
dokumenterad process.  

Mer konkret innebär denna rekommendation att det på staden-nivå bör tas fram en 
masterdatastrategi för inköp. INK rekommenderas att driva detta arbete, och arbeta 
tillsammans med stadens stora intressenter. 

10. Utveckla målgruppsanpassade fora, utbildningar, 
rådgivning och kommunikation 

I ett så verksamhetsövergripande område som inköp spelar kommunikation, fora, 
utbildningar och råd en viktig roll. Som konstateras tidigare så sker kommunikation 
och rådgivning avseende inköp på flera nivåer – inom verksamheten, mellan 
verksamheter och mellan INK och verksamheterna. I kartläggningen framkommer 
på övergripande nivå (det varierar mellan olika verksamheter) att kommunikation, 
utbildning och rådgivning kan stärkas på samtliga tre nivåer.  

Mer konkret innebär detta att: 
a. Vissa verksamheter bör utveckla hur de arbetar med kommunikation, 

rådgivning och utbildning (mellan inköpsenheten och resten av 
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verksamheten). Vidare analys krävs för att förstå nuläge och 
utvecklingspotential i detalj. I att stärka detta arbete har de enskilda 
inköpsenheterna en naturligt viktig roll att driva utvecklingen utifrån 
förmåga och behov. INK kan eventuellt stödja detta utvecklingsarbete med 
rådgivning och kompetensutveckling för inköpsansvariga (eller 
motsvarande roll), exempelvis genom att INK driver utbildningsinsatser 
för att öka kompetens kring förändringsledning, kommunikation och 
liknande.  

b. Det kan finnas behov av att stärka kommunikation och utbyte mellan 
enskilda verksamheter. Samtidigt som INK har en viktig roll i att 
koordinera fora och bjuda in till samtal så kan även koordinering mellan 
enskilda verksamheter i stor del drivas av verksamheterna själva. Det har i 
kartläggningen framkommit exempel på initiativ (evenemangsklustret, 
gemensam byggprocess) där inköpsarbete kommer upp som frågor. 
Ytterligare kartläggning behövs för att kunna starta igång utbyte av 
erfarenheter, utanför de initiativ som INK tar. 

c. För att bygga förtroende och säkerställa värdeskapande relationer till 
stadens olika verksamheter rekommenderas INK att i större utsträckning 
målgruppsanpassa rådgivning och kommunikation. Detta utvecklas vidare 
nedan.   

Kommunikation, råd, utbildning och fora mellan INK och stadens verksamheter 

Behovet av stöd från INK varierar mycket mellan stadens olika verksamheter. 
Organisationer med högre inköpsmognad har större behov av stöd i att arbeta mer 
strategiskt och analysbaserat, dela erfarenheter med andra verksamheter och få råd 
och stöd i vissa strategiska frågor kopplat till t.ex. hållbarhet. Verksamheter med 
lägre inköpsmognad har större behov av stöd i det operativa och taktiska 
inköpsarbetet, exempelvis vid avrop på stadens gemensamma ramavtal. Därför blir 
målgruppsanpassning mycket viktigt i INKs kommunikation och rådgivning, samt i 
de fora och utbildningar som INK tillhandahåller.  

I kartläggningen framkommer några exempel på stöd och kommunikation som 
efterfrågas av stadens verksamheter: 

 Att ha en kontaktperson inom INK att återkommande kunna vända sig till 
för råd och stöd, som därmed har större kunskap och förståelse för den 
egna verksamheten och den aktuella leverantörsmarknaden 

 Målgruppsanpassade utbildningar som adresserar utmaningar kopplade till 
specifika behov och leverantörsmarknader 

 Erfarenhetsutbyte mellan liknande verksamheter (exempelvis 
byggande/fastighetsrelaterade verksamheter) kring frågor såsom social 
hållbarhet i upphandlingar, genom exempelvis återkommande 
forum/träffar 

 Nyhetsbrev som lyfter både avtalsnyheter inom INK och 
omvärldsspaning/trender inom inköp- och upphandlingsområdet 

 Forum för inköpssamordnare inom liknande verksamheter 
 Juridisk expertis som inte finns inom den egna förvaltningen/bolaget, för 

rådgivning i större, komplexa upphandlingar/avrop och eventuella tvister 
 Att information och kommunikationskanaler tillgängliggörs för samtliga 

verksamheter, då alla bolag idag inte har tillgång till den kommunikation 
som genomförs via stadens intranät.  

För att accelerera utvecklingen rekommenderas att stadens samtliga 
inköpsansvariga (t.ex. inköpschefer, samordnare) organiseras i ett råd för i 
huvudsak gemensam informationsspridning och medvetandegörande kring viktiga 
gemensamma frågor. Därtill kan de verksamheterna med störst likheter organiseras 
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i olika undergrupper. Det inköpschefsnätverk som finns etablerat kan 
vidareutvecklas till en inriktande och rådgörande funktion, till INK. Utveckling av 
stadens gemensamma inköpsarbete kan sedan ha dessa undergrupper som styrning 
eller referensgrupper samtidigt som erfarenheter delas inom grupperna och 
generella vägledningar anpassas till gruppernas (verksamhetsspecifika) behov. 
Dessa grupperingar kan med tiden utvecklas till kategoriråd. 
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Appendix 3 – Illustration över bedömd 
mognadsgrad 
 

En fingervisning av verksamheternas mognadsgrad kan illustreras på skalan från 
grundläggande/reaktivt till ledande/proaktivt inköpsarbete enligt den modell som 
används i kartläggningen för att analysera och bedöma inköpsmognad20.  

Som konstaterats i kartläggningen och illustreras i bilden nedan varierar 
mognadsgraden mellan grupperingarna. Vidare finns det skillnader inom respektive 
gruppering. Även inom respektive verksamhet finns olika grader av utvecklat 
inköpsarbete.  

 

Figur 15. Illustration över bedömd mognadsgrad 

Detta sammantaget leder till de fyra övergripande rekommendationerna för att 
förflytta stadens inköpsarbete framåt. 

                                                      
20 Se kapitel 1.4 för modellen 
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