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Malmö den 5 nov 2015 

Upphandlarens roll för att 

driva och leda de 

strategiska frågorna 



Vilka är de strategiska 

frågorna? 



Strategiska överväganden i processen 

Rätt  

strategi 

Rätt  

tillämpning 

& leverans 

Rätt 

affär 
MÅL 

Inköps- 

medveten 

Marknads- 

medveten 

Inköpseffektiv 



Rätt  

strategi 

Rätt  

tillämpning 

Rätt 

affär 

Verksamhets- 

resultat, 

Lev.struktur 

Spendstruktur 

 

Kvalitetshöjning 

Prissänkning 

Benchmarking 

Kundnöjdhet 

 

Avtalslojalitet 

Kostnads- 

Utveckling 

Verksamhetsnytta 

 

 

Hur vet vi vad som är rätt? 



INPUT PRODUKTION OUTPUT 

LEVERANS 

EFFEKT 

VEM? 

Kapacitet 

Kompetens 

Teamsamman 

sättning 

Erfarenheter o 

meriter 

 

HUR? 

Metoder 

Arbetssätt 

Rutiner 

Processer 

 

VAD? 

Prestationer 

Funktioner 

Volymer/timmar 

När/var/hur 

Dokumentation 

 

VARFÖR? 

Lärande 

Kvalitetsförbättringar 

Nöjd kund 

Positiva känslor 

Trygghet 
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Vilken roll ska vi spela? 



Var har vi vår identitet? 



En ökad specialisering? 

• Kategoriansvaring 

• Inköpscontroller 

• Avtalscontroller 

• Upphandlingsjurist 

• Entreprenadupphandlare 

• Inköpsanalytiker 

• Upphandlare 

• IT-upphandlare 

• Statistiker 

• Upphandlingsledare 

• Avropare 

• Strategisk inköpare 

 



Eller behöver vi 

generalister? 



Tre viktiga (och lätt 

schabloniserade) roller som vi 

behöver pendla emellan: 

 

- Experten 

- Affärsmannen 

- Facilitatorn 



Experten 

• Den mest kunniga inom myndigheten vad gäller 

• Lagen om Offentlig Upphandling; LOV ; LUF 

• Utvärderingsmodeller - Kravställningsmekaniker 

• Elektroniska upphandlingsprocesser och verktyg 

• Identifierar risker för överprövning och håller 

ordning i klassen  

• Tar hand om ”upphandlingsfabriken” och kan de 

formella processerna 

• Kan också vara andra expertområden, som 

statistik, analys 



Affärsmannen/kvinnan 
• Är insatt i leverantörsvillkor och marknaden och försöker 

förklara internt hur motparten tänker.  

• Är kunnig på olika affärsupplägg, affärsmodeller, 

avtalsfrågor, förhandling etc 

• Har koll på inköpsvolymer, besparingspotentialer, 

leverantörsstruktur etc 

• Är delaktig i förstudier/marknadsanalyser och efterfrågar 

information aktivt 

• Har mer fokus på att tillgodose verksamhetsbehov och nyttja 

konkurrensen effektivt  än att följa regelverket 

 

 

 



Facilitatorn 
• Är projektledaren/baxar fram en affär från start till mål – 

synkar verksamhetens behov med formella processer, 

leder diskussioner och workshops för att vaska fram en bra 

kravspec. etc 

• Är kunnig projektledare och duktig på förankring, styrning,  

dokumentation och kommunikation 

• Tar lead i arbetet från start 

• Har fokus på att involvera de som faktiskt ska nyttja avtalet 

och skapa tydligt ägarskap 



SOI: fem kompetensområden för 

en certifierad inköpare  

• Affärsmannaskap (marknadsanalys, 

affärsmodell/strategi, affärsrelationer, förhandling, 

helhet) 

• Juridik (affärsjuridik, upphandlingsjuridik) 

• Organisationskunskap (styrning, projektorganisation) 

• Ekonomi/kalkyler (LCC, TCO, nyckeltal, kalkyler) 

• Utrednings-, analytisk och kommunikativ kompetens 
 



Kunskap, nyfikenhet, 

lyhördhet, integritet, 

kreativitet och mod! 



Det ska vara roligt och 

svårt! 



SMS:a frågor till 070-444 48 58  

 

  



Workshop 
Gå till www.govote.at. Ange kod 227456. 

Diskutera i grupp, svara individuellt. 
 

I vilken utsträckning jobbar du med följande verktyg?  

Skala 1 (inte alls) till 5 (regelbundet). 

• Spendanalyser 

• Kategoristyrning 

• Inköpsrelaterade nyckeltal 

 

Om du inte använder ett eller flera av verktygen, vad är 
anledningen? Skulle du vilja använda dem? (fritextsvar) 


