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Daniel Moius, inköpschef
Mia Friari Söderholm, chef sektionen för inköpsstyrning

Att införa strategiskt inköp och 
kategoristyrning
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Innehåll

• Polismyndigheten 

• Arbetet mot strategiskt inköp

• Kategoristyrning inom Polisen

• Erfarenheter och medskick

• Frågor
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En Polismyndighet

• Polismyndigheten bildad januari 2015  - från 21 
länspolismyndigheter, Rikspolisstyrelsen samt Statens 
Kriminaltekniska laboratorium

- 28 500 anställda, varav poliser 20 000

- 22 000 miljarder kr i budget, varav 4 miljarder inköp

- 7 polisregioner + NOA samt NFC. 5 nationella stödavdelningar
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En inköpsenhet

• 102 medarbetare
• Process- och 

funktionsansvar
• Lagerverksamhet
• Rättsliga tvister
• 3 sektioner o 2 

grupper
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Polisens inköpsenhet – nytt uppdrag!

Strategiskt

Affärsmässigt

Effektivt 

• Underlätta för 
kärnverksamheten att utföra 
sitt uppdrag

• Bättre inköp spar pengar 
som kan satsas på 
polisverksamheten 

• Utnyttja potentialen av att 
vara en nationell funktion
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Att skapa en strategisk inköpsfunktion 
inom Polisen

Vision/Mål/

Handlingsplan

Ledarskap

MedarbetareProcess

Styrning
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Polisens verksamhetsidé
Närmare medborgarna, mer 

tillgängliga och tillsammans leder 
vi det brottsbekämpande arbetet
för trygghet, rättssäkerhet och 

demokrati.

Inköpsenheten

Polisen förses med rätt utrustning 
och tjänster i rätt tid och till rätt 

kostnad – strategiskt , 
affärsmässigt och effektivt
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Handlingsplan med stegvist införande
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Nyläge 1

Nyläge 2

Nyläge 3

Nyläge 4

Ordning och reda, enhetlighet

Effektivitet

Värdeskapande
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Område

Organisation

• Kategoriägare/-ansvariga i verksamheten utsedda

• Tydligt uppdrag och ansvar inom inköpsenheten

1. Verksamhet bedrivs kund-/verksamhetsfokuserat.

2. Organisation justerad (om behov) utifrån uppdrag 
och uppgifter

1. Kategoriteam organiseras

Medarbetare

• Förmåga och kompetens att genomföra enhetens 
huvuduppdrag - inköp, upphandling, juridik, stöd till
verksamheten

• Kontaktperson

3. ”Anskaffningsledare”

4. Arbete sker i tvärfunktionellt

5. ”Reflektion i vardagen”

2. Kategoriledare

3. Medarbetarna har ett proaktivt förhållningssätt 
i det dagliga arbetet med processorienterat 
arbetssätt

Metoder &
Processer

• Arbeta kategoriindelat (kategorikarta)

• Enhetliga rutiner för inköp (övergripande)

• Underlätta för verksamheten att göra beställningar/vara 
avtalstrogna (e-Handel)

• Huvudprocess beskriven (övergripande)

6. Process och delprocesser beskrivna

7. Verktyg och arbetssätt framtagna

8. Kategoriplaner påbörjade för prioriterade kategorier

9. Avtal utformade för att förenkla uppföljning och 
tillämpning

4. Kategoriplanering är en del av 
budgetplanering och verksamhetsplanering

Stöd

• Stöd och underlag till kategoriägare/-ansvarig 

• Stöd vid uppföljning av leverantörer och avtal (prioriterade 
kategoriområden) - faktaunderlag

• Avtalsadministration

• Kategoriadministration

• Ge affärsjuridiskt stöd

• Stöd till beställare i verksamheten

• Stöd till verksamhetsansvariga/ledning kring inköp

• E-Handel sker för lämpliga områden/avtal

10. Proaktivt stöd vid förberedelse till inköp (analys, 
utvärdering, marknad, verksamhetsbehov)

11. Proaktivt stöd vid avtalsimplementering samt 
säkerställa enkel och robust tillämpning

12. Vilka systemstöd som behövs inom IE utredd

13. Uppföljning av avtalen genomförs med stöd av 
faktaunderlag

14. Avtalsförvaltning (prioriterade områden)

5. Kvalitetsledningssystem baserat på beslutade 
processer och rutiner infört

6. Stödorganisation är på plats (service desk)

Styrning & 
uppföljning

• Ta fram en utvecklingsplan för inköpsenheten (Färdplanen)

• Kontroll på Polisens inköp

• Grundläggande nyckeltal framtagnaGr

• Riktlinjer för inköp (interimistiska)

• Handlingsplan utifrån avtalssituation

15. En långsiktig inköpsplan kopplat till investering 
och låneramar

16. Nyckeltal framtagna

17. Utred möjligheten att kontoplan kan justeras 
utefter kategorikartan

18. Styrdokument (policy, föreskrifter mm)

7. Mätning och uppföljning implementerat och 
återspeglas även i nytecknade avtal

8. Nöjdkundhetsindexmätning

Kommun-
ikation

• Aktiv dialog med verksamheten

• Information till verksamheten hur inköpsprocessen sker. 

19. Kommunikationsplan tillämpas

20. Dialoger med KÄ/KA genomförs

9. Kontinuerlig utveckling och kanaler för 
ständiga förbättringar på plats

Övergripande beskrivning av uppnådda mål

PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här bilden för att skydda din integritet.

Nyläge 11 Nyläge 22
Nyläge 33

Stegvis utveckling av Inköpsenheten
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Ledarskap

Samsyn i ledningsgrupp

Täta sammankomster (”ledningsinternat”)

Löpande dialog om förväntningar på chefer:

Helhet före delarna 

• EN Polismyndighet
• Ansvar delegeras till medarbetarna
• Medarbetardriven utveckling
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Medarbetare

• Förankring och delaktighet

• Kund-/Verksamhetsfokus

• Kompetenshöjning

• Vi-känsla (23 à 1)
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Styrning

• Göra rätt saker

• Fokus på leverans samtidigt som utveckling sker

• Genomföra ambitionshöjningar

• Tydlighet i ansvar och uppgift 
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KATEGORISTYRNING I 
POLISEN 2015
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Beslut om huvuddragen i den nya 
polismyndighetens detaljorganisation
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Category Management – Jonathan O` Brien

Tvärfunktionell metod för att säkra 
att verksamhetens behov av varor 
och tjänster tillmötesgås med rätt 
kvalitet och totalekonomi 

Säkerställer en strategisk ansats i inköpsarbetet, 
där fokus flyttas från traditionellt inköpsarbete till 

strukturerat och proaktivt inköpsarbete
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Vad innebär kategoristyrning för Polisen?

• Säkerställer myndighetens behov på ett 
kostnadseffektivt sätt

• Ger helhetsbild och totalkostnadsperspektiv

• Ger struktur – rätt ägare och kravställare

• Ger förutsättningar för standardisering

• Ger proaktivt agerande och framförhållning

• Vi kan arbeta kategoriindelat – arbetet 
organiseras utifrån kategorier

”Kategoristyrning kan, rätt implementerat och infört, 
sätta fokus på den goda affären”
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Ingår i det strategiska inköpsarbetet

Strategiskt 
inköp

Taktiskt 
inköp

Operativt 
inköp

.
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.

Styrning och organisation

Stödjande verktyg och system
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Kategori-
styrningKategoristyrning

är en metodik i det
strategiska inköps-
arbetet
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Aktiviteter så här långt

1. Definierat kategorier, skapat kategorikarta

2. Utser ägarskap, tydliggjort ansvar

3. Analyserar och agerar på fakta

4. Etablera forum

5. Identifiera möjligheter och besparingar 
tillsammans med verksamheten

6. Skapa kategoriplaner (1-3 år) 
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Polismyndighetens kategorikarta
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Kategoristyrningens roller

Inköpare
Upphandlare
Strategisk inköpare
Stödfunktioner

Strategiskt 
inköp

Taktiskt 
inköp

Operativt 
inköp
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styrning

Kategori-
styrning

Kategoriägare
Kategoriansvarig
Sakkunnig

Beställare
Budgetansvarig
Användare

Verksamheten Nyttjarna

Inköpsenheten
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Effekter av införandet så här långt

• Etablerat ett förtroende i verksamheten

• Finns tydliga ägare och kravställare

–verksamheten förstår nyttorna och tar sitt ansvar

• Skapar ett proaktivt arbetssätt, vi kommer med tidigare 
i behovs- och verksamhetsplaneringen

• Kategorikartan genomsyrar inköpsarbetet 

–ger förutsättningar att arbeta strategiskt och tvärfunktionellt

–ger en helhetsbild
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Målbild

• En god försörjningsprocess av varor och tjänster 

• Inköp ses som en del i verksamhetsprocesserna
och inte strikt bara en enskild inköpsprocess

• Besluts- och prioriteringsforum på plats

• Effekthemtagningar - skapa förutsättningar för  
besparingar och kostnadsmedvetenhet

• Aktiv avtalsförvaltning i verksamheten
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Införandet av kategoristyrning - medskick

• Bestäm principer för och ta fram en kategorikarta

• Starta tidig dialog med ägare i verksamheten

• Förbered för ekonomisk uppföljning tidigt

• Inför arbetsmetoden stegvis, tillsammans med 
verksamheten

• Ta hjälp från expertstöd inom området



24
2015-11-05

Förändring till en strategisk 
inköpsverksamhet - medskick

• Tänk strategiskt, agera konkret

• Utgå från de förutsättningar som finns för aktuell 
verksamhet

• Ta ett helhetsgrepp

• Var noggrann med förankring och delaktighet på 
alla nivåer

• Utgå från verksamheten – sälj in nytta och effekt
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Frågor?

Daniel Moius
010-563 68 77
daniel.moius@polisen.se

Mia Friari Söderholm
010-563 75 43
mia.friari-soderholm@polisen.se


