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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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