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Guide till skattning 
av den egna 
inköpsorganisationen
Det här är en hjälp för att verksamheterna i staden att skatta sin egen 
inköpsorganisation. 
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Beställarkompetens 
Organisation och kvalitet kopplat till inköpsarbetet

Beställarkompetens inom den operativa inköpsprocessen omfattar 
fyra olika kunskapsområden. När tillräcklig kunskap inom dessa 
områden finns anses god beställarkompetens finnas.

Operativ inköpskunskap, 
kunskap om avropsmodeller, 
 Stadens styrande dokument, 
LOU mm.

Systemkunskap, kunskap om 
hur systemet (främst Proceedo) 
används och vilken funktionali
tet som finns.

Verksamhetskunskap, kunskap 
om verksamheten för att  kunna 
uttrycka behov och krav på in
köp anpassat till  verksamhetens 
logik.

Ekonomikunskap, kunskap om 
kontering av konton och koder, 
attestförfarandet, med mera.

Fyra kompetenser

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Fullgod beställarkompetens 
för att genomföra ett  korrekt 
inköp kan uppnås om en 
eller flera individer med olika 
kunskap inom dessa områden 
samarbetar vid ett inköp. 

Det vill säga en individ kan 
bidra med verksamhets
kunskap och en annan med 
systemkunskap och operativ 
inköpskunskap.

Fyra kompetenser

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Fyra kompetenser Fyra kompetenser

Operativ  
inköps- 
kunskap

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap
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Behovet av kunskapsnivå inom de fyra 
områdena varierar med inköpets typ

För att följa LOU, för att skapa samordnings
vinster, för att främja miljö och hållbarhetstän
kande, för att uppnå en korrekt redovisning, 
för att erhålla spårbarhet i inköp, för att möj
liggöra uppföljning och så vidare krävs en viss 
nivå av kunskap och färdigheter hos personen 
som gör inköpet. Vissa inköp är mindre kom
plexa och kräver lägre nivå av kunskap och 
färdighet medan andra är mer komplexa.

Faktorer som påverkar behovet av kunskaps
nivå hos användaren har sammanställts utifrån 

projektdeltagarnas erfarenheter och redovisas 
i bilden nedan. 

Generellt kan sägas att tjänsteköp i många fall 
innehåller fler av dessa faktorer än varuköp, 
det vill säga är ett inköp av hög komplexitet.

Vad gäller sällananvändare upplever dessa 
en utmaning i att upprätthålla kunskapsnivån 
även i de inköp som enligt definitionen skulle 
klassas som låg komplexitet.

Upplevd komplexitet varierar med:

 » Många/få avropsvarianter, till exempel
 » Stora/små vinster med  

”varukorgsjusteringar”

 » Få/många avtal som kräver  

konkurrensutsättning

 » Många/få avtal

 » Många/få köp utan avtal

 » Många/få tjänsteköp

Upplevd komplexitet varierar med:

 » Svårt/enkelt att hitta rätt i systemet

 » Många/få moment för att genomföra 
inköpet

 » Många/få beställningar som använda
ren gör

 » Ser mycket/lite funktioner i systemet

 » Många/få ordermatchade 
 tjänsteköp

Upplevd komplexitet  
varierar med:
 » Många/få konton/koder att hålla 
reda på

 » Stpr/liten förekomst av kostnadsför
delningar

 » (Hög/låg förekomst av periodisering)

Upplevd komplexitet  
varierar med:

 » Stor/liten variation av 
innehållet i beställningen 

mellan inköpstillfällena

 » Många/få verksam
hetslagar att följa

 » Många/få parter involverade i 
 kravställningen

 » Hög/låg fackkunskap, specialist
område

 » Hög/låg tydlighet i behovs
specifikationen

Faktorer som påverkar behovet av kunskapsnivå

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap
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Med utgångspunkt i definitionen av 
 beställarkompetens och kopplat till 
inköpets typ och grad av komplexitet 
kan användarens behov av kunskap inom 
områdena operativa inköp, system, eko
nomi och verksamhet variera. Vissa inköp 
kräver hög kunskap om verksamhetens 
behov, medan andra inköp kräver lägre 
verksamhetskunskap. 

Ytterligare andra typer av inköp har hög 
komplexitet vad gäller den operativa 
inköpskunskapen, systemets funktiona
litet och/eller hur inköpet skall konteras, 
medan andra har lägre.

När dessa fyra olika förutsättningar 
kombineras kan en fyrfältsmatris enligt 
bilden till höger skapas. Organisatoriska 
avdelningar/sektorer/enheter eller olika 
inköpskategorier kan därefter sorteras in 
baserat på behovet av kompetens. 

Behovet av beställarkompetens inom 
respektive fält har benämnts som rollerna 
Verksamhetsspecialist, Standardkompe
tens, Inköpsspecialist och Multispecialist 
(eller samverkan).

Olika kunskapsnivåer kan uttryckas  
som olika typer av roller

Multispecialist

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Inköpssecialist

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Standardkompetens

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Verksamhetsspecialist

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap
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I vissa förvaltningar har hela förvaltningen 
ungefär samma behov av beställarkompetens, 
medan andra har olika behov av beställar
kompetens mellan avdelningar, sektorer, eller 
enheter eftersom de hanterar olika typer av 
inköp och har olika verksamhetslogik.

När en förvaltning har identifierat vilka roller 
som behövs kopplat till de inköp som genom
förs kan dessa organiseras på olika sätt, be
roende på om det är många eller få individer 
som ska kunna uttrycka inköpsbehov eller ha 
tillgång till systemet Proceedo (Winst).

Hög  
komplexitet

Låg  
komplexitet

Låg  
komplexitet

Hög 
komplexitet

Inköps-/Beställarkunskap 
 Karaktär på inköpet/beställningen

Verksamhets- 
kunskap 
 Karaktär på  
verksamhetskrav

Verksamhets- 
specialist

Inköps- 
specialist

Standard 
kompetens

Samverkan inköps-/
Verksamhetsspecialist 

Alternativt 
Multispecialist



Kategorisering av den egna 
organisationen – 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 eller kategorier av varor och tjäns
ter det är ni köper in i er förvaltning. 

Utgå från organisationen som helhet och pla
cera in de olika kategorierna av inköp i fyrfäl
taren. 

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. 

Det är möjlighet att sortera i inköpskategorier 
och/eller organisatoriska enheter.
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Definition av hög/låg komplexitet

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Komplexitet,Systemkunskap
 » Svårt/enkelt att hitta rätt

 » Många/få moment

 » Många/få beställningar

 » Ser mycket/lite i systemet

 » Många/få ordermatchade tjänsteköp

Komplexitet, Operativ 
inköpskunskap
 » Många/få avropsvarianter, till exempel  
 stora/små vinster med   ”varukorgsjus
teringar”  få/många avtal som kräver   
konkurrensutsättning

 » Många/få avtal

 » Många/få köp utan avtal

 » Många/få tjänsteköp

Komplexitet, Ekonomikunskap
 » Många/få konton/koder att hålla reda på

 » Stor/liten förekomst av  kostnadsfördel
ningar

 » (Hög/låg förekomst av periodisering)

Komplexitet, 
Verksamhetskunskap
 » Stor/liten variation av innehållet i  
beställningen 

 » Många/få verksamhetslagar att följa

 » Många/få parter involverade i  
kravställningen

 » Hög/låg fackkunskap, specialistområde

 » Hög/låg tydlighet i behovs
specifikationen

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap
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Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Hög  
komplexitet

Låg  
komplexitet

Låg  
komplexitet

Hög 
komplexitet

Inköps- 
/Beställarkunskap 
 Karaktär på  
inköpet/beställningen

Verksamhets- 
kunskap 
 Karaktär på  
verksamhetskrav

Verksamhets- 
specialist

Inköps- 
specialist

Standard 
kompetens

Samverkan inköps-/
Verksamhetsspecialist 

Alternativt 
Multispecialist

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Utgå från organisationen som helhet och placera in de olika 
kategorierna av inköp i fyrfältaren. Det är möjligt att sortera efter 
såväl inköpskategorier som organisatoriska enheter.

Modell 1



Kategorisering av den egna 
organisationen – 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 reso
nemang 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 passar bättre för de 
 områden som har låg komplexitet.
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Specialist

Standard

Få beställare Många  
beställare

Krav på inköps- 
/beställarkunskap

Organisering av  
inköp/beställning

Avancerad för
djupad  utbildning 

som ska nå få.

Utvecklad stödorganisa
tion och standardiserad, 
övergripande utbildning 

som ska nå många.

Standardiserad,  
övergripande utbildning 

som ska nå få.

Utvecklad stldorganisation 
och avancerad,  fördjupad 

 utbildning som ska nå 
många.

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Det är möjligt att sortera efter 
såväl inköpskategorier som 

organisatoriska enheter.

Krav på inköps-/beställarkunskap
 » Högt/lågt behov av specialistkunskap 
inom operativt inköp, systemkunskap och 
ekonomikunskap.

Organisering av inköp/ 
beställning
 » Ju fler beställare, desto mer resurser 
krävs till stödorganisation och utbild
ningsinsatser.

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Modell 2
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Identifiera skillnader
Eventuella skillnader mellan nulägets organisering och det 
identifierade börläget.

Nuvarande organisation

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Hög  
komplexitet

Låg  
komplexitet

Låg  
komplexitet

Hög 
komplexitet

Inköps- 
/Beställarkunskap 
 Karaktär på  
inköpet/beställningen

Verksamhets- 
kunskap 
 Karaktär på  
verksamhetskrav

Verksamhets- 
specialist

Inköps- 
specialist

Standard 
kompetens

Samverkan inköps-/
Verksamhetsspecialist 

Alternativt 
Multispecialist

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Modell 1

Modell 2

Specialist

Standard

Få beställare Många  
beställare

Krav på inköps- 
/beställarkunskap

Organisering av  
inköp/beställning

Avancerad för
djupad  utbildning 

som ska nå få.

Utvecklad stödorganisa
tion och standardiserad, 
övergripande utbildning 

som ska nå många.

Standardiserad,  
övergripande utbildning 

som ska nå få.

Utvecklad stldorganisation 
och avancerad,  fördjupad 

 utbildning som ska nå 
många.

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap

Hur ser vi ut i dag? Skillnad? Hur borde vi se ut?
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Utformningen av utbildningsupplägg  
och organisering av stödfunktioner utgår  
från vald inköpsorganisation

En organisation som gör inköp med låg kom
plexitet och således har behov av roller med 
standardkompetens har behov av en standa
rutbildning. Om det är många som tilldelats 
rollen behövs en organisation som säkerställer 
att kunskapen upprätthålls hos många, medan 
det krävs en annan typ av organisation om 
kunskapen enbart behöver upprätthållas hos 
några få.

En organisation som gör inköp med hög kom
plexitet där det finns behov av hög kunskap 
inom inköps, system och ekonomiområdet 
har behov av en mer avancerad utbildning 
och högre nivå av stödfunktion. Även här styrs 
organiseringen av om det är hos många eller 
få som kunskapen skall upprätthållas.

När det finns olika behov mellan eller inom av
delningar, sektorer eller enheter kan det finnas 
behov av en mixad lösning.

Beställarkompetensen och hur man är i orga
nisationen styr även vilka krav som ställs på 
systemstöd och rutiner och riktlinjer. En or
ganisation med få beställare som har inköps
specialistkompetens kommer att ställa andra 
krav på system och rutiner och riktlinjer än en 
organisation med många beställare som har 
standardkompetens.

I en organisation där behoven är likvärdiga 
mellan användarna är det enklare att möta 
verksamhetens krav på systemstöd och sup
port än i en organisation med stor variation i 
användarnas kompetens där behoven varierar.

Utbildnings- och stödbehov  
beroende på kompetens och antal

Specialist

Standard

Få beställare Många  
beställare

Krav på inköps- 
/beställarkunskap

Organisering av  
inköp/beställning

Avancerad för
djupad  utbildning 

som ska nå få.

Utvecklad stödorganisa
tion och standardiserad, 
övergripande utbildning 

som ska nå många.

Standardiserad,  
övergripande utbildning 

som ska nå få.

Utvecklad stldorganisation 
och avancerad,  fördjupad 

 utbildning som ska nå 
många.

Operativ  
inköps- 
kunskap

System- 
kunskap

Verksamhets- 
kunskap

Ekonomi- 
kunskap


