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Rapporten är upprättad i samförstånd mellan projektägare/beställare Jenny Johnsén, 

tjänsteansvarig och projektledare Julia Björk.  

 

 

Övergripande information om projektet 

Typ av projekt Införande projekt, KMD Inköpsanalys 

Omfattning Resultat Projektet har resulterat i etablerade förutsättningar för 
mottagandet av pilotkunder under 2020 till den nya tjänsten 
Stöd vid uppföljning av inköp.  
Leveranser från projektet är en arkitekturbeskrivning, 
debiteringsmodell, tjänstebeskrivning med avtal/ 
överenskommelser, förvaltningsplan, utbildningsplan, 
utrullningsplan, information- och riskanalys samt en 
effektkedja. Projektet har även utsett pilotkunder för 2020.  

Tid 2019-01-14 – 2019-12-13 

Kostnad 1 850 tkr 

Projekt-
dokumentation, 
lagringsplats 

Projektet är dokumenterat elektroniskt i Antura Projects.  
Direktiv, projektplan och slutrapport finns diariefört under  
diarienummer 0156/19. 
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1 Bakgrund  
 

I tjänsteforum för Operativt inköp lyftes frågan att staden behöver stöd för uppföljningen av inköp. 

En förstudie genomfördes 2018 för att kartlägga behovsbilden samt olika lösningar. Förstudien 

landade i slutsatsen att det fanns ett behov av ett it-stöd för uppföljning av inköp. Under samma 

period (2018) upphandlade Inköp- och upphandlingsförvaltningen (nedan INK) ett it-stöd för 

inköpsanalys för eget syfte, KMD Inköpsanalys. Det visade sig att KMD Inköpsanalys 

funktionalitet var i enlighet med resterande av stadens behov och ett beslut om att Intraservice 

skulle överta avtalet med KMD Inköpsanalys och tillgängliggöra it-stödet till andra verksamheter i 

stadens togs. Detta resulterade i projektet Uppföljningsmöjligheter inköp – intern tjänst med start i 

januari 2019.  

 

1.1 Metod 
I projektets inledande fas användes Intraservice interna modell för genomförande, 

Utvecklingsmodell för IT-system, som finns framtagen hos Intraservice. Efter en tid vald dock 

projektet att bortgå från införandeplanen då det visade sig att den, trots beslut om styrande, 

ännu inte var i bruk. Projektet valde i detta skede att söka kontakt med andra projekt som i 

närtid genomfört införandeprojekt med syfte att införa en ny tjänst. Det blev givande möten där 

olika erfarenheter samlades. Projektet fick bland annat tillgång till användbara dokument som 

bör upprättas vid framtagandet av en ny tjänst hos Intraservice och insikt i vilka interna 

projektresurser som behövdes. Detta gav projektet framfart.  

 

INK har under 2019 haft ett införandeprojekt där de har implementerat och genomfört 

leveranstester på it-stödet KMD Inköpsanalys för sin förvaltning. Projektet har följt INK:s 

införandeprojekt och genom detta förstått komplexiteten av ett övertag i förvaltning. Det har 

under hela projektet funnits ett nära samarbete med INK och de har under projektets gång haft 

en viktig och konsulterande roll kring arbetet med att etablera en förvaltning hos Intraservice.  

 

För att nå intressenterna har en del kommunikationsinsatser gjorts. Den första stora 

kommunikationsinsatsen var en intervju med Jonas Berg, senior inköpsanalytiker hos INK. I 

intervjun beskrev Jonas Berg vinsterna med ett inköpsanalysverktyg. Denna intervju 

publicerades i september i nyhetsbrevet Service i staden som går ut till hela staden. En annan 

kommunikationsinsats en ”informerande turné” där Intraservice tillsammans med INK närvarade 

på en rad olika nätverksträffar under hösten 2019. På dessa nätverksträffarna presenterades 

den framtida tjänsten och INK demonstrerade live it-stödet KMD Inköpsanalys. Vidare har 

projektet kontinuerligt uppdaterat informationen på projektets officiella projektsida på stadens 

intranät. 

2 Leveranser 

2.1 Arkitekturbeskrivning 
Arkitekturbeskrivningen beskriver och ger en arkitekturell överblick över KMD Inköpsanalys. 

Dokumentet beskriver även KMD Inköpsanlys integrationer och informationsutbyten med 

närliggande system. Dokumentet beskriver inte i detalj hur applikationen ska användas utan 

tanken är att dokumentet ska vara på en övergripande nivå.  

 

Målgruppen för dokumentet är intern personal hos Intraservice. 
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2.1.1 Debiteringsmodell 2020 
Debiteringsmodellen är ett dokument som är framtaget för att förklara kostnader och 

fördelningsnycklar för tjänsten Stöd vid uppföljning vid inköp. Debiteringsmodellen kan komma 

att utvärderas till 2021.   

 

Målgruppen för dokumentet är framtaget som kommunikationsunderlag till intressenter av 

tjänsten.  

2.2 Tjänstebeskrivning med avtal och överenskommelser 
Tjänstebeskrivningen beskriver tjänstens utformning och tjänsteerbjudanden. Möjliga effekter 

och nyttor som tjänsten kan bidra till i kundorganisationen samt tjänstens villkor och krav. 

 

Det framtagna avtalet och överenskommelsen för tjänsten redogör juridiskt överenskomna krav 

och villkor som ställs på tjänsten, tjänsteutföraren (Intraservice) och beställaren (kunden).  

 

Målgruppen för tjänstebeskrivningen är alla stadens förvaltningar och bolag som är intresserade 

av tjänsten och de effekter och nyttor som den kan bidra till. 

 

Målgruppen för avtalet och överenskommelsen är de förvaltningar och bolag som intentionen att 

bli kund till tjänsten. 

2.3 Förvaltningsplan med tillhörande ansvarsträd 2020 
Syftet med förvaltningsplanen för tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp är att klargöra vad som 

ska omhändertas i förvaltningsarbetet och hur förvaltningen ska utföras och styras. 

Förvaltningsplanen är det operativa styrdokumentet för Stöd vid uppföljning av inköp.  

Bilaga 1. till dokumentet är ett ansvarsträd som beskriver uppdelningen mellan Intraservice och 

INK:s förvaltningar och uppdrag i tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp. Förvaltningsplanen 

syftar till 2020 och kommer att utvärderas till 2021. 

 

Målgrupp för dokumentet är de som ansvarar för och de som bedriver förvaltningen av tjänsten 

Stöd vid uppföljning av inköp. Dokumentet ägs av Intraservice förvaltningsledare/enhetschef 

och förvaltas av systemförvaltarna för KMD Inköpsanalys.  

2.3.1 Utrullningsplan 2020 
Dokumentet behandlar aktiviteter och tidplan för pilotkunder till tjänsten Stöd vid uppföljning av 

inköp. Utrullningsplanen syftar till 2020 och kommer att utvärderas till 2021.  

 
Målgruppen för dokumentet är de som ansvarar för och bedriver förvaltningen av tjänsten är 

intern personal hos Intraservice. Dokumentet kan även användas som information till 

intressenter.  

2.3.2 Utbildningsplan 2020 
Dokumentet behandlar aktiviteter i en tidplan för att skapa kännedom om verktyget och dess 

funktionalitet och innehåll. Utbildningsplanen syftar till 2020 och kommer att utvärderas till 

2021.  

 
Målgruppen för dokumentet är de som ansvarar för och bedriver förvaltningen av tjänsten är 

intern personal hos Intraservice. Dokumentet kan även användas som information till 

intressenter.  
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2.4 Informations- och riskanalys 
Projektet har genomfört en informationssäkerhetsklassning och informationsriskanalys i syfte att 

identifiera tjänstens informationsflöden, om och vilken sekretessklassad information som kan 

tänkas komma in i systemet. Vidare bedömdes lämplig informationssäkerhetsnivå och lämpliga 

åtgärder för att säkra information. 

 

Målgruppen för informations- och riskanalysen är förvaltningsorganisationen och dess roller 

samt stadens verksamheter vars information används vid inköpsanalys. 

2.5 Effektkedja 
Projektet genomförde en workshop för att ta fram en effektkedja. I workshopen fick deltagarna 

identifierade om ett inköpsanalysverktyg hade varit ett hjälpande verktyg för att 

förvaltningar/bolag ska kunna följa de strategiska målen. Ett av de strategiska målen var är att 

följa stadens budget och policy.  

De nyttor som skattades som viktigast var:  

• Bättre möjlighet att styra sin inköpsverksamhet 

• Ökad kvalitet i inköpsprocessen 

• Tydliggöra/identifiera avtalslösa områden 

• Ökad möjlighet att kontrollera tröskelvärden 

• Ökad spårbarhet 

Som komplement till effektkedjan, och för att sätta effektkedjan i ett sammanhang, skrev 

projektet dokumentet Varför använda ett inköpsanalysverktyg – Stöd vid uppföljning av inköp. 

Dokumentet är ett informellt dokument som dels skapades, som ovan nämns, för att ge mer 

tyngd till effektkedjan men även som svar på en önskan från styrgruppen om att ta fram en 

”Argumentationsbank” till varför intressenter bör ansluta sig till tjänsten.    

Målgruppen för effektkedjan och tillhörande dokument är intressenter av tjänsten.  

2.6 Val av pilot kunder  
Projektet har under hösten 2019 närvarat vid ett flertal nätverksträffar för att tillsammans med 

INK visa och demonstrera tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp och it-stödet KMD 

Inköpsanalys. I samband med dessa träffar har projektet informerat om tillvägagångsätt för att 

anmäla sitt intresse till för tjänsten, både som pilotkund men även som framtida kund 2021.  

 

I direkt anslutning med att debiteringsmodellen godkändes kommunicerades modellen 

(tillsammans med dokumentet Varför använda ett inköpsanalysverktyg – Stöd vid uppföljning av 

inköp) till de förvaltningar/bolag som lämnat intresse för att vara pilotkunder under 2020. 

 

Deadline för piloterna att återkomma med en slutgiltig intresseanmälan sattes efter förlängning 

till 2019-11-29, för att ge förvaltningar/bolag tid att hantera och planera utifrån den förlängda 

budgetsituationen. Alla förvaltningar som lämnade intresse fick vara pilotkunder. Piloterna för 

2020 blir Lokalförvaltningen, Kretslopp och Vatten och SPINK.  
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3 Resterande problem till eventuellt fortsättningsprojektet 2020 

3.1 Förvaltningsorganisation och tillfälligt stopp för rekrytering 
Projektet Uppföljningsmöjligheter inköp – intern tjänst har haft som uppdrag att etablera 

förutsättningar för att ta emot pilotkunder under 2020. En viktig del i det är att överta 

förvaltningen av it-stödet KMD Inköpsanalys från INK till Intraservice.  

 

Projektet arbetade med målsättningen att ta över förvaltningen av it-stödet KMD Inköpsanalys i 

början av Q1 2020. Tanken var initialt att bemanna tjänsten med befintlig personalstyrka under 

pilottiden 2020. Efter sommaren inträffade dock en del personalförändringar vilket påverkar 

möjligheten att ta över förvaltningen av it-stödet under Q1 2020. Med de nya förutsättningarna 

planerades starten av en ny rekrytering och en ny tidsplan med övertag från INK till Intraservice 

Q2 2020 gjordes.  

 

I samband med starten för nyrekrytering inträffade ett tillfälligt stopp för rekrytering hos 

Intraservice. Detta på grund av att kommunfullmäktiges budgeten indikerade på kraftiga 

kostnadsminskningar hos Intraservice. Detta har lett till en försening av den planerade 

anställningen av en systemförvaltare till it-stödet KMD Inköpsanalys. Det finns fortsatt 

förhoppning om att kunna starta pilotkunder Q2 2020 men i nuläget är det en del ovisshet kring 

bemanningen av tjänsten. Det kan komma att bli aktuellt med ytterligare förseningar i övertaget 

av it-stödet och uppstarten av pilotkunder. Budgeten för Intraservice läggs av Intraservice 

nämnd 18 december och det är först efter det som Intraservice vet förutsättningarna för 2020.  

 

Arbetsgruppen i projektet kommer efter projektslut att följa utvecklingen och arbeta med 

problematiken och olika lösningsalternativ. I januari kommer projektplanen för mottagandet av 

pilotkunderna bestämmas, vid det lagret bör projektet ha mer information.  

3.2 Integrationer med Visma Proceedo 
Integrationerna med Visma Proceedo har varit ett problem under INK:s implementeringsperiod 

2019. Problematiken har främst varit att få ut rätt information från Visma Proceedo in i KMD 

Inköpsanalys. Det har även funnits problem kopplade till att viss information saknas i 

underlagen från Visma Proceedo som krävs för kategoriseringen i KMD Inköpsanalys.  

 

Under 2019 har arbetet med att lösa dessa problem drivits av INK:s inköpsanalytiker i 

samarbete med systemförvaltare av Visma Proceedo hos Intraservice. Projektet Uppföljning 

inköp – intern tjänst har inte arbetat aktivt i frågeställningen utan varit lyhörda till utvecklingen 

och agerat stöttande där projektet kunnat.  

 

I nuläget kvarstår det två problem att hantera, dessa är Avtalsfil och Prislistor. Hanteringen av 

dessa problem kommer fortsätta fram till avtalsövertag från INK till Intraservice. Därefter 

kommer dessa ärenden behöva omhändertas i sin framtida status av fortsättningsprojektet 

Uppföljningsmöjligheter inköp – intern tjänst.   

 

3.2.1 Nuläge avtalsfil 
Både ramavtal och lokala avtal kan plockas ut ur Visma Proceedo via en rapport. 

Avtalsrapporten innehåller dels för mycket information och dels för lite information. Detta 

innebär att avtalsfilen måste ”tvättas” från onödig information och kompletteras med 

information som saknas. Den information som saknas är en UNSPSC-kod kopplat till varje 

avtal och avtalsrad. Bearbetningen av filen sker idag manuellt och efter bearbetning kan filen 

överföras till KMD Inköpsanalys. 
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Ovan nämnda process är både tidskrävande och ohållbar i längden. Dialog med leverantören 

KMD för utveckling av ett hjälpmedel till förvaltningen av avtalsfilen förs. I nuläget vet inte hur 

lösningen kommer att se ut framåt men utvecklingen av ett hållbart arbetssätt kommer med 

stor sannolikhet kräva konsulthjälp.   

3.2.2 Nuläge prislistor 
Överföringen av prislistorna till KMD Inköpsanalys från Visma Proceedo har visat sig innebära 

en stor problematik. Den ena delen av problemet är att datafilerna är stora och en annan del 

av problemet är att prislistorna uppdateras med olika frekvens (visa uppdateras dagligen) 

beroende på avtal.  

 

För att få fullt tillförlitliga rapporter krävs aktuella data. En annan viktig del är data över tid. Det 

finns därför även en ambition om att överföra gamla prislistor redan från 2016 och framåt. Det 

är ett enormt arbete som innebär hantering av väldigt stora datamängder.   

 

Arbete med problemet med prislistor har kommit en bra bit under 2019 och tester av att 

överföra prislistor är igång. Det finns dock problematik kvar och arbetet kommer att fortsätta. I 

nuläget är det framförallt problem med att få ut data från Visma Proceedo.  

3.3 Utbildningsalternativ INK och KMD 
I Utbildningsplanen för piloter 2020 ligger det i nuläget två alternativ på utbildningskoncept.  

Alternativ 1 är att utbildningar kan köpas in av och hålls av KMD (systemleverantör). Alternativ 2 

är att utbildning utvecklas och hålls i egen regi utav INK.  

 

Som utgångsläget 2020 kommer utbildning köpas av systemleverantören KMD men fortsatta 

dialoger kommer hållas med INK innan pilotstart Q2 2020. Ett sannolikt utfall är en blandning 

mellan alternativ 1 och 2 under år 1. 

3.4 Inloggning via SAML 2.0  
I nuläget sker inloggning till it-stödet KMD Inköpsanalys via ett användarnamn och lösenord 

som är helt frikopplat från stadens användarkonton. I och med detta sker ingen 

federationskontroll över om användaren som loggar in är anställd och behörig för inträde i it-

stödet.  

 

I upphandlingen finns det kravställt att det framtida it-stödet ska stödja en inloggningsprocess 

som är i enlighet med stadens regler/policys. Hos Intraservice är den lösningen SAML 2.0 som 

möjliggör en SSO-inloggning.  

 

Systemleverantören KMD är enligt avtal tvungna att tillgodose inloggning via denna lösning, 

enligt avtal vid avrop av kravet, med en tidsfrist om 6 månader. I samband med 

leveransgodkännandet av tjänsten så avropades lösningen. Systemleverantören KMD har 

sedan dess sats i kontakt med den avdelning på Intraservice som arbetar med dessa frågor.  

 

Lösningen förväntas vara på plats innan pilotkunderna får tillgång till it-stödet KMD 

Inköpsanalys Q2 2020. 
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3.5 Användaradministration 
Uppsättningen av nya användare sker i nuläget via en excel-fil som skickas mellan INK och 

systemleverantören KMD. På sikt, när fler kunder ansluter, ser projektet att detta kan vara en 

ohållbar lösning. 

 

Under 2020 finns det en ambition om att föra en dialog med systemleverantören KMD om 

möjligheter och prisbild kring utveckling av användaradministrationen.   

3.6 Supportprocessen 
Tjänsten ligger upplagd i Intraservice tjänstekatalog med två tjänsteerbjudande. Beskrivningen 

av tjänsten i tjänstekatalogen utgår från dokumentet ”Tjänstebeskrivning”.  

 

Tankar om struktur för supportprocessen är även med påbörjad. Projektet har haft ett flertal 

möten med tjänsteansvariga för ServiceNow samt Frontend och BackOffice för ServiceNow. 

Vanligtvis sker en serviceöverlämning mellan tjänsten och ansvariga för serviceportalen. Men 

med hänsyn till att 2020 kommer vara ett pilotår har projektet valt att inte använda sig av en 

serviceöverlämning. Alla ärenden kopplat till tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp kommer gå 

via Serviceportalen direkt till systemförvaltarna. Genom detta upplägg kommer all 

dokumentation under år 2020 kunna samlas ihop och av det kan en FAQ göras för en mer 

korrekt serviceöverlämning inför 2021.  

 

Projektet kommer att ta kontakt med ServiceNow det senare halvåret av 2020 för en 

serviceöverlämning.  

4 Erfarenheter från projektet (projektgruppen) 
• Projektet har levererat på alla krav enligt projektplanen och kravlistan, det känns bra.  

• Det har varit en resa i att förstå hur en tjänst etableras, här har de interna mötena varit 

viktiga.  

• Leveransdokumenten har hjälpt till att skapa en förståelse för vad tjänsten ska 

innehålla i teori. 

• Det har varit svårt för projektet att starta överlämningen av leveransen till förvaltningen 

då verksamhetsområdet saknar tydliga strukturer och ansvar i detta arbete.  

Tex. andra delar av förvaltningen har börjat implementera PM3 för att stödja detta 

arbetet. 

• Det har varit komplext att hitta gränsdragningar mellan INK och Intraservice i arbetet 

med KMD Inköpsanalys och tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp då förvaltningarna 

har två olika roller, i samma tjänst. Utfallet känns bra.  

• Samarbetet med INK har fungerat bra.  

• Den informationsturnén kändes bra och vi fick upp ett intresse och engagemang. Bra 

att göra detta tillsammans med INK. 
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Nedan beskriv några av de förbättringsförslag (lärdomar) som identifierats.  

 
  

Förbättringsförslag Motivering 

Projektet borde ha undersökt om 
införandeplan Utvecklingsmodell för 
IT-system var i implementerad.  

Projektet valde att använda en modell för införande 
som är beslutad hos Intraservice. En bit in i 2019 
insågs projektet att modellen ännu inte är 
implementerad, även om den var beslutad.   
Detta ledde till att projektet fick tänka om och istället 
börja söka information via andra projekt. 
Tillvägagångsättet var inte effektivt och där kunde 
tid ha sparats i början av projektet. Projektet ser 
problemet som tvådelat, dels saknades det rätt 
projektstöd hos Intraservice och dels borde 
projektgruppen ha varit mer kritiska vid mottagandet 
av modellen.  

 

I slutändan har detta bidragit till stora erfarenheter 
och projektet har kunnat leverera i tid.  

Mer fokuserat arbete med 
debiteringsmodellen vid ett tidigare 
stadie för en tidigare kommunikation 
av priset. 

Arbetet med debiteringsmodellen var komplext då 
priset av tjänsten är beroende av många faktorer. 
Det är dels förvaltningsorganisation, dels 
integrationslösningar och dels kostnad för extra 
licenser. Arbetet med debiteringsmodellen skulle 
kunna ha påbörjats tidigare. Hade arbetet påbörjats 
tidigare hade eventuellt priset för tjänsten kunnat 
kommuniceras tidigare, vilket projektet tror hade 
varit fördelaktigt i budgetarbetet för de intressenter 
som fanns bland förvaltningar/bolag.  

 

Projektet ser dock inte att detta kommer påverka 
det slutgiltiga utfallet av tjänsten 2021.  

Arbetet med 
nyttokalkylering/effektkedjan. 

För att få större nytta av nyttorealiseringsinsatsen 
ser projektet att insatsen borde ha skett vid ett 
tidigare stadie av projektet eller förstudien. Vidare 
ser projektet att fel metod av nyttorealisering kan ha 
valts. En nyttokalkylering istället för en effektkedja 
hade kunnat ge mer tyngd vid försäljning av tjänsten 
och uppvisning av dess nyttor/hemtagning.  

Det finns en uppfattning om att tjänsten är dyr och 
det hade varit användbart att ha gjort beräkningar 
på den potentiella nyttan. Projektet valde att skriva 
dokumentet Varför använda ett inköpsanalysverktyg 
– Stöd vid uppföljning av inköp som komplement.  

 

Att arbeta med nyttorealisering är relativt nytt för 
staden, vilket leder till att arbetet och användningen 
av nyttorealisering blir bättre och mer effektivt med 
varje erfarenhet. 
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5 Projektförlopp och måluppfyllelse 
 Initial plan (vid BP3) Utfall 

Resultat Enligt projektplanens kravlista ”Kravlista 
Uppföljningsmöjligheter – inköp” skulle projektet 
leverera följande:  

- Effektkedja 

- Tjänstebeskrivning 

- Plan för införande och förvaltning 

- Förslag på utrullningsplan 

- Förutsättningar att ta in pilot 

Projektet har levererat 
samtliga leveranser, dock 
med vissa 
restpunkter/kvarstående 
problem som finns 
beskrivna i kapitel 3. Det 
mest väsentliga problemet 
som kvarstår är det 
tillfälliga stoppet för 
rekrytering som påverkar 
förvaltningens möjlighet att 
ta emot den nya tjänsten.  
 

Tidpunkt BP 3: 2019-04-11 BP 6: 2019-12-13 

6 Kostnad – Kalkyl och utfall 
Budgeten 1450 tkr utfall 1 850 tkr. Projektet flaggade för en höjning mot prognosen i augusti och 

oktober. Anledning till att projektet går över budget är att projektet har fått bättre framfart än 

förväntat samt att det fanns ett större behov av interna it-resurser än vad som först var beräknat. 
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