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• Presentation av Anders Kron & Convendor

• Vad händer i omvärlden

• Hur påverkar det inköp?

• Organisation och arbetssätt, generellt

• Hur undviker vi glapp i processen?

• Eventuellt forskningsprojekt

• Avslutning och frågor

Disposition



Vad är Convendor? – Vi är ett kunskapsföretag 
inom utveckling av stabs- och stödfunktioner

Nyhetsbrev Nätverk & 
seminarier

Böcker

Artiklar & Whitepapers & rapporter Kompetensutveckling 
& föreläsningar

Konsultuppdrag

Ett kunskapsföretag är ett mellanting mellan tankesmedja och 
vanligt konsultföretag. Läs mer om oss på www.convendor .se

Forskningsprojekt

http://www.convendor/
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• IT utveckling (=digitalisering & automatisering, AI)
• Delningsekonomi (as a service) – effektivare resursutnyttjande 

(hållbarhet)

• Globalisering
• Politiska effekter, polarisering – handelskrig

• Förändring av traditionella ekonomiska samband
• Inflation & konjunktur

• Utnyttjande av stora datamängder

• Förädlingskedjan bryts upp (se nästa bild)
• Mindre varor mera tjänster

• Även industrin blir mer ”tjänstefierad”

• Strukturomvandling
• Anpassning av organisation och arbetssätt

• Kundnytta och leverantörsrelationer (mjuka världen) blir allt 
viktigare

En föränderlig värld……….!

Ett (av många) tecken i tiden är att SKL 
anställt en egen omvärldsbevakare 
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Nytt sätt att driva verksamhet

Det integrerade 
företaget

Nätverksföretaget 

Källa: Edgren Skärvad, Liber 2014

Enheter som ansvara för verksamhetens försörjning 
såsom HR (kompetens) & Inköp (varor och tjänster) 

blir allt mer strategiska ledningsfunktioner
Behovet av uppföljning accentueras



• Ett ändrat arbetssätt

• Process istället för funktion

• Ändrad organisation och ansvar

• Förtroende och nätverk istället för hierarkier – fast ibland går det för långt

• Ändrad styrning och ledarskap – Ledarskapet mer komplext 

• Sambandet mellan ansvar, befogenhet och kontroll (Bidrar till stress?)

• Tillitsbaserad styrning (Kejsarens nya kläder?)

• Coachande ledarskap

• Agilt

• Nya associations, samverkans och anställningsformer

• Svårare att styra lönebildningen

• Ökade inkomstskillnader

• Ökade spänningar exempelvis mellan stad och land

• Ändrade ägarstrukturer

• Kompetens och inte kapital är den trånga sektorn

• Ändrade strukturer för intresseorganisationerna

Hur påverkar den här utvecklingen 
oss generellt?



• Ansvar för hela processen (som dessutom utvidgas)
• Kategoristyrning ett allt viktigare hjälpmedel

• Mer fokus på strategi och analysdelen av processen medan upphandling  
och delar av uppföljning allt mer automatiseras

• Beställarkompetens och leverantörsdialog inkl. uppföljning blir allt viktigare
• Kund (medborgare/brukare) fokus påverkar inköp allt mer
• Affären ändras allt mer från sak till funktion vilket gör att upphandlingarna 

blir mer komplexa
• Övergång från transaktionsbaserat till relationsbaserat inköp (Vestedmodellen)

• Innovation blir ett hjälpmedel

• Även inom offentlig sektor blir juridiken alltmer underordnad affären (men 
det finns ett motstånd)

• Kompetensbehovet (och resursbehovet) liksom arbetssättet inom offentlig 
upphandling förändras radikalt

• Allt mindre en specialistfunktion och allt mer en enhet som skapar 
förutsättningarna för ett effektivt inköpsarbete

….och hur påverkar det oss på inköp

Upphandlingsavdelningarnas utveckling från avdelningar för 
överblivna medarbetare för 15 år sedan till strategiska och 

problemlösande funktioner, har accentuerats
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Vi har också fått ett ändrat synsätt inom på inköp. 
Från motpartsförhållande till samarbete:

• Undvik att tänka i affärer som nollsummespel (Se Nationella 
upphandlingsstrategin)

• Skillnad på pris- och kostnadsfokus (Björn Axelssons isberg)
• Ändrat synsätt på leverantörsrelationer
• Viktigt också att redan i förhandlingen diskutera 

tillämpningen 

Källa: Kate Vitasek m.fl Stategic Sourcing in the new Economy”



En bra beskrivning av förändringarna inom 
inköp hittar man i Silfs trendrapport (er)

https://www.silf.se/globalassets/tjanster/trendrapport2019.pdf



Från upphandling till inköp under 2000 talet

Källa: Inköp i Förändring, Kron & Wallgren, Liber förlag 2010

Överensstämmer med tankegången i såväl  Nationella

Upphandlingsstrategin som SOIs vision om upphandling



Konceptuell fas Upphandlingsfas Styrning, uppföljning, 
relation, samverkan

Dessutom utvecklas inköps ansvar från 
upphandlings till försörjningsansvar

Uppföljning
Leverantörs-
samverkan

Intern
Uppföljning

Förhandling
& Avtal

Anbuds-
utvärdering

Anbuds-
infordran

Strategi

Leverantörs-
marknads-

analys

Behovs- &
totalkostnads-

analys

Problemlösning 
& försörjnings-

analys

Upphandlingsprocess

Inköpsprocess

Försörjningsprocess



13

När  processen ändras (från inköp till försörjning) så 
ändras också den kategoriansvariges ansvarsområde

Inom inköp innebär övergången från funktion till 
process att vi arbetar allt mer med kategoristyrning 

som arbetssätt:



Kategoristyrning i offentlig sektor
kräver dock en hel del förändringar:

• Krav på helhetssyn
• Ändra attityder - Följa regler (juridik) vs göra bra 

affärer
• Minst 70% av besparingen ligger innan 

upphandlingen överhuvudtaget är påbörjad
• Från individuella prestationer till samarbeta i team

• Utveckla (eller ändra) kompetensen ( till T profil)
• Ökat behov av kompetens inom information & 

kommunikation
• Förändrad ansvarsfördelning och organisationskultur

• Kunna arbeta i två dimensioner samtidigt

Behovs- och 

totalkostnads 

analys

Leverantörs-

marknads-

analys

Strategi
Anbuds-

infordran

Anbuds-

utvärdering

Förhandling

& Avtal

Intern

uppfölj

ning    

Leverantörs-

samverkan
Uppföljning

Konceptuell fas Upphandlingsfas Avtalsvård



• I en traditionell linjestabs organisation är befogenheter och behörigheter fördelade i 
enlighet med en hierarkisk struktur:

• När vi arbetar med kategoristyrning arbetar vi tvärs den hierarkiska strukturen i 
processdimensionen vilket inte stämmer överens med vår befintliga befogenhets och 
behörighets struktur

• De flesta organisationer i Sverige har valt att lösa det genom att låta kategorierna arbeta i 
någon form av permanent projektorganisation

• Ofta har man en ”styrelse” för inköpsverksamheten (inköpsråd) vars medlemmar tar med 
sig sina befogenheter in i inköpsarbetet.

• Kategoriansvariga har sen att ”sälja” sina case till inköpsrådet som tillhandahåller resurser

• Detta ställer stora (och nya) krav på kompetens och ledarskap i inköpsorganisationen

• Några få stora internationella organisationer har resurser fördelade även i 
kategoridimensionen, exempelvis AstraZeneca

• Finns dokumenterat i en artikel I Silf Insight, ett whitepaper och i en rapport samt på SOIs 
hemsida  

Införande av kategoristyrning skapar  
organisations och ansvars- problem

VD/GD

AO 1 AO 2 AO 3

Stab

Källa: Rapport Stockholms Stad 2015-04-28

Problematiken är inte unik för inköp
utan finns för allt processuellt arbete
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Varför uppstår glapp i processen?

Ansvaret har succesivt alltmer fragmenterats
Drivkraften har varit skalfördelar

En liten historialektion:

Vi talar ibland om industrialismen som en 150 årig parantes
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Ovan har vi konstaterat att den 
utvecklingen accentueras

Det integrerade 
företaget

Nätverksföretaget 

Risken för glapp ökar! 

Källa: Edgren Skärvad, Liber 2014



• För varje steg i uppdelning uppstår risken för ”glapp”
• Det insåg vi redan för 20 år sedan – och började använda processer 

som arbetsmetod
• Genom uppföljning i processsdimensionen försöker vi åtgärda 

”glappen”, men inte undvika dom
• Ett ändrat arbetssätt skulle förhindra att glappen uppstår

• Ett exempel på en sådan är ju kategoristyrning

• Vi måste arbeta med ledarskap, organisation, kompetensförsörjning 
och styrning integrerat

• Det är det här som debatten handlar om förnärvarande

Utvecklingen har accentuerats under 
senare år



Mats Tystrup på Handelshögskolan i Stockholm 
beskriver utveckling på följande sätt:

Enheter Gränser”Dela upp”

Relationer Sammanhang”Foga samman”

Organisatoriska mellanrum

Nätverks- & projektintegration (2000-talet)

Hierarkisk integration (1900-talet)



• Traditionellt har vi försökt lösa problematiken genom att behålla den 
hierarkiska organisationen och komplettera den med  
processkartläggningar, kvalitetssäkringar, standardiseringar definition av 
gränssnitt, Lean,  rutinbeskrivningar mm

• Detta har inom offentlig sektor givit upphov till en omfattande byråkrati 
(överadministration?)som kritiserats framförallt av företrädare för offentlig 
sektor (läkare, lärare) men också många forskare

• För att lösa det så finns det olika skolor:
• Riv hierarkierna

• Inget nytt, prövades redan på 70 talet (självstyrande grupper)

• Skilj mellan ansvar och kontroll
• Lös problemet inom ramen för de befintliga strukturer
• Jag skulle vilja lägga till en till! Minska administrationen

• Detta har givit upphov till modeord (konsultkoncept?) som tillitsbaserad 
styrning, värdebaserad organisation, arbetssätt och ledarskap, agilt
ledarskap, tealorganisation, holokrati, medarbetarskap mm. Än så länge 
saknar de flesta av dom konkret innehåll och därmed definition

Hur undviker vi då glapp i processen?



• Privat näringsliv
• Inget problem – ansvar i två (eller fler) dimensioner. Har man gjort i många år 

(matrisorganisationer).
• ”Permanent projektorganisation”

• Exempelvis: Astra Zeneca
• Offentlig sektor

• Enad i sin kritik mot ”New Public Management”
• Oenighet om vad det verkligen innebär

• En tradition av att styra mer på medel än på mål (Politiskt styrning)
• Mer fokus på resurser än på resultat – svårt att komma ifrån den kulturen

• ”operationen lyckades men patienten dog”
• Tillitsdelegationen: Minska på detaljnivån i styrning och i ökad grad lita på individen

• Stimulera ett tvärfunktionellt arbetssätt och ansvar
• Försök med processorganisationer, exempelvis inom vården (Karolinska sjukhuset)

• Forskningen – finns pusselbitar men saknas helhet
• Organisation i processsdimensionen (HHS, Mats Tystrup – glapp i vårdkedjan).

• Organisatoriska mellanrum
• Funktionell dumhet: Byråkratin dödar kreativiteten (Mats Alvesson, Lunds Universitet)
• Budgetering i processsdimensionen (Johan Åkesson, Handelshögskolan i Göteborg)
• Från kontrollerande till stödjande hierarki (Magnus Lord, Handelshögskolan i Stockholm)

Skiss på hur man tänker sig lösa 
problematiken 

Finns väldigt mycket bra för offentlig sektor att hämta från privat näringsliv 
men vanskligt att tillämpa det rakt av eftersom förutsättningarna är så olika 



Utvecklingen går i pendelrörelser

• Några av er kanske har varit med tillräckligt länge för att 
komma ihåg ”den nya ekonomin”

• Vi är lite grann i samma situation nu. Som en reaktion 
mot ”New public management” håller vi på att riva ner 
allt, även det som är bra (=”kasta ut barnet med 
badvattnet”)

• I ett tjänstesamhälle går vi absolut mot mer av ”tillit” 
eller förtroende men den skapas ju genom uppföljning 
och kontroll 
• Förtroende skapas genom kontroll

• Från management till governance



Den här utvecklingen är också 
tillämpligt hos oss på inköp?

• När vi inom inköp börjar arbeta processuellt (=tillämpar 
kategoristyrning), från behov (eller problemlösning) till 
uppföljning, så blir ovanstående frågor relevanta också 
för oss

• Processansvaret gör att bemanningen på våra 
upphandlingsavdelningar kommer att se annorlunda ut
• Upphandlingsarbetet kommer att automatiseras 

allt mer
 Detta leder till ett accentuerat behov av 

kompetensväxling
• I takt med att medarbetarna blir allt mer 

kompetenta så ökar (kanske) förtroendet och vi 
kommer att kunna ersätta kontroll med tillit, men 
detta är en process

• Detta ställer också krav ändrat ledarskap inom inköp?

Behovs- och 

totalkostnads 

analys

Leverantörs-

marknads-

analys

Strategi
Anbuds-

infordran

Anbuds-

utvärdering

Förhandling

& Avtal

Intern

uppfölj

ning    

Leverantörs-

samverkan
Uppföljning

Konceptuell fas Upphandlingsfas Avtalsvård



• Det finns väldigt mycket erfarenheter för offentlig sektor att hämta från 
privat sektor. Det måste dock göras med en kritisk ansats och med en 
ödmjukhet för skillnaderna, annars hamnar vi i en ny debatt om ”New Public 
Management”
• Viktigt att respektera att det finns skillnader mellan offentlig och privat sektor. En 

sådan är det politiska inslaget i styrningen.
• Fokus på medel istället för på mål
• Oförmågan att diskutera flera saker samtidigt (innovation, socialt ansvar, miljö)

• Kommer vi att behöva (nya?) upphandlingschefer som ”håller emot” dom 
politiska kraven?

• Mycket av de nya idéer och tankar som kommer är bra, men dom behöver 
struktureras, definieras och sättas in i ett sammanhang?
• Problem att man försöker tillämpa samma lösning på olika organisationer

• Den ökade kompetensnivån inom inköp kommer möjliggöra/nödvändiggöra 
ett ökat inslag av ”tillitsbaserad organisation”

• Finns väldigt mycket bra i förslagen men inte kasta ut barnet med badvattnet
• Tillit ökar av uppföljning, inte minskar – inget motsatsförhållande mellan styrning 

och tillit

• Tyvärr finns det en gammal tendens inom svensk offentlig sektor att ha en 
lösning på alla problem. Det går aldrig – lösningen måste anpassas till typ av 
verksamhet

Summering



Vi är med i ansökan om medel till ett 
forskningsprojekt inom ämnet på HHS

Alla inför Kategoristyrning! Men löser det verkligen
offentlig upphandlings problem?



• Tillitens förutsättningar av Susanna Alexius i boken Leda med Tillit från 
Akademikerförbundet SSR 

• Kontroll eller förtroende? En balansgång på offentliga marknader | av Lena 
Högberg m.fl. i senaste numret av Organisation och Samhälle

• Artikel om mål och medel: 
http://www.effektivstyrning.se/assets/upload/files/Nr%2028%20Nov%202018%
20Om%20vikten%20av%20att%20utg%C3%A5%20fr%C3%A5n%20syftet(1).pdf

• Whitepaper om tillämpning av Vested modellen på Storebrand: 
https://www.coor.com/news-and-media/knowledge-bankwhitepapers

• Niklas Hedin, Centiro: https://poddtoppen.se/podcast/1364425255/hr-
chefen/asa-beronius-hr-manager-pa-centiro-hr-chefen-11

• Samtal med Mats Tystrup: https://schoolofgovernance.se/#podcast

Läs mer:

http://www.effektivstyrning.se/assets/upload/files/Nr%2028%20Nov%202018%20Om%20vikten%20av%20att%20utg%C3%A5%20fr%C3%A5n%20syftet(1).pdf
http://www.effektivstyrning.se/assets/upload/files/Nr%2028%20Nov%202018%20Om%20vikten%20av%20att%20utg%C3%A5%20fr%C3%A5n%20syftet(1).pdf
https://www.coor.com/news-and-media/knowledge-bankwhitepapers
https://www.coor.com/news-and-media/knowledge-bankwhitepapers
https://schoolofgovernance.se/#podcast
https://schoolofgovernance.se/#podcast
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