
NACKA KOMMUNS INKÖPSPROCESS



DENNA PRESENTATION…

… Beskriver inköpsprocessen i Nacka Kommun

… Tydliggör roller och ansvar mellan inköpsenhet 

och verksamhet

… Ger en tydlig överblick över inköpsprocessens 

olika steg

… Upphandlingsprocessen kan ske i enlighet med 
LOU/LUF/LOV/LUK

… Presenterar upphandlingsprocessens steg och 

tidplaner

… Tydliggör sekretess i olika steg av 

inköpsprocessen





INKÖPSPROCESSEN

 Behovsanalys, datainsamling & analys – Hitta fakta

 Marknadsanalys – Analysera hur kan marknaden tillfredsställa behoven? 
Hur påverkar marknadsläget våra affärsmöjligheter?

 Upphandlingsprocesser – Genomföra beslutade upphandlingar i enlighet 
med LOU/LUF/LOV

 Leveransprocess Implementering av avtal och arbetssätt tillsammans med 
leverantörerna med syfte att säkerställa leverans. Kvalitetssäkra varor och 
tjänster som levereras till Nacka kommun

 Uppföljningsprocess – Leverantörsuppföljning (SRM – Supplier
Relationship Management) och leverantörsvärdering (SPM – Supplier
Performance Management). Analys av erfarenheter inför nya 
upphandlingar.

Marknadsanalys

Upphandlingsprocess

Leveransprocess

Uppföljningsprocess
Behovsanalys



BEHOVSANALYSPROCESSEN

Syftet med Behovsanalysen är att kartlägga 
Nacka kommuns behov av en viss vara eller 
tjänst och planera för hur man ska tillgodose 
detta behov. Datainsamling och analys syftar till 
att finna fakta och förstå affärslogiken i det som 
ska upphandlas.

Behovsanalysen skall:
 vara tillräckligt detaljerad för att utgöra ett 

bra upphandlingsunderlag
 belysa vad som är viktigt i verksamheten.
 vara tillräckligt öppen för att ge utrymme för 

leverantörens egna idéer och kunskap.
 kunna fungera som underlag för utvärdering 

och kontroll.

Exempel på frågor:
 Nyckelpersoner för projektet?
 Hur kan produkten eller tjänsten 

definieras/specificeras? Finns standarder?
 Kan/bör området delas in i underområden?

Verksamheten äger kravspecifikationen

 UC/BusinessCheck och ekonomisk data
 Interna analyser
 Nacka kommuns checklista vid upphandlingar
 Teknisk specifikation eller 

Funktionsspecifikation, eller ett mellanting
 Administrativa föreskrifter
 Gantt-schema för tidsplanering. Process- och 

flödesbeskrivning.
 Externa kanaler såsom marknadsinstitut, 

branschorganisationer, civilsamhället mm
 Nacka kommuns spendanalys
 Nacka kommuns kategoriplaner

Spendanalys

Analysverktyg

Krajicmatris

Syfte Checklista

Resultat Verktyg och mallar
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MARKNADSPROCESSEN

 Syftet med marknadsanalysen är att hitta de 
potentiella leverantörer på marknaden som 
på ett konkurrenskraftigt sätt kan 
tillfredsställa de behov som definierats i 
behovsanalysen.

 I detta steg bör potentiella leverantörerna 
utmanas för att hitta den goda affären och 
säkerställa att kommunen får den kvalité 
som önskas till en konkurrenskraftig 
totalkostnad. 

 Vi skall hitta de leverantörer som kan bidra 
till att Nacka blir bäst på att vara kommun. 
Idag och i framtiden!

 LOU/LUF/LOV/LUK hindrar inte en 
omsorgsfull marknadskartläggning och dialog 
innan publicering av förfrågningsunderlaget. 
Lagen är ett regelverk med krav på offentligt 
kungörande. Det är viktigt att våra 
aktiviteter präglas av affärsmässighet och att 
vi behandlar alla leverantörer lika. 

Informationsvägar: 
 Dialog med sakägarna internt
 Dialog med marknaden och olika nätverk
 Inleda med en lång lista med alla potentiella 

leverantörer.
 Hitta kriterier för att värdera de egenskaper 

som är viktiga för Nacka i valet av 
leverantörer och bygga 
utvärderingsmodellen i Upphandlingsfasen 
på dessa.

 Möten med befintliga och potentiella   
leverantörer

 Tvärfunktionella team och workshops
 Branschföreningar, Branschrapporter, 

fackpress och experter 
 Deltagande på mässor

 En lista över alla potentiella leverantörer inkl
en analys över varje leverantörs för- och 
nackdelar, ekonomisk status, 
kontaktinformation etc

 En kartläggning och analys av den definierade 
marknaden

 Trender
 Konjunktur
 Marknadsledare etc.
 Konkurrenssituation
 Benchmark – vad är bästa praxis att köpa 

denna typ av varor/tjänster
 Intresseorganisationer & nätverk

Säkerställ att du använder alla former av data. 
Var faktabaserad: 

 Dialog
 SWOT-analys
 PESTLE-analys
 Konkurrensanalys – Fem marknadskrafter
 Produktlivscykeln
 Branschinstitut, konsultföretag, Företag i  

branschen
 Kreditupplysningsinstitut
 Marknadsundersökningar
 Nacka kommuns mall för marknads- och 

omvärldsanalys

Konkurrens-analys

PESTLE-analys

Trend-analys

Nätverk

Syfte Metod

Resultat Verktyg och mallar
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UPPHANDLINGSPROCESSEN

Syftet med denna process är att tillgodose de 
behov som definierats i behovsanalysen och 
matcha dessa mot vad marknaden kan erbjuda 
på bästa sätt.

Exempel på aktiviteter är:

 Upphandling – Besluta inköpsstrategi:Vad 
skall upphandlas och hur ska det 
upphandlas?

 Avrop mot ramavtal, förnyad 
konkurrensutsättning

 Omförhandling av befintligt avtal inom      
ramen för LOU

 Förändringar i avtalad specifikation

Upphandlingsprocessen skall ske enligt LOU.

Ett tvärfunktionellt arbetssätt säkerställer 
kunskap om behovet/ kravspecifikationen, 
marknaden och upphandlingstekniker.

Att kunden får sitt behov tillfredställt

Det vanligaste resultatet av denna process är ett 
konkurrenskraftigt avtal som tillgodoser 
kommunens behov. 

Resultatet kan även vara en löpande 
leverantörsuppföljning eller kommersiell hjälp i 
ett projekt eller inom ramen för ett avtal.

Det är sakägarna i Nacka kommun som äger och 
har ansvaret för det underskrivna avtalet.

 Nacka komuns inköpsprocess och där till 
kopplade mallar

 Nacka kommuns upphandlingsplan
 LOU/LUF/LOV/LUK
 Upphandlings- och avtalsmallar
 Upphandlingsprocessen är väl definierad och 

det finns mallar för de olika stegen i 
Upphandlingsprocessen

 Nacka kommun använder e-Avrop som 
systemstöd

 Avtal arkiveras i Platina

Syfte Metod

Resultat Verktyg och mallar

Processen i detalj
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LEVERANSPROCESSEN

 Syftet med Leveransprocessen är att initialt 
implementera det nya avtalet. Detta innebär 
att leverantören ska ta över ansvaret för 
leveranserna av varor och/eller tjänster från 
tidigare leverantörer och att syftet och målet 
med upphandlingen skall realiseras

 Avveckla tidigare leverantörer. Säkerställa 
övergång till nya leverantören

 Säkerställa att leverans sker i enlighet med 
det avtal som överenskommits.

 Målet är att varor och tjänster skall beställas 
i enlighet med beslutade beställningsrutiner 
av avtalade leverantörer, för att säkerställa 
att Nacka kommun erhåller varor och 
tjänster av rätt kvalité till bra kommersiella 
villkor och att dessa köps och administreras 
effektivt

 Säkerställ att hela processen fungerar, från 
att användaren har ett behov tills fakturan är 
betald och att leverantören rapporterat 
avtalad statistik.

 Implementering av avtal och arbetssätt med 
syfte att säkerställa att vi får det vi köpt

 Internkommunikation – nyhetsbrev, intranät
 Systemuppdatering
 Granska leverantörens pressmedelande
 Etablera beställningsrutin
 Bemanna avtalad samarbetsmodell
 Driftsätta webgränsnitt (beställningsverktyg, 

kundportal etc)
 Säkerställa att leverantören följer Nacka 

kommuns krav på säkerhet
 Påbörja och genomföra nyckeltalsuppföljning 

– de som kravställdes och utvärderades i FFU 
– och leverantörsutveckling

 Samarbeta med leverantören för att etablera 
det nya avtalet och beställningsrutinerna

 Raindance
 Affärssystemet – leverantörsmasterdata
 Interna processer och rutiner för 

reklamationshantering
 Avtalets implementering
 Spend, nya och gamla leverantören
 Exitklausuler i den tidigare leverantörens 

avtal
 Uppdragsavtal
 Personalliggare

Kommunicera avtalet och avropsprocesser

Avrop/köp

Godsmottagning

Faktureringsprocess och betalning

Uppföljning av nyckeltal

Bemanna avtalad 
samarbetsmodell, hitta 

alla relevanta 
gränssnitt.

Glöm inte bort vad 
som avtalats. Nyttja 

allt som Nacka 
kommun betalar för! 

Uppträd 
affärsmässigt

Kommunicera 
avtalet internt 

och låt 
leverantören 
kommunicera 

externt

Uppdatera alla 
system med 

avtalade villkor 
(betalningstid, 

priser etc)

Syfte Metod

Omfattning Verktyg och mallar

Viktiga områden

Behovsanalys

Marknads-
analys

Upphandlings-
process

Leverans-
process

Uppföljnings-
process



UPPFÖLJNINGSPROCESSEN

 Syftet med uppföljningsprocessen är att följa 
upp att de varor eller tjänster som beställts 
levereras till kunden i enlighet med avtalet 
till de avtalade kommersiella villkoren. Samt 
att följa kommunallagen §3:19, 3:19a samt 
§6.7.

 Lika viktigt är att hela tiden utveckla och 
försöka optimera affären.

 Att följa upp en tjänsteleverans i detalj är en 
svår och komplex uppgift. Men en väl 
genomförd leverantörsuppföljning ger 
konkurrensfördelar såsom ökade affärer, 
innovationer, reducerade kostnader, ökad 
effektivitet, reducerade eller bättre 
kontrollerade risker med mera.

 Leveransprocessen bör präglas av ett 
kontinuerligt lärande och utvecklingsarbete 
för att säkerställa att Nacka kommun erhåller 
högkvalitativa tjänster i enlighet med de 
riktlinjer man upphandlat.

 Mät, mät, mät! Och följ upp det du mäter 
och uppmärksamma och belöna framgångar! 
Vänd motgångar, utveckla kvaliteten och 
dina affärer.

 Varje leverantör klassas på en nivå i 
samarbets-modellen, vissa är strategiska, 
andra fungerar tillräckligt bra på en operativ 
nivå

Leverantörsuppföljningen skall vara faktabaserad 
och mätningarna skall användas. Vi mäter aldrig 
bara för att mäta!

Exempel på nyckeltal som kan följas upp:

 Levererad volym per produkt- eller 
tjästeområde

 Avtalade nyckeltal
 Leverans enligt tidsplaner
 Antal reklamationer
 Prisutveckling
 Servicenivå

 Möten & Dialog!
 Använd leverantören! Vi låter leverantören 

rapportera sina egna nyckeltal som vi själva 
har svårt att mäta, till exempel avtalstrohet.

 Ekonomisystemet, e-handelsystemet och 
QlickView – följa de fakturerade värdena per 
leverantör och per kategori

 Nacka kommuns standardiserade 
leverantörssamarbetsmodell

 Spendanalys – Stora, strategiska och kritiska 
leverantörer följs upp mer noga än övriga 
leverantörer

Prisutveckling, följer 
leverantören avtalade 

justeringsklausuler 
(råmaterial, valutor, 

index etc)?

Miljö och 
verksamhetssystem
Följer leverantören 

avtalade standarder?

Kvalitet, 
leveransprecision, SLA

Levereras avtalad 
kvalitet?

Nöjd kunduppföljning

CSR
Lever leverantören 

upp till Nacka 
kommuns 

leverantörs-
uppförandekod?

Strategiskt samarbete

Taktiskt samarbete

Operativt samarbete

Reklamationshantering

Syfte Metod

Statistik Verktyg och mallar

Områden att följa upp

Uppföljnings-
process

Behovsanalys

Marknads-
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process

Upphandlings-
process



UPPHANDLINGSPROCESSEN
Selektivt alt. Förhandlat förfarande
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Marknads-
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UPPHANDLINGSPROCESSEN
Öppet förfarande
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UPPHANDLINGSPROCESSEN
Urvalsförfarande enl. 15 kap LOU
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UPPHANDLINGSPROCESSEN
Förenklat förfarande enl. 15 kap lou
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UPPHANDLINGSPROCESSEN
Tidsplan och avstämningspunkter



ROLLER & ANSVAR
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BESLUT OM AVTAL

För att besluta om att inleda, tilldela eller avbryta en upphandling gäller att:
1. Ramavtal beslutas av administrativa direktören enligt p.29.
2. Avtal större än MSEK 5 som omfattar en specifik vara eller tjänst (ex snöröjning, 

skötsel av skolgårdar, en bro, ett IT-system etc), eller tjänstekoncessioner beslutas 
av KS enligt p.28. 

3. Avtal mindre än MSEK 5 som omfattar en specifik vara eller tjänst (tex snöröjning, 
skötsel av skolgårdar, en bro, ett IT-system etc), eller tjänstekoncessioner beslutas 
av ansvarig enhetschef enligt p.28. 

4. Principiellt viktiga avtal, oavsett om det är ett ramavtal eller ett avtal, beslutas av 
KS. Avstämning ska göras med inköpschef. T.ex. avtal om strategisk partnering.

5. Avtal inom ramen för beslutade exploateringsåtgärder  beslutas av 
exploateringschefen enligt p.30.

6. Avtal som genomförs av STIC, SKL Kommentus Inköpscentral eller annan 
upphandlande myndighet beslutas enligt ovan.

- Enligt KS delegationsordning
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SEKRETESS
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CHECKLISTA – MÖTE MED BESTÄLLARE

 Produkt eller tjänst:

 Kategori/sub-kategori:

 Optioner:

 Beroenden till andra projekt:

 Andra kommentarer eller input:

 Upphandlingsförfarande
 Över eller under 

tröskelvärdena? Bestäm 
upphandlingsform.

 Finns stöd för 
direktupphandling LOU 4 kap 
och 15 kap. 

 Krav för e-Handel

 Samordning av transporter?

VARFÖR? HUR?

 Estimerad årlig spend:

 Estimerad besparingspotential (årlig):

 Andra rmål:

VÄRDEN OCH BESPARINGAR

VAD SKALL KÖPAS?
 Projekt start::
 Projekt slutfört:
 Avtalsstart:
 Kritiska datum:

Gamla avtalet går ut □
Nya affärer □
Vi köper men har inget avtal □
Förbättra tidigare avtal □

Business case finns □
Budget finns □
Beslut i KS/________ □

 Beställare:

 Sponsor:

 Styrgrupp:

 Politiker/Politiska beslut:

 Andra nyckelpersoner:

 Samordnad upphandling/Inköpscentral: 

ORGANISATION

 Deltagande verksamheter?

 Leverantörsmarkanden (Antal leverantörer)

ENORM (+50) □ STOR (15-50) □ MELLAN (5-15) □ LITEN (-5) □

 Marknadsledande leverantör:

 Kända referenser (andra företag):

KUNDER/LEVERANTÖRER

 Kompetens: Säkerställ rätt 
kompetens i upphandlingen

 MBL: Säkerställ att 
avtalsägaren 
informerar/förhandlar enligt 
MBL §§ 11 och 19 om 
upphandlingen innebär en 
väsentlig förändring av 
verksamhet. Säkerställ också 
att avtalsägaren förhandlar 
enligt MBL § 38 inför 
upphandling där MBL §38 är 
aktuell.

 Miljö och sociala krav? Krav på 
praktikplatser etc

 ID 06: Är det fråga om en 
byggentreprenad ska ID06 
tillämpas.

ÖVRIGT

TIDPLAN BESLUT

Behovsanalys
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BILAGOR



ANALYSVERKTYG



PRIORITERINGSMATRIS



KRALJICS MATRIS



KONKURRENSANALYS – PORTERS FIVE FORCES



PESTEL-ANALYS



TREND-ANALYS



För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


