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Del II: Tvärfunktionalitetens roll i den strategiska 
försörjningen



Affärsrådgivare till offentlig sektor
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Styrning och analys

IT och digitalisering

Utbildning

Upphandlings- och 
affärsjuridik Samhällsbyggnad

Vi kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens och hjälper dig göra lyckade affärer.



⚫Vad är strategisk försörjning?

⚫Vad innebär det att jobba tvärfunktionellt?

⚫Tvärfunktionalitetens utmaning

⚫Tillvägagångssätt 

⚫Tvärfunktionalitetens nytta

Innehåll
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Analysera
1. Samla information och spana
2.Identifiera behov och mål
3. Identifiera ev. GAP
4.Ta fram försörjningsstrategi

MÅL

Försörjning varor och tjänster
1. Upprätta inköpsstrategier
2.Ta fram upphandlingsstrategier
3.Genomföra upphandling
4.Implementera 

Strategisk försörjningsprocess

Kompetensförsörjning 
1. Upprätta kompetens-

försörjningsstrategier
2.ARUBA – attrahera, rekrytera, 

utveckla, behålla och avveckla

Utvärdera
1. Följa upp resultat mot mål
2.Avveckla eller fortsätta



Försörjningsprocessen – tvärfunktionalitet 
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Försörjningsstrategi Inköpsstrategi Upphandlingsstrategi Uppföljningsstrategi

Fokus på 
vision, mål 

och 
strategi

Fokus på 
enskilda 

avtal, 
affärer 

och behov

Mål

Ledning

Upphandlingschef

Upphandlare & verksamhetsansvarigFörvaltningschef

Controller



⚫Samla personal med olika bakgrunder, 
kompetenser, färdigheter och erfarenheter för 
att arbeta mot ett gemensamt mål och att 
uppnå ett gemensamt resultat

⚫Från ett individuellt arbete mot ett samarbete 
mellan olika verksamheter eller 
kunskapsområden inom organisationen 

⚫Temporärt eller långsiktigt 

Tvärfunktionalitet – definition 
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Ledning

Avdelning

Enhet Enhet

Avdelning

Enhet Enhet Enhet

Tvärfunktionalitet och utmatningar 
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Strategiskt inköpsarbete



⚫Olika intresse och perspektiv, svårt att komma 
överens om mål

⚫Brist på kommunikation

⚫Brist på engagemang 

⚫Svagt ledarskap i den tvärfunktionella 
arbetsgruppen

⚫Kontinuiteten i det vidare arbetet

Utmaning
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⚫Ansvarstagande och tydliga roller

⚫Anpassande 

⚫Kommunikation 

⚫Samverkan 

⚫Beslutfattande 

⚫Dokumentation 

⚫Uppföljning 

Tillvägagångssätt 
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➢Samla kompetenser

➢Minskad sårbarhet

➢Ökad effektivitet

➢Ökad kreativitet

Tvärfunktionalitetens nytta
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➢Ökad förståelse och sammanhållning

➢Skapa bättre kundfokus och kundnytta 

➢Bättre förutsättningar för att leverera 
kundnytta 

➢Skapa ständig kunskapsöverföring 

➢Förstärkt vision

Tvärfunktionalitetens nytta
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Tvärfunktionalitet i försörjningsprocessen 
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Försörjningsstrategi Inköpsstrategi Upphandlingsstrategi Uppföljningsstrategi

Fokus på 
vision, mål 

och 
strategi

Fokus på 
enskilda 

avtal, 
affärer 

och behov

Mål

Ledning

Upphandlingschef

Upphandlare & verksamhetsansvarigFörvaltningschef

Controller



Tvärfunktionalitet i upphandlingsprocessen
Strategi

Förfarande 
ramavtal

UHD

Annons

Frågor & 
svar

Anbuds-
öppning

Prövning 
utvärdering

Individuell 
rapport

Avtalsspärr

Överpröv-
ning m.m.

Avtal

Information 
om avtal

Leverans

Förvaltning 
uppföljning

Utvärdering 
& utveckling
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⚫RAQSCI-modellen

⚫ ”Dag 1” – matrisen

⚫Leverantörssegmentering 

⚫Kommunikationsplanering

⚫Spendanalys 

⚫m.m.    

Verktygslåda (utvalda beroende på mål 
och syfte med tvärfunktionalitet)  
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⚫Skulle tvärfunktionella team kunna 
användas i din organisation? Till vad?

⚫Vad behöver göras internt för att kunna 
börja arbeta tvärfunktionellt?

Reflektion 
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Tack för idag!

amina.blivik@adda.se

073-445 82 03

Kontakta oss, eller lägg till oss 
på LinkedIn!

cen.chen@adda.se

072-546 15 32

mailto:Amina.blivik@adda.se
mailto:cen.chen@adda.se

