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Skatteverket 
Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig 

 
 Tar in skatt 

 Utfärdar id-kort  

 Folkbokföring 

 Brottsutredningar 

 

 Sveriges modernaste myndighet (2011-11) 

 Sveriges mest servicevänliga myndighet (2012-02) 



Det är avgörande att ha ett heltäckande och integrerat angreppssätt för att förbättra inköp 
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Systemstöd och Support 



 Riktlinje för inköpsverksamheten 

Nöjda användare avseende sortiment och service 
 

Styrning mot rätt inköpsbeteende, rätt avtal och 

mest kostnadseffektiva varor och tjänster 
 

Affärsmässighet och juridisk korrekthet 
 

Hög effektivitet i inköps- och upphandlingsarbetet 

Omfattning och ansvar: 

• gäller för all upphandling och alla inköp av varor och tjänster                        

oavsett belopp 

• gäller för samtliga anställda inom Skatteverket.  

• är beslutad och förankrad i Skatteverkets ledningsgrupp 

• var och en är ansvarig för att riktlinjen följs 

Riktlinjen är fastställd 2012-03-27 



Riktlinje för inköpsverksamheten 

 Alla användare avropar/beställer varor eller tjänster via 

inköpssystemet eBeställ 

 

 Upphandling av varor och tjänster samt avrop via förnyad 

konkurrensutsättning utförs av Inköpsenheten  

 

 Avtal med externa leverantörer ska upprättas och signeras 

av Inköpsenheten och tecknas av behörig person 

 

 Vid små sällanköp över disk används rekvisition från 

eBeställ eller betalkort 

 



Inköpsenheten 

Lokaler 

Sektionschef 
 

14  medarbetare 

3 orter 

 

Kategoriansvar 

Upphandling  

Avtal och förvaltning 

 

Sektionschef 

 

16 medarbetare 

8 orter 

 

Regionalt ansvar 

Avrop 

Direktupphandlingar 

Konsultsamordning 

Strategiskt inköp 

Enhetschef 

Operativt inköp 

Sekretariat 

juridik, controlling, 

projekt, utveckling,  

Sektionschef 

 

17 medarbetare 

5 orter 

 

Budgetansvar 

Strategi och avtal 

Lokalprojekt 

Ombyggnad 

Förvaltning 



e-Handel  

i praktiken enligt ESV 

Elektronisk handel syftar till att skapa effektiva 

inköpsprocesser med IT som stöd.  

 

 Billigare inköp – kostnadsbesparingar i form av bättre 

priser på längre sikt, ökad ramavtalstrohet och ökad 

prismedvetenhet. 

 Enklare inköp – tidsbesparingar genom en mer rationell 

hantering av beställningar och fakturor för snabbare 

hantering och färre fel. 

 Bättre inköp – förbättrad kvalitet och service i form av 

förbättrad intern styrning och kontroll, ökad rättssäkerhet, 

möjlighet till uppföljning, miljövinster, m. m. 

 



e-Handel  

i praktiken på Skatteverket 

Process Systemstöd Leverantör av systemstöd

Elektroniskfakturahanteringssystem Agresso Business World ver 5.5 

Fakturaväxel för E-faktura Offentliga Dokument i Solna AB (ODAB)
Skanningscentral Privatgirot

Elektroniskt beställningsstöd för varor och tjänster Logitall (eBeställ)
Elektroniskt beställningsstöd för resor eBuilder (eRes)

Upphandlingsverktyg Visma Tendsign 

Avtalsdatabas för avtal Visma Tendsign 

Avtalsdatabas för hyreskontrakt Karplan

Elektronisk 

fakturahantering: 

Elektroniskt 

beställningsstöd 

IT stöd i 

upphandlingsprocessen



e-Handel  

i praktiken på Skatteverket 

 Totalt inköp på SKV 2 681 mkr 

 

 52 % av fakturorna elektroniska (Svefaktura) 

 

 15 leverantörer står för 35 % av värdet 

 

 10 leverantörer står för 53 % av antalet fakturor 
– 6 st av dessa skickar efakturor 

– dessa 10 står för 11 % av värdet  

 

 

 

 



Inköpssystemet  

eBeställ 

 

 27 000 order 

 28 % av värdet  

 10 % av leverantörerna 

 23 % av antalet beställningar 

 

 Optimera process och sortiment 

 Reducera fakturorna 

 Periodisk fakturering 

 Integrera 

 

 



Inköpssystemet  

eBeställ  

2 % av orderskaparna står  

för 86% av beställningsvolymen 

 

”Kategori” 
Konsulter 

Server och lagring 

Kontorsinredning 

Mjukvara 

Telekom exkl. telefoner och telefonitjänster  



Inköpssystemet  

eBeställ  

80% av orderskaparna står för 1% av 

beställningsvolymen 

 

”Kategori” 
Mobiltelefoni 

Kontorsmaterial 



 

 

 

 Kategori Beställningssätt: 

Kontorsmaterial Punchout och katalog 

Litteratur Punchout 

Prenumerationer Punchout 

Mobiltelefoner Funktionshyra 

Skrivare/Kopiatorer Funktion med debitering per utskrift 

Konsulter Katalog och fritext beställning. Eget 

”beställningsverktyg”.  

Mobiltelefoni Katalog 

Inköpssystemet  

eBeställ 

Strategier 

 



Resesystemet 

eRes 

 

 4 % av totala inköpen 

 37 % av antalet fakturor 

 10 000 resebeställningar 
– Eller via mail eller telfon 

 57 000 reseräkningar 

 

 Konsolidera faktura-reseräkning 

 Optimera 

 Automatisera 

 



Upphandlingsverkyget 

TendSign 

 2010 15 upphandlingar 

 2011 34 upphandlingar 

 2012  130 upphandlingar 
– direktupphandlingar  13 st 

– förenklat förfarande  33 st 

– förnyad konkurrensutsättning 68 st 

–  öppet förfarande   16 st  

 

 Avtalsdatabas 

 

 Integrera  



Uppföljningsverktyget 

Mercur 

Uppföljning från: 

- ekonomisystem 

- inköpssystem 

- avtalsdatabas 

- avropa.se 

 

- avtalstrohet 

- attestant 

- faktura 

- region 

- kategori 



 Tack! 

mikael.wickstrom@skatteverket.se 

010-5749926 


