
”Väl utvecklad 
e-handel”

Myndighetsledningen:
- Ytterst ansvariga för 

verksamheten

Kategoriteamet
- Genomför analyser och 
föreslår förbättringar för 

kategorin

Kategorirådet:
- Sätter upp mål för, och styr, 

kategorin

Governance
(inte synonymt med styrning)

”Arbetsförmedlingen är en 
myndighet med god 
förvaltningskultur”

”Väl utvecklad 
e-handel”

Målkonsekvens
(organisationens mål ska brytas ned konsekvent genom hela kategorin)

”Alla inköp i kategorin 
sker i e-handels-

flöde 
2023-01-01”

Organisationens 
övergripande mål

Kategorins mål

Kategorins nedbrutna 
mål

Kategoriplan
- Projekt 1
- Projekt 2
- Projekt 3
- Projekt 4
- Projekt 5

Genomförande i linjen
- Projekt 1, Upphandling 
- Projekt 2, Ny återvinningsrutin
- Projekt 3, e-handelsflöde
- Projekt 4, Ändrad efterfrågan
- Projekt 5, Upphandling 

Kategoriarbete
• Tvärfunktionellt
• Fakta- och analysbaserat

Sucessiva beslut enligt 5-i process

+ fakta, analyser,
alternativ, nyttor etc.



Kategoristyrt arbetssätt inom 
Arbetsförmedlingen

Huvudkategori:

Underkategorier:
FörberedandeSTOM/VAL

Bygg/AnläggningNaturbruk & övrigtRehab/KrimTransport/logistikInd tillv/hantverk mm
Service/restaurang mm

Vård/omsorg mmLogi
Konferens

Tåg

Flyg
MarktransportBetalningslösningarMässor

Bilar 
Bemanningskonsulter

IT-konsulterVerksamhetskonsulter

Lokaler och underhållFM-tjänster & kontorsmaterial
Lokalvård, EM, S&ÅAf-specifiktGemensam basplattform

InfrastrukturStödsystem

Möbler & Inventarier
Hjälpmedel på arbetsplatsen

TolktjänsterLogistik
KompetensutvecklingIntern & extern kommunikation

Personalvård, kultur/övrigt

Planerad implementering 
Uppdaterad tidplan 

Implementering pågår

Nyttorelisering

Ej beslutad 

Planering pågår

Upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Konsulter

Aug

Sep
Okt

Nov

Jan
Feb

Q3

Q4

IT

Sep
Okt

Nov
Dec

Resor, logi, bilar

Mars
April

Maj
Juni

Juli

Juni
Juli

Aug

Övergr ipande utrul lningsplan

2017

Jan
Feb

Mars
April

Maj

Dec

2018

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Start 2015, GD beslut 
om kategoristyrt arbetssätt
→ Implementationsplan

Kategoriplan (ibland Kategoristrategi)
- Slutprodukt för ett team efter en iteration, steg 

1-3
- Därefter implementera och förbättra
- Typisk tidshorisont 1-2 år, ny iteration när:

- Alla initiativ/delprojekt är genomförda
- Planen har blivit irrelevant av andra skäl

Struktur på plats, i princip 100% färdigt
• Handbok kategoristyrning
• Arbetsordningen pekar ut ansvar för kategoriråd i hela 

myndigheten
• 11 huvudkategorier – 51 underkategorier
• 8 kategoriledare = täckning för samtliga huvudkategorier

Faktiskt kategoriarbete, olika på olika områden
Andel av spend som täcks av en aktiv kategoriplan:
Exempel 1 huvudkategori
Arbetsmarknadstjänster ~70%
• Arbetsmarknadsutbildning ~ 25%
• Rehabilitering till arbete ~ 82%
• Matchningstjänster 100%
Viktigt: Dessa nyckeltal kommer att variera uppåt och nedåt 
efterhand som kategoriplaner blir inaktuella.

Hur långt har vi kommit…? 
det beror på hur man mäter!
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