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FMV målbild 

Vision 

 

 

Verksamhetsidé 

 

Effektiv försvarslogistik – när och där den behövs 

FMV utformar, upphandlar och tillhandahåller försvarslogistik i nära samarbete med det svenska försvaret 

Övergripande mål 

 

 

 

 

 

 

FMV är flexibelt för 

att kunna möta 

försvarets behov 

FMV är Sveriges 

ledande myndighet 

på upphandlingar 

FMV samarbetar 

med Försvarsmakten 

för att utforma och 

hålla samman 

försvarslogistiken 

FMV är och 

uppfattas som en 

kompetent och 

effektiv myndighet 

FMV arbetar för att 

marknaden blir 

effektivare 



FMV:s värdegrund definieras av tre värderingar 

Vi skapar nytta 

Vi gör det möjligt 

Vi bygger förtroende 



FMV:s värdegrund definieras av tre värderingar 

Vi skapar nytta 
 Utgår från vad som skapar nytta för kunden i våra prioriteringar 

 Är kostnadsmedvetna 

 Levererar i tid, till rätt kostnad och till rätt kvalitet 

 Strävar efter att ständigt bli bättre 

 

 Vi gör det möjligt 
 Känner och förstår vår kund och dess verksamhet och behov 

 Agerar för att bidra till helheten och arbeta tillsammans 

 Är proaktiva och tar initiativ 

 Ger möjligheter för våra medarbetare att utvecklas  

 

 
Vi bygger förtroende 
 Våra attityder och arbetssätt präglas av ömsesidigt förtroende 

 Levererar försvarslogistik när och där den behövs 

 Är en kompetent och effektiv myndighet 

 



 
Offentlig upphandling – balans mellan regelverkets ram 
och den goda affären 

Avtal med leverantör som innebär 

att FM får materiel/tjänst till: 

Rätt kvalité 

Rätt tid 

Rätt kostnad 



Ramverk för FMV Affärer 

 

• Det upphandlingsrättsliga regelverket 

• Övriga lagar och förordningar 

• Strategi för Försvarsmaktens 
materielförsörjning (MFS)  

• Myndighetsgemensam marknadsstrategi 
(MMS) 

• Ägarstyrning 
 

 

 



Lagar och förordningar – 

Det upphandlings-rättsliga regelverket 

 

EU allmänna rättsprinciper 

 

EU Direktiv implementerade i 

svensk lag (LOU och LUFS) 

 

WTO General Procurement 

Agreement 



 
EU allmänna rättsprinciper 

• Icke-diskriminering 

• Ömsesidigt erkännande 

• Proportionalitet 

• Transparens 
 

Främja handel över gränserna 

Motverka korruption 



EU Direktiv – Svensk lag 

Direktiv 2004/17/EG om offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster  

Direktiv 2009/81/EG om offentlig upphandling inom 

försvars- och säkerhetsområdet  

Direktiv 2007/66/EG om rättsmedel på 

upphandlingsområdet 

 

Dessa direktiv har implementerats i svensk lag genom 

lagen (2010:571) om offentlig upphandling (LOU) och 

lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och 

säkerhetsområdet (LUFS). 

  



Upphandlingslagar och undantag 

Behov att 

anskaffa 

LUF 

LOU 

LUFS 

Undantag från upphandlingslagstiftning, t.ex av 

försvars- och säkerhetspolitiska skäl 



 
Lagen om upphandling inom försvars- och 
säkerhetsområdet (LUFS) 

• LUFS trädde i kraft 1/11-2011 

– Syftet med direktivet är att ”skapa bra förutsättningar för 
upphandlingar av sådan känslig natur att inte 
upphandlingsdirektivet är tillämplig”  

• Särskiljande LOU-LUFS: 

– Möjlighet att använda förhandlad upphandling som 
huvudalternativ 

– Möjlighet att ställa krav på försörjningstrygghet, 
informationssäkerhet och underentreprenader 

• Undantagsområdet art 346 krymper radikalt (tidigare 
15:22 LOU) 

– Behov av att tydligt definiera väsentliga nationella 
säkerhetsintressen 

 



Allmänt om LOU/LUFS 

• Upphandlingsprocessen är lagstyrd 

• Annonsering 

–Finns vissa undantagsmöjligheter – i såväl 
LOU som LUFS - från skyldigheten att 
annonsera en upphandling: 

• Lågt belopp 

• Förutsättningar för förhandlat förfarande 
utan föregående annonsering föreligger (4 
kap) 

• Möjlighet för anbudsgivare att överpröva 

 



Kategoristyrning bygger på tidig involvering i 
inköpsprocessen och tvärfunktionellt samarbete 

% Potentiell besparing

Hög

Låg

Tvärfunktionell process

Analys & kategoristrategi Upphandling & skriva avtal
Avropa/Beställa och 

processa faktura & betalning

Totalkostnad

Inköp- och 
upphandlingsexpertis

Pris

Processeffektivitet

Transaktionskostnad

Analys av funktion / affärsvärde

Alternativa produkter och lösningar

Konsolidera volymer och leverantörsbas 

Global sourcing / ”Low Cost Sourcing”

Utveckla leverantörer och förändra leverantörsrelationer

Öka konkurrensen

Förhandlingsstrategi
& kompetens

Elektroniska avrop & Attester

Samfakturering

Inköpskort

Automatisk faktura-
matchning60-80% av potentiell 

besparing  

Industrialisering/Standarisering



Vi arbetar utefter en standardiserad kategoriprocess 

Etablera 

kategoriteam 

Analysera 

inköpsvolymer 

Analysera 

produkt-/ tjänste-

karakteristika 

Analysera  & 

bygga 

totalkostnads-

modell 

Analysera 

leverantörs-

marknad 

Sammanställ & 

dokumentera 

kategoriprofil 

Utveckla & 

besluta om 

kategori-strategi 

Implementera 

kategoristrategi 

Mät & följ upp 

prestanda och 

realiserad effekt 

• Sammanställning av 

all den information 

och data om den 

aktuella kategorin 

som krävs för att 

kunna ta ett korrekt 

beslut om hur 

produkter & tjänster 

ska upphandlas, 

köpas in och styras 

• Implementera 

beslutad strategi 

• T.ex. upphandling, ta 

fram 

standardsortiment, 

behovsanalys etc.  

• Utveckla en strategi 

för den aktuella 

kategorin som 

beskriver  

besparingspotential, 

föreslagna 

förändringar, risker, 

etc. 

• Uppföljning av 

leverantörs-

prestanda 

• Mäta och följa upp 

realiserade 

besparingar/effekter 

& andra beslutade 

nyckeltal 

• Identifiera resurser 

• Godkännande från 

resursägare 

• Etablera team 

• Utbilda teamet 

• Definiera roller & 

ansvar 

• Utveckla plan och 

fördela arbetet 

• Godkänna plan 

• Ta fram nödvändig 

”intern” analys för 

strategiarbetet 

genom bl a analys 

av historiska 

volymer, volym-

prognoser, specifik-

ationeroch behov 

• Bygga modell för 

totalkostnadsanalys  

• Ta fram nödvändig 

”extern” analys för 

strategiarbetet 

genom att bl a 

identifiera och 

kartlägga tänkbara 

leverantörer, förstå 

marknadsförut-

sättningar och egen 

position som köpare 



I marknadsanalysen möter vi leverantörsmarknaden 

Syfte • Förstå möjligheter, begränsningar och logik i 

marknaden 
• Förstå kritiska krav på leverantörerna 

Aktörer 

Segmentering 

Dynamik  

Värdekedjeanalys 

Trender 

Best practiceinköpsbeteenden 

Relativ köpkraft 

Produktmix 

Substituering 

Identifiera tidigare och befintliga leverantörer 

Identifiera kritiska krav på leverantörerna 

Eventuellt presentation/inspiration av 
leverantör/ best practice aktör 

Marknadsanalys 
Workshop med ev. 
leverantörsdialog 

Förbättrings-
möjligheter 



Hur långt har vi kommit med implementering av 
kategoristyrning? 

FMV M&I IVT 

• Arbetat sedan 2010 med kategorinitiativ inom 
ramen för projekt UEFA 

• 30 olika kategorinitiativ i olika faser, som har 
följt processen 

• Arbetet bedrivs nu i ”linjen”  

• 284 Mkr ska årligen realiseras, vilket är en 
stor del av besparingsbetinget i 
försvarsstrukturutredning 

• Besparingsuppföljning sker kvartalsvis, ca 
150 Mkr realiseras för 2015 

• Kategoristruktur implementerad i 
affärssystem 

 FMV M&I IMS 

• En handfull kategorinitiativ genomförda: 

– IT-konsulter 

– Underhållsvarv 

– Tekniska konsulter 

– ILS-Konsulter 

– Utbildningsmateriel 

• Kategoristruktur implementerad i PLS 

En myndighetsgemensam kategoristruktur är nu beslutad  

och implementeras i gemensamma stödstystem 



Vilka aktiviter genomförs nu för att en 
gemensam kategoristyrning ska åstadkommas? 

• Systemmässig implementering av gemensam 
struktur 

• Utbildning kategoristruktur- på olika nivåer 

• Informationsinsatser 

• Säkerställa resurser 

• Identifiering av framtid scope/omfattning 

– Myndighetsgemensam spendanalys 

– Avtalsanalys 

– Intressentanalys 

• Fastställande av kategoriplan för hela 
anskaffningsbehovet 

 

 

 



Utvärderingsmodeller vid upphandling 

Bakgrund 

• Många egenutvecklade utvärderingsmodeller.  

• Det saknas gemensamma arbetssätt och   
 stödfunktioner (mallar/modeller) 

 

Förändring 

Tydliga riktlinjer om hur ”ekonomiskt mest fördelaktiga”  

kan användas. 
Syfte 

Skapa en standardiserad arbetsform. 

Skapa bättre förutsättningar för 
anbudsutvärderingar.  

Minskad risk för överprövning. 
 



Utvärderingsmodeller vid upphandling 

• Över 400 medarbetare inom FMV är utbildade. 

  

• Ett antal upphandlare, projektledare, tekniker och 
chefer är nu utbildade. 

 

• Utvärderingmodeller börjar komma in mer och 
mer i FMVs förfrågningsunderlag och kontrakt. 



Utvärderingsmodeller vid upphandling 

   FMV använder en mervärdesmodell. 

 

   Mervärde anges i kronor för aktuella bör-krav i 
förfrågningsunderlaget. 

 

 Mervärdesmodellen en absolutmetod.  

 Formel: 
 

Utvärderat pris = Anbudspris – Σ mervärden 
 

 



Steg 1 : Identifiering och beskrivning av krav 

Steg 4 : Kvalitetssäkra genom simulering 

Steg 3 : Ansätt mervärde för resp. bör-krav  

Steg 5 : Besluta fördelning av mervärden 

Steg 2 : Val av bör-kravstyp 

Steg för steg vid prissättning av krav 



Steg för steg utvärdering av anbud 
 

Steg 1 : Utvärdering mot ställda kvalificerings- och 

              skall-krav  

Steg 4 : Beräkning av utvärderat pris  

Steg 3 : Beräkning av mervärde enligt uppfyllda  

             bör-krav  

Steg 5 : Dokumentera i utvärderingsprotokoll 

Steg 2 : Beräkning av anbudspris enligt ställda villkor  



E-upphandling/-beställning 
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Bakgrund 

Förändring 

Syfte 

 

• Trend i samhället med ökad e-upphandling och allt mognare 
system 

• Sammanslagningen till nya FMV har initialt medfört en del 
parallella IT-stödsystem 

 

• FMV utreder lösningar för att applicera e-upphandling i 
högre grad och på ett konsistent sätt 

 

• Att effektivisera interna processer 

• Att underlätta för leverantörerna med avseende på tydlighet i 
kravbild och effektiv hantering 
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Nuläge 

Implementering 

Leverantörsbehov 

 

• Inventering under uppstart: 

        - tillgängliga lösningar 

        - interna effektiviseringsbehov 

        - leverantörernas behov 

. 
 

 

• Projekt under uppstart 

 

 

• Referenspersoner bland leverantörerna efterfrågas 

E-upphandling/-beställning 



FMV:s värdegrund definieras av tre värderingar 

Vi skapar nytta 

Vi gör det möjligt 

Vi bygger förtroende 




