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Familj

Kategori

Subkategori

IT Ledningsstöd Lokal

Hårdvara IT

Datorer

Datortillbehör

AV-utrustning

Utrustning 
övrig

Mjukvara IT

Programvara 
och licens-
försörjning

IAS

Telefoni och 
kommunikation

Telefoner, 
abonnemang 
och tillbehör

Växel och 
kontaktcenter

WAN och 
internet-
access

Skrivare, 
kopiatorer och 

scanning

Utskrift

ICR-Scanning

IT-konsulttjänster

IT-
resurskonsult

-tjänster

IT-uppdrags-
tjänster

Omvärlds-
bevaknings-

tjänster

IT-drift och 
infrastruktur

Server

Lagring

eID

SPAR

Nätverk LAN

Identifikations-
tjänster

ID-kort

Tjänstekort
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Familj

Kategori

Subkategori

Marknadsföring,
information och 
Kommunikation

Analog 
information

Digital 
information

Profil och 
gåvoartiklar

Marknads-
föring och 

kommunikat.-
tjänster

Marknads-
undersökning

Resor och logi

Resebyrå-
kostnader

Hotell

Flyg

Tåg

Marktransport

Fordon och 
fordonsservice

Drivmedel

Hyrbil

Intern och 
extern 

represent.

Konferens 
och möten

Banktjänster

Bank- och 
betaltjänster

Betalkort

Professionella 
tjänster

Bemannings-
konsulter

Juridiska 
tjänster

Management-
konsulter

Rekryterings-
tjänster

Värderings-
tjänster

Utdata

Grafisk 
produktion

Brev- och 
paketförmed-
lingstjänster

Lager, 
distribution & 
arkivtjänster

Arbetsmiljö och 
hälsa

Företags-
hälsovård

Arbetsmiljö

Glasögon & 
syn-

undersökning

Utbildning och 
personalutveckling

Chefs-
utbildning

IT-utbildning

Utbildning 
allmänt

Utbildnings-
plattform

Språktjänster

Tolk & 
översättnings

-tjänster

Exekutiva tjänster 
(KFM)

Delgivning

Låssmed

Annonsering 
KFM
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Familj

Kategori

Subkategori

Skydd och 
Säkerhet

Bevaknings-
tjänster

SBA-tjänster 
och 

utrustning

Konsulttjänster 
säkerhetsteknik

Säkerhets-
teknik

Säker 
förvaring

Skyddskläder

Förbruknings-varor

Kontorsmat. 
och 

engångsart.

Ljuskällor

Kontorsinventarier

Möbler och 
Inredning

Flytt

Växter

Vitvaror

Skyltar

Förtäring

Livsmedel 
och Catering

Dryckes-
automater

Fastighetsdrift och 
skötsel

Lokalvård

Destruktion 
och avfall

Entreprenad

El, värme och 
vatten

Lokalförsörjning

(Lokalenheten)

Hyresavtal 
KFM

Hyresavtal 
SKV

Ny - och 
ombyggnad 

KFM

Ny - och 
ombyggnad 

SKV
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