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 nDi Rakt på sak

n I dag och i morgon samlas EU:s leda
re i Riga för att bland annat  träffa 
 regeringscheferna för det östliga part
nerskapet, det vill säga det pärlband  
av europeiska stater som sträcker sig 
från Vitryssland ned till Kaspiska  havet 
och som inte hann gå med i EU och Nato 
när Ryssland var svagt.

Efter kriget mot Georgien och 
 Ukraina är Moskvas inställning i dag 
glasklar. Ryssland svarar med militära 
angrepp om grannländer vill ingå  fasta 
förbindelser med väst.

Det är en fundamental krock med 
principen om nationellt självbestäm
mande, men det utlöser också ett akut 
skyddsbehov. Eftersom Europa sedan 
Georgien har tvivlat på sina egna prin
ciper har befolkningarna i de östliga 
partnerskapsländerna börjat svänga.

Financial 
 Times rapportera
de i måndags att 
en tredjedel av 
 georgierna nume
ra lutar åt med
lemskap i Putins 
euroasiatiska 
 union, vilket är en 
fördubbling jäm
fört med för ett år 
sedan. Med ett 
medlemskap slip
per man ekono
miska och mili
tära trakasserier 
och väst är ändå 
inget att lita på, tycks man resonera. 
Armenien är  medlem sedan i vintras.

En annan uppgiven tanke som 
 figurerat i ukrainska medier är att 
 europeiska gränsländer till Ryssland 
mellan Östersjön och Svarta havet 
 skulle organisera en egen säkerhets
union, Intermarium. Ryssland använ
der våld för att försvara sig mot västs 
utvidgning, Europa gör det inte, och  
i glappet däremellan skulle de hotade 
länderna kunna finna frid i en konstruk
tion som inte är Nato men som ändå 
inte lämnar alla ensamma.

Resonemanget är tyvärr bara alltför 
likt den svenska regeringens syn på 
 Östersjöområdet och det svenskfinska 
militära samarbetet som ett slags 
”fri yta” mellan Nato och Ryssland.

Alliansregeringen och Carl Bildt drev 
linjen att de östliga partnerskaps
länderna har en framtid i EU. Löfven
regeringen har behållit denna, men är 
inte lika aktivistisk. I detta avseende 
skulle S behöva hämta större kraft från 
Olof Palmes och antikolonialismens 
kamp för små nationers självbestäm
mande.

Avskaffa visumtvånget för georgier
na, köp mer av deras vin och välkomna 
dem till det fria Europas organisa tioner.

  PM NILSSON

Frihet för 
Europas 
alla stater

”S behö-
ver hämta 
större 
kraft från 
Palmes 
och anti-
kolonia-
lismens 
kamp.”

INGEN FLUGA. Den offentliga marknaden omsätter 800 miljarder kronor per år och att upphandlingen sköts effektivt kommer att vara viktigt för 
Sveriges ekonomi för lång tid framöver. FOTO: FANNI OLIN DAHL

 nDi Ledare torsdag 21/5

n De offentliga inköpen uppgick i fjol 
till över 800 miljarder kronor. Det ger 
en bild av hur stor den statliga och 
 kommunala marknaden är. I stapel
diagrammet på sidan 8 syns att några 
företag sticker ut med sin stora försälj
ning till den offentliga sektorn. Men 
det är i huvudsak tecken på hur diver
sifierad den offentliga marknaden är.

Att en försäkringskoncern ligger i 
topp är inte konstigt med tanke på att 
den offentliga sektorn står för så stor 
del av arbetstillfällena i Sverige. Det är 
också, i ett längre historiskt perspek
tiv, en nyhet eftersom pensions och 
 försäkringsåtagandena en gång i tiden 
hanterades i egen regi hos stat och kom
muner.

Att två byggkoncerner kommer 
 därefter är inte överraskande. Inte 
 heller att Sveriges dominerande för
svarskoncern Saab kommer på fjärde 
plats – den svenska materielförsörj
ningen bygger fortfarande på inhemsk 
produktion, en historisk grundbult i 
neutralitetsdoktrinen.

Exemplen visar att den här markna
den är mer än det man uppfattar som 
just ”offentlig upphandling”. Utveck
ling av vapensystem är till exempel nå
got som sker tillsammans med indu
strin redan från början. Men ett genom
snittligt byggprojekt sker ofta enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU), 
alltså anbudsgivning i konkurrens.

Det finns fler exempel på att den 
 offentliga marknaden inte är ett 
 homogent fenomen. Att Marvin Hol
ding finns med på topplistan är  inte 

Dubbla signaler om 
offentliga affärer

 intressant enbart för att det är ett rätt 
okänt namn på ett bolag på kanalön 
Guernsey. I Sverige är verksamheten 
mer känd som Academedia.

En sådan skolverksamhet bygger inte 
på LOU utan på skolpeng. En motsva
righet till skolpengen i andra sektorer 
är de ersättningar som betalas till vård
givare enligt lagen om valfrihets system 
(LOV).

Det är knappast i skolpengs och 
vårdsvalssystemen som det finns 
 ineffektivitet, men i den traditionella 
upphandlingen finns stor förbättrings
potential. 

Det ansvariga statsrådet, civilminis
ter Ardalan Shekarabi, har bestämt sig 
för att förbättra detta. I debattartiklar 
i Di, både före och efter valet, har han 
pläderat för innovativa anskaffnings
processer. Det handlar om att den of
fentliga upphandlingen ska användas 
strategiskt, exempelvis genom att upp
handla en funktion och låta leverantö
ren hitta bästa vägen dit. Detta som en 
motsats till den traditionella upphand
lingen där myndigheten listar i detalj 
vad leverantören ska göra.

Han vet vad han pratar om. Som fors
kare inom offentlig rätt har Ardalan 
Shekarabi ägnat tid åt just offentlig upp
handling.

Men vid sidan av lovvärda idéer som 
en ny stödmyndighet för upphandling 
tar regeringen och han själv andra 
 initiativ som leder till dubbla signaler.

Ardalan Shekarabi vill att krav på 
kollektivavtal ska finnas med i offent
liga upphandlingar och därför har han 
tillsatt en utredning om saken.

Frågan är inte självklar. Om fler ska 
kunna ta del av den offentliga markna

den och leverera effektiva tjänster och 
bidra till att utveckla välfärden är det 
högst tveksamt om krav på kollektiv
avtal ska finnas med. Om några it bolag 
har ett annat personalupplägg än just 
kollektivavtal, ska de då uteslutas från 
att lämna bud? Kollektivavtal är en 
 frivillig (men bra) lösning och den ska 
inte göras obligatorisk bakvägen.

Men den stora målkonflikten finns 
mellan å ena sidan Shekarabis tal om 
att leverantörerna ska bidra med inno
vativa lösningar och å andra sidan 
 regeringens flaggskeppsfråga – stopp 
för vinst i välfärden.

I välfärdsdebatten är allt fokus på 
driftsformer och det talas om att vissa 
parametrar ska fastställas exakt, som 
exempelvis vilken bemanning ett 
 företag ska ha.

Varför är innovationer bara viktiga 
i vissa sammanhang? Varför är det vik
tigare med effektivitet i byggsektorn 
än i äldreomsorgen? Fri och öppen 
 konkurrens, som regeringen talar om 
när det gäller att möta miljöutmaning
ar, är faktiskt lika aktuell när det gäller 
den demografiska utmaningen.

TOBIAS WIKSTRÖM
tobias.wikstrom@di.se 08-573 652 75

”Varför är 
det vikti-
gare med 
effektivi-
tet i bygg-
sektorn 
än i äldre-
omsor-
gen?”


