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Därför lämnar 
han Riksbanken
”Jag kan inte längre stå 
bakom en felaktig pen-
ningpolitik”, säger vice 
riksbankschef Lars  
E O Svensson.  � 8

Storstadsskogen 
klarar prisraset
Skogsfastigheter nära 
städerna står stadigast 
när det blåser krisvin-
dar, enligt en rapport. 
 � NYHETER 11
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Telefonjättar  
i bidragskamp 
Apple och Samsung 
   tävlar i givmildhet 
      till jordbävnings-   
         drabbade Kina. 
 � 16

Tvärstopp i Kina 
för börsjättarna
De svenska storbolagen har skördat 
försäljningsframgångar i Kina. Men  
i fjol tog det stopp, särskilt för jättar 
som ABB och Ericsson. 
    ”Frågan är om vi är på väg mot en 
hårdlandning”, skriver Di:s Mikael 
Vilenius.          � ANALYS 20–21

GÖTEBORG SÄTTER SIG I SADELN
I helgen avgjordes Olympia travet 
på Åby och i morgon startar Goth-
enburg horse show. Göteborg har 
blivit hästbitet.  � PS. 42

ºDåligt år för kongresser ger miljardsmäll   ºResebyrån som trotsar trenden              ºEkonomiklass blir standard 35–40

Så reser storbolagen billigare
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SPECIAL:
AFFÄRS-
RESOR

EN OFFANTLIG 
MARKNAD
ºDen offentliga sektorns inköp 
uppgår till 1 200 miljarder kro-
nor – dubbelt så mycket som 
tidigare varit känt. 
    Det visar en unik granskning 

som Dagens industri kan pre-
sentera i dag. Bland de största 
leverantörerna finns byggbola-
gen som uppmanas höja pro-
duktiviteten. ��NYHETER 6–7
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Offentliga sektorns 
Den offentliga marknaden handlar för 
 dubbelt så mycket som tidigare har varit 
känt. Det visar en unik granskning som  
Di och konsultbolaget Double Check har 
gjort.

Samtidigt varnar Fredrik Tamm, vd på 
Double Check, för hur den offentliga 
 sektorns inköp sköts.

”De största kommunerna  
i landet har en affärsvolym 
som är större än Sveriges 
största företag. Ändå ser de 
inte upphandling som  
en strategisk fråga. Bestäl-
larna bryr sig bara om att 
hålla budgeten. Det innebär 
att de kan tappa den goda 

affären”, säger Fredrik Tamm.
Kartläggningen ger en helt 

ny bild av den offentliga sek-
torns köp av varor och tjäns-
ter.

Värdet av den offentliga 
marknaden var i fjol uppemot 
1 200 miljarder kronor. Tidi-
gare beräkningar från Kon-

kurrensverket uppskattar 
 värdet av offentliga upphand-
lingar till 550–660 miljarder 
kronor. 

1 000 miljarder kronor
Double Check har gått igenom 
samtliga kommuners och 
landstings fakturor och ger en 
mer exakt bild. Endast kom-
munernas och landstingens 
inköp uppgick i fjol till 589 
miljarder kronor brutto. Där-
till kommer inköpen från 
bolag som ägs av landsting, 
stat och kommun samt myn-
digheter.

”Om vi slår samman sum-
man i vår rapport över kom-
muner och landsting med de 

uppskattningar som finns till-
gängliga för myndigheter och 
övrig statlig verksamhet upp-
går den totala offentliga 
marknaden till över 1 000 mil-
jarder kronor netto”, säger 
Fredrik Tamm.

Han säger sig vara överras-
kad över den enorma volymen 
affärer. Förra året levererade 
173 766 identifierade leveran-
törer bara till kommun och 
landsting.

Mats Kinnwall, chefseko-
nom på, SKL, Sveriges Kom-
muner och Landsting, bekräf-
tar den starka trenden med att 
en ökande andel av den offent-
liga sektorns verksamhet 
utförs av privata bolag.

Andelen inköp från under-
leverantörer har ökat från  
12 procent 2006 till 16 procent 
2011 för kommunerna, enligt 
SKL. Bland landstingen har 
inköp av verksamhet ökat från 
18 till 22 procent under perio-
den. Köp från privata leveran-
törer ligger bakom nästan 
hela ökningen.

Privata andelen ökar
Mats Kinnwall anser att den 
privata andelen ser ut att fort-
sätta att öka.

”Jag tror att det finns en 
stark kraft i det här. Från poli-
tiskt håll har det funnits en tro 
att fler utförare skapar mer 
konkurrens och bättre kvalitet 

Expert kritiserar hur miljardupphandlingarna sköts

Skattepengar i rullning
Offentlig sektor köper varje år varor och tjänster för enorma 

belopp. Di:s beräkning visar att det rör sig om dubbelt så 

mycket som man tidigare trott.

Totala marknaden:

1 235
miljarder kronor

Landsting: 224

6,34 6,29
5,97

3,83

Kommuner:

306

Kommunala företag*: 185

Statliga bolag**:

335

Myndigheter***:

150

Landstingsägda bolag**: 35

Tota

milj

lag**:

* Dagens Samhälle   **Regeringskansliet   ***Uppskattat

��De största privata leverantörerna 
till kommuner och landsting, 
miljarder kronor

��Uppskattning av den totala marknaden,
netto, miljarder kronor

 

NCC Construction Keolis Apoteket Farmaci Södersjukhuset

 �Di Fakta

Di synar en  
jättemarknad
�� Dagens industri ökar 

 bevakningen av Sveriges 
offentliga affärer.
�� Totalt handlar det om en 

marknad för varor och 
tjänster värd över 1 000 mil-
jarder kronor per år. 
��  Affärerna görs av 

 tiotusentals beslutsfattare  
i den offentliga sektorn från 
flera hundra tusen leveran-
törer.  (Di)

Cloettabonus upprör
��Godisföretaget Cloettas bonus till vd:n 

Bengt Baron får facket att gå i taket.

    ”Det här är oerhört provocerande”, skriver 

LO-facket Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.

   Bengt Baron fick 134 procent av den fasta 

lönen i bonus för verksamhetsåret 2012, 

trots att han enligt årsredovisningen maxi-

malt ska kunna få 100 procent i bonus. 

 Totalt landade hans lön, inklusive pensions-

avsättningar, på 12,5 Mkr.  (TT)

Schlagertransporter 
kostar miljoner
��Malmö stad och Region Skåne räknar med 

att få punga ut med 3,5 Mkr enbart på  

att transportera artister och deras följen 

 under  Eurovison song contest i mitten av 

maj.  Robin Stjernberg (bilden) framför då 

Sveriges bidrag. Region Skåne skapar en 

bussjour där delegationerna kan beställa 

busstrans porter, skriver tidningen City. (TT)
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    chocknota
för medborgarna och effekti-
vare verksamheter. Men om 
den privata andelen fortsätter 
att växa är en politisk fråga.”

Double Checks undersök-
ning täcker samtliga lands-
ting och 98 procent av kom-
munerna. Dock har Stock-
holms stad ännu inte lämnat 
ut hela sin reskontra. Stadens 
totala inköp ingår dock i 
undersökningen.

Den största branschen är 
sluten sjukvård där det leve-
rerades tjänster för närmare 
52 miljarder kronor förra året. 
Tvåa är bygg med 30 miljarder 
kronor och trea är kollektiv-
trafik.

NCC och Keolis störst
De två största privata leveran-
törerna är trafikjätten Keolis 
och byggföretaget NCC, som 

båda sålde för omkring  
6,3 miljarder kronor var. 

Den största inköpande 
organisationen är Stockholms 
läns landsting som handlade 
för 116 miljarder kronor. 
Stockholms stad köpte för  
35 miljarder kronor medan 
Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen handlade 
för 23 miljarder respektive  
22 miljarder kronor. 

Nu när den offentliga 
marknaden är definierad och 
synliggjord kan den förändras 
till det bättre, anser Fredrik 
Tamm.

”Eftersom det inte har gått 
att sätta ett värde på markna-
den har den inte existerat för 
leverantörernas marknads-
folk. Det enda sättet att göra 
affärer på har varit att vänta 
på en upphandlingsannons, 

lägga ett anbud och hoppas på 
ett kontrakt.”

Mats Kinnvall anser att den 
nya vardagen, där fler tjänster 
handlas upp från externa 
aktörer, ställer nya krav på den 
offentliga sektorns inköps-
organisationer.

”Det innebär att kommu-
nerna alltmer blir uppköpare 
i stället för utförare. Det krä-
ver ny kompetens”, säger han.

Ses som korrumperad
Fredrik Tamm räknar med att 
den offentliga marknaden 
öppnas och att den mer kom-
mer att betraktas som vilken 
marknad som helst för leve-
rantörerna. 

”Leverantörerna kommer 
att förstå att marknaden är 
möjlig att påverka. Den stora 
andel av direktaffärer som 

görs går att påverka genom 
traditionell marknadsföring”, 
säger Fredrik Tamm.

Lagen om offentlig upp-
handling ska se till att rågång-
arna hålls. Den har nyligen 
utretts av regeringen. Men 
Sverige har inte så stort infly-
tande, anser Mats Kinnwall.

”Det är egentligen EU-
direktiv som stipulerar hur 
upphandlingar ska gå till. Får 
man önska något är det väl att 
man ska ta in mer kvalitets-
aspekter så att upphandlingar 
handlar om mer än om bara 
pris.”

Byggjättarna behöver  
höja produktiviteten och 
samtidigt lämnas alltmer 
av ansvaret över på under-
leverantörerna.

Det är några tydliga 
trender, enligt de ansva-
riga för tre av Sveriges 
största offentliga inköpare 
som Di har talat med.

Trafikverket har en årlig  
budget på cirka 50 miljarder 
kronor. Av detta ligger cirka 
35 miljarder kronor på offent-
liga inköp, vilket gör myndig-
heten till en av de allra största 
offentliga inköparna i Sverige.

Katarina Norén är inköps-
direktör och köper saker  
som en tunnel genom Hal-
landsåsen eller Förbifart 
Stockholm – projekt som  
slukar mångmiljardbelopp. 

Utvecklas hela tiden
Hon berättar att Trafikverkets 
inköp står under ständig 
utveckling. Från helt egen 
produktion fram till 1992, 
konkurrensutsättning 1992–
1998 till avknoppning av  
bolagen Svevia, Vectura och  
Infranord 2008–2010.

”Nu fullföljer vi strategin 
och varken bygger eller under-
håller våra vägar och järn-
vägar, utan beställer dem  
från anläggningsmarkna-
den”, berättar hon.

Trafikverket har regering-
ens uppdrag att skapa goda 
förutsättningar för bran-
schens utveckling, vilket 
bland annat har skett i projek-
tet Förnyelse i anläggnings-
branschen, som drivs tillsam-
mans med byggbranschen. 

”Verkstadsindustrin har 
höjt produktiviteten med  
5–6 procent per år under 
2000-talet medan motsva-
rande ökning i byggbran-
schen är cirka 0,1 procent, 
enligt McKinsey. Det är vi inte 
nöjda med.”

Tuff Europamarknad
Målet är att hälften av  
inköpen ska ske via total-
entreprenad 2018. Ett annat 
sätt är att förenkla för utländ-
ska leverantörer i Sverige. 

”Europamarknaden är tuff 
så vi ser att många är intres-
serade av att komma in i Sve-
rige. Vi välkomnar mer kon-
kurrens”, säger Katarina 
Norén.

Peter Söderström är chef 
för inköpsavdelningen på 
Västra Götalandsregionen 
som har 50 000 anställda och 
köper för 15 miljarder kronor 
per år från 15 000 leverantö-
rer.

Han har tidigare jobbat  
på logistikteknikföretaget 
Cargotec och varit inköps-
direktör på fordonsjätten 
Volvo. Efter ett år på nya job-
bet börjar han se skillnader 
mellan näringslivet och den 
offentliga marknaden.

”Vi har att förhålla oss till 
Lagen om offentlig upphand-
ling. Den är till för att mot-
verka mutor och jäv och hålla 
marknaden öppen. Men jag 
har ännu inte klurat ut om det 
verkligen är resultatet”, säger 
han.

Från det privata närings-
livet saknar Peter Söderström 
umgänget med leverantö-
rerna.

”I näringslivet är relationen 
viktig så att leverantörer och 
beställare kan värdera och lita 
på varandra och utveckla pro-
dukterna tillsammans. Utan 
den relationen är det bara pris 
som gäller och då går det att 
köpa av vem som helst i Öst-
euopa.”

Större men färre
Ragna Forslund är trafik-
direktör inom Stockholms 
läns landstings trafikförvalt-
ning och chef över 330 med-
arbetare som handlar trafik 
för 11 miljarder kronor per år.

Verksamheten blev omtalad 
i och med den största upp-
handlingen av kollektivtrafik 
hittills, när MTR som är base-
rat i Hongkong, fick uppdra-
get att driva Stockholms tun-
nelbana i 14 år för 35 miljarder 
kronor.

”Färre men större aktörer 
deltar i våra upphandlingar. 
Vi har nu i snitt tre anbuds-
givare i upphandlingarna, det 
handlar både om operatörer 
vi redan jobbar med och 
någon uppstickare”, berättar 
hon.

En trend är att landstinget 
släpper greppet om detaljerna 
till leverantörerna. 

”Vi går från att vara detalj-
styrande beställare till mer 
renodlade affärsförvaltare 
som fokuserar på uppfölj-
ning”, säger Ragna Forslund.

ROLF VAN DEN BRINK

STÖRST. Katarina Norén, 
inköpare på Trafikverket.

Nya tider för 
inköpschefer
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Specialistvård

Bygg

Apotekshandel

Medicinsk utrustning och apoteksvaror

Kollektivtrafik

Bostäder

Äldreomsorg

Sociala insatser för äldre

Grund- och förskola

Försäkring och pension

Skanska Nobina Peab Martin & Servera Atea MTR

ROLF 
VAN DEN BRINK

reklam@di.se 070-820 82 94

Vd:n köpte 
 aktier i Cdon
� Cdons vd Paul Fischbein 

 köpte 15 000 aktier i Cdon 

den 19 april. Efter transaktio-

nen äger han 55 000 aktier  

i Cdon. Även den nya finans-

chefen  Nicolas Adlercreutz 

har köpt 10 000 aktier. 

 (Direkt)

Rekordåtal för  
misstänkt filmpirat
��En person misstänks ha spridit över 500 

filmer och tv-serier genom den svenska 

 fildelningssajten Swebits. På måndagen 

väcktes åtal i fallet som är det största där 

en enskild person laddat upp film. Flera 

 filmer ska ha släppts månader innan de 

kommit ut i videobutikerna. Sajten ska då 

ha haft runt 35 000 användare.  (TT)
63

procent
���Så stor andel 

av de anställda  

i LO-yrken  

i privat sektor  

är fackligt an-

slutna. Bland 

 tjänstemännen 

är andelen 65 

procent.   (TT)
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Storbolag 
 tappar i Kina
�� Kinas inbromsning 

slår hårt mot svenska 
storföretag som ABB, 
Volvo och Ericsson.


