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DIREKTUPPHANDLINGAR 
- vägen till en ny marknad 
Undviker du den offentliga affären för att det är för mycket 
arbete med alla upphandlingar? Då tillhör du merparten av alla 
små och medelstora företagare i Sverige idag. Direktupphand
lingar är ett enkelt sätt att ta del av den offentliga marknaden 
som omsätter över 1000 miljarder. 
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DET ÄR EN SEGLIVAD MYT att det inte 
Det ä r en seglivad myt att det inte gå r 
att påverka den offentliga affären. 
Faktum är att ca 10 procent av alla 
anställda inom den offentliga markna
den ä r inköpare med rätt att beställa 
eller arrestera en inköpsbegäran. Det 
innebär att det finns 100 000 personer 
som gör köp för mer än 1 000 mi ljar
der kronor varje å r. Av dessa affärer 
utgörs ungefär 75 procent av så kal
lade direktupphandlingar eller inköp. 
Värdet av dessa a ffärer uppgår således 
till över 200 mi lja rder. 

Direktupphandlingar ä r beställning
ar och inköp som görs uta nför avtal. 
Detta är den andra sidan av den of
fentliga ma rknaden, där köp i princip 
görs på samma sätt som i det pri
vata näringslivet, med enklare krav 
på offert förfrågan och möjlighet att 

a nvända and ra urvalskriterier än de 
regler som LOU stä ller. Grä nsvä rdet 
för di rektuppha ndlingar är 284 000 
kr. Nu diskuteras att den nivån ska 
höjas till 600 000 kronor - en utred
ning pågår i skr ivande stund. D 
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"Okunskapen om den offentliga marknaden och 
hur den offentliga affären är stor. Många betraktar 

det inte ens som en marknad då de inte tror sig 
kunna påverka affären" 

Direktupp
handlinqens 
ABC-sa här 
vinner du 
affären 
Insikter 
• Acceptera att offentliga affä

rer görs på en marknad, det 
vill säga: det går att påverka 
affären. 

• Upphandlare är sällan 
inköpare. 

Uppgifter 
• Identifiera beslutsfattare, 

påverkare och de som gör 
inköpen av dina varor och 
tjänster (inte de som är 
"upphandlare"). 

• Gå igenom vilka centrala 
avtal som finns. Där det inte 
finns avtal är chansen större 
för en direktupphandling. 

Aktiviteter 
• Marknadsför dig till dessa 

målgrupper. Berätta att 
ditt företag finns och vad 
ni erbjuder - fokusera på 
tillit, kvalitet, miljö samt visa 
hög kunskap istället för 
bästa pris. 

• Kontakta beslutsfattare för 
möten eller bjud in dem till 
seminarier. De behöver mer 
kunskap för att göra bättre 
affärer, det vill säga att köpa 
från ditt företag. 

• Visa hur man köper! Det 
svåra är inte att sälja! 

Vilka säljargument du än har 
är det ändå åtminstone två 
frågor som uppkommer i 
köparens huvud; 
• Vad ska jag utvärdera? 
• Hur ska jag utvärdera? 

Du måste ha svaret! 

Uppföljning 
• Finns det direktupphand

lade affärer i större omfatt
ning kommer dessa på sikt 
att bli till reglerade upp
handlingar enligt LOU eller 
LUF. Se därför till att börja 
bevaka upphandlingsan
nonser inom din bransch 
och ha grunderna klara t ill 
d itt första anbud. Det är 
alltid kort om tid när det väl 
ska till att lämna anbud i en 
offentlig upphandling. 

Fördjupad information om den 
offentliga marknaden kan er
hållas i ett open source white 
paper http://doublecheck. 
se/static/docs/DoubleCheck_ 
Whitepaper _Offentligamark
naden.pdf 


