
Direktupphandlingar 
en dold miljardmarknad 

Utan några särskilda upphandlingsregler 
eller uppföljning gör kommuner och lands-
ting i det dolda direktupphandlingar för 
över 100 miljarder kronor per år.

Rätt agerat så finns det stora möjligheter 
för inte minst tjänsteföretagen.
Merparten av antalet affärer 
som kommuner och landsting 
gör med privata företag sker 
via direktköp utan någon reg
lerad upphandling.

Det visar en undersökning 
som har gjorts av marknads
konsulten Doublecheck i sam
arbete med Dagens industri.

För upp till 284 000 kronor 
kan myndigheter göra direkt
upphandlingar av de flesta 
varor och tjänster, men Dou
blechecks undersökning visar 
att 25–30 procent av den 
totala affärsvolymen kommer 
från affärer som överskrider 
beloppet. I vissa fall har hela 
60 procent av en kommuns 
årliga inköp skett via direkt
upphandling. 

Det är främst i tjänstesek
torn och kunskapsintensiva 
branscher som direktinköpen 
sker, enligt Fredrik Tamm, vd 
på Doublecheck.

”Generellt sker många 
direktinköp i branscher där 
det finns någon form av sär
kunskap. Det är ofta special
tjänster som köps ut på för
valtningarna medan statiska 

tjänster, som kommunerna 
vet att många utnyttjar, exem
pelvis revision och it handlas 
centralt genom annonserad 
upphandling”, säger han.

Även en hel del förbruk
ningsvaror och nischproduk
ter handlas direkt mellan  
privata företag och myndig
heterna.

”Det handlar om sällan
köpsvaror som är svåra att 
kategorisera för en upphand
lare eller som är svåra för 
beställarna att förstå att de har 
avtal på.”

Viktigt att synas
Fredrik Tamm ser stora möj
ligheter i direktupphandlingar 
för företag som vill göra affärer 
på offentliga marknaden.

”Det är en marknad som går 
att påverka. Ett snitt om 10 pro
cent av alla anställda inom 
kommun och landsting har 
någon form av attesträtt. De 
kan påverkas med helt vanlig 
marknadsföring, allt från tra
ditionell reklam till riktad 
kommunikation och semina
rier.”

Dock är det ingen mening 
med att skicka erbjudanden  
à la ”två för tre” till tjänste
männen.

”De flesta myndigheter har 
en inköpspolicy att de ska fråga 
tre leverantörer. Då är det 
bättre att prata om miljö och 
kvalitetsmärkningar. Den 
typen av märkningar har 
mycket större effekt vid 
direktupphandlingar än vid 
vanliga upphandlingar. Ett 
Svanmärke kan avgöra affä
ren.”

För medlemmarna i tjäns
teföretagens branschorgani
sation Almega är offentliga 
handlingar av stor vikt.

”Vi organiserar ett sextiotal 
delbranscher. Nästan alla är 
intresserade av upphandling”, 
säger Stefan Holm, expert på 
offentliga upphandlingar på 
Almega.

Eftersöker transparens
Han pekar ut företag inom 
teknik, design, samhälls
planering, vård och omsorg 
som har offentliga sektorn 
som huvudsaklig marknad. 
Direktupphandlingar är ett 
kärt diskussionsämne.

”Det är en ständig debatt 
kring att upphandlingar ska 
vara så transparenta (öppna) 
som möjligt. Vi vill att alla 
upphandlingar ska annonse
ras. Så sker inte alltid vid 

direktupphandlingar. De sker 
mer i det fördolda.”

Därför är Almega emot att 
höja den generella gränsen för 
direktupphandlingar från 
dagens 284 000 till 600 000 
kronor, som föreslås i en 
utredning ledd av Anders 
Wijkman.

”Höjs gränsen får ännu 
färre chansen att konkurrera”, 
säger Stefan Holm.

Han uppger att 73 procent 
av alla upphandlingar görs 
direkt, utan någon upphand
ling.

Vill ha tydliga regler
Almega vill inte bara jobba 
mot en höjning av gränsen för 
direktupphandling utan vill 
också se att det finns regler för 
direktupphandlingar.

”Många kommuner som 
fungerar professionellt 
annonserar och tecknar skrift
liga avtal, inte minst när de 
köper tjänster. Med ett regel
verk kan alla företag vara med 
och konkurrera på en mark
nad. I dag kan du inte vinna 
direktupphandlingar som ny 
leverantör, du måste ha rela
tioner. Har du det blir det 
desto enklare med direktupp
handlingar”, säger Stefan 
Holm.
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VILL STÄDA UPP. Branschorganisation Almega, som företräder 
tjänsteföretagen, efterfrågar ett tydligt regelverk för direktupp-
handlingar. FOTO:  TOMAS ONEBORG

Apple svenskarnas  
favoritaktie i USA
NEW YORK
Trots att Apple-aktien 
rasat på Wall Street, är 
bolaget solklar favorit  
när nordbor handlar med 
amerikanska aktier. 

Det berättar nät-
mäklaren Nordnets  
vd Håkan Nyberg.

Det är kända namn som gäller 
på USAbörsen. Walmart, 
Microsoft och Facebook hör 
till de aktier som svenskar och 
andra nordbor helst handlar 
med i USA.

”Listan över de nordiska 
spararnas favoritaktier på den 
amerikanska marknaden 
domineras av välkända glo
bala konsumentvarumärken”, 
berättar Nordnets vd Håkan 
Nyberg.

Han har tagit fram stati
stiken utifrån de egna kunder
nas beteende, och slår fast att 
Apple är populärast av alla, 
mätt i antal ägare.

”Apple är den överlägset 

mest ägda amerikanska aktien 
bland nordiska sparare.”

Därmed riskerar kunderna 
att göra en dålig affär, eftersom 
Appleaktien backat kraftigt. 
Sedan en topp vid 700 dollar  
i september, har det populära 
bolaget backat till strax under 
450 dollar.

Trivs på hemmaplan
Bland Nordnets kunder är 
dock svenskarna de som visar 
minst intresse för handel med 
aktier i andra länder. Bara  
11 procent av nätmäklarens 
svenska kunders affärer görs 
med utländska aktier.

”Danskarna är överlägset 
mest utåtriktade och globala, 
och gör nästan 30 procent av 
sina aktieaffärer utanför den 
egna börsen. Norge, Danmark 
och Sverige gör drygt var 
tionde aktieaffär på annan 
marknad än den inhemska”, 
säger Håkan Nyberg.

Under ett besök i New York 
i dagarna hann Nordnets vd 

både stänga Nasdaqbörsen, 
samt ta tempen på utveck
lingen i den hårt konkurrens
utsatta branschen i USA.

”En del gäller att se och för
stå vad som händer i omvärl
den. Mycket av det som hän
der, det händer här först”, 
säger Håkan Nyberg och 
nämner den amerikanska nät
mäklaren Charles Schwab 
som en inspirerande bransch
kollega i USA.
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Nordbornas favorit
aktier i USA
1. Apple
2. Walmart
3. Microsoft
4. Facebook
5. Trina Solar
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