
Största it-branscherna, miljoner kronor

Hit går skattemiljarderna
Stockholms läns landsting är den största köparen av
it- och telekomtjänster. Den största leverantören 
hittar vi i grannlandet.
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Offentliga it-affärer 
hetare i bistra tider
Sveriges kommuner och landsting köpte  
i fjol it och telekom för cirka 18 miljarder 
kronor.

Det visar en genomgång som marknads
konsulten Double Check har gjort i sam
arbete med Di.

Den största delbranschen är 
it- och konsulttjänster som var 
värd runt 12 miljarder kronor. 
Atea, noterat på Oslobörsen, 
är den största leverantören. 
Var fjärde krona av den totala 
försäljningen fakturerades till 
kommun och landsting, mot-
svarande 2,9 miljarder kronor. 

Atea säljer inga häftiga 
journal- eller ekonomisystem 
utan levererar drift, kommu-
nikation, telefoni, nätverk och 
arbetsplatser, kort sagt it-
infrastruktur.

Nya tjänster skapas
”It är en viktig del när kom-
muner och landsting effekti-
viserar och skapar nya tjäns-
ter”, säger Carl-Johan Hulten-
heim, vd för Atea.

Företaget har 32 lokalkontor 
och konkurrerar både med 

lokala leverantörer och natio-
nella företag som Cygate om de 
offentliga upphandlingarna. 

Lagar styr upphandling
När näringslivet pressas av 
den finansiella oron växer den 
offentliga marknaden för it-
tjänster snabbare än den  
privata.

”Den privata och offentliga 
sektorn har olika cykler, även 
om behovet av it är ganska 
lika. Konkurrensen om affä-
rerna är lika hård på båda 
sidor, men offentliga sektorn 
styrs av lagen om offentlig 
upphandling och måste kon-
tinuerligt konkurrensutsätta 
sina leverantörer. Det är 
ibland en utmaning för lång-
siktigheten som ofta behövs  
i it-projekt”, säger Carl-Johan 
Hultenheim.

Atea räknar med fortsatt 
god efterfrågan.

”It är en stark drivkraft för 
nya typer av tjänster som 
utvecklas. Inte minst inom 
sjukvården där videokommu-
nikation ska ge patienter till-
gång till specialistvård obero-
ende av var man bor, eller 
kommunernas medborgar-
tjänster som nu blir tillgäng-
liga dygnet runt i appar.”

Tvåa bland it-leverantö-
rerna är Tieto som i fjol sålde 

för totalt närmare 1,7 miljar-
der kronor till kommuner och 
landsting, inklusive försälj-
ningen i Tietos bolag Health-
care & Welfare.

Ökad konkurrens
Tieto är starkt framför allt på 
tjänster för outsourcing men 
även inom system för kommu-
ner och landsting, samt inte-
grations- och konsulttjänster. 

Bolaget sitter på två av de 
största kontrakten i landet, för 
Stockholms stad och Region 
Skåne, berättar Ulf Nygren 
som är chef för offentlig out-
sourcing och har 30 års erfa-
renhet från branschen.

”Konkurrensen har blivit 
mycket tuffare. När det är 
sämre tider riktar många leve-
rantörer blickarna mot offent-
liga sektorn.”

Centrala tjänster
Först svängde efterfrågan 
från centrala datatjänster till 
decentraliserade tekniska lös-
ningar, men nu svänger pen-
deln tillbaka. Kunderna behö-
ver centrala molntjänster när 
personalen vill ansluta sig via 

mobila enheter var de än 
befinner sig. 

”Molntjänster är mest i 
ropet. Vi har en bra efter-
frågan med kommande upp-
handlingar”, säger Ulf Nygren.

Han ger sina tips till alla 
som vill lyckas på offentliga 
marknaden. 

”Det är en fråga om engage-
mang och allra viktigast att 
förstå hur kommuner och 
landsting fungerar.”

Volvo är trea
Den tredje största leverantö-
ren är Volvo IT, aktuellt för att 
ha problem med leveranserna 
till Stockholms skolor. Bolaget 
sålde i fjol för 576 miljoner 
kronor till kommuner och 
landsting, den största delen 
till Stockholms stad.

Intresset för köp av hård-
vara har minskat till förmån 
för tjänster. Dell levererade 
dock utrustning för 444 Mkr, 
med skrivartillverkaren Ricoh 
som tvåa med 270 Mkr.

ROLF VAN DEN BRINK
red@di.se
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NISCHAD. Carl-Johan  
Hultenheim, vd för infra-
strukturbolaget Atea.   
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