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Direktupphandling är en 
möjlighet för mindre livsme-
delsföretag, som vill leverera 
till offentlig sektor. Det säger 
Fredrik Tamm, vd i Double-
Check, som delar med sig av 
några tips.
Text: Carina Malm

Många små och medelstora livs-
medelsföretag undviker den 
offentliga marknaden för att de 
tror att det är för mycket arbete 
med upphandlingar, eller att den 
offentliga sektorn bara är till för 
stora bolag.

–	Det är en seglivad myt. Under
2012 var det drygt  1 200 företag  
som levererade mat till offentlig 
sektor till ett affärsvärde som 
understeg en halv miljon kronor 
och flertalet av dessa affärer var 
direktupphandlingar, berättar 
Fredrik Tamm. 

Även om den offentliga mark-
naden till stor del regleras av 
upphandlingar, som kräver an-
bud, köps en hel del livsmedel 
in via direktupphandling. Det är 
mindre inköp som görs utan fö-
regående upphandling och som 
inte  får överstiga dagens gräns-
värde på 284 000 kronor per år. 

I den offentliga utredningen 
"Den goda affären", som lämna-
des till regeringen i våras och nu 
ligger för beredning, föreslås att 
gränsen höjs till 600 000 kronor. 
Beslut väntas under nästa år. 

Enligt Agroidés rapport "Of-
fentlig marknad för livsmedel i 
Sverige" levererades livsmedel 
för 1,9 miljarder kronor direkt 
till den offentliga sektorn 2012, 
vilket motsvarar 20 procent av 
marknaden.

Fredrik Tamm menar att di-
rektupphandling är en bra möj-
lighet för mindre aktörer. 

–	Det är den del av den offenliga 
marknaden som är lättast att på-
verka. Om man har en produkt 

som särskiljer sig 
och som inte finns 
med i ramavtalet, 
kan den köpas in via 
direktupphandling.  
Mejeriprodukter 
och bröd är exempel 
på livsmedel, som 

till stor del säljs via direktupp-
handling.

För att komma ifråga vid di-
rektupphandlingar gäller det att 
den offentliga kunden känner 
till företaget och produkterna. 
Därför är det viktigt att mark-
nadsföra sig mot beslutsfattarna, 
som ofta är verksamhetsansva-
riga ute i förvaltningarna, alltså 
inte de upphandlings- eller in-
köpsansvariga.  

–		Det går att påverka den of-

fentliga marknaden med mark-
nadsföring på samma sätt som 
den privata, det är bara upp-
handlingsformen som skiljer sig, 
säger Fredrik Tamm.

Möjligheten är störst inför en 
upphandling, en process som 
pågår under ett till fyra år. Under 
själva upphandlingen är möjlig-
heten att påverka däremot mini-
mal. 

Ett annat tips för att göra affä-
rer på den offentliga marknaden 
är att bli underleverantör till de 
stora grossisterna, som arbetar 
aktivt med att utöka sitt sorti-
ment av småskaligt och lokalt 
producerad mat. 

Om man som liten aktör inte 
kan leverera tillräckliga volymer, 
kan man gå ihop med andra lo-
kala producenter. 

Direktupphandling 
skapar möjligheter

Bröd köps ofta upp via direktupphandling.

Fredrik 
Tamm.
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FAKTA  
DOUBLECHECK
DoubleCheck är  
marknadskonsult på 
den offentliga mark-
naden.

Affärsidé: Erbjuda 
företag en ökad insikt 
och kunskap om den 
offentliga marknaden 
för att skapa fler och 
bättre affärer. 
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