
Miljardrullning
Stat, kommun och landsting gjorde inköp 
för sammanlagt 770 miljarder kronor i fjol, 
enligt en ny undersökning.
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*Största enskilda minskningen beror på SL där Keolis minskat med 3,5 mdr.
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Saab
Atea Sverige
NCC Construction Sverige 
Skanska Sverige
Peab Anläggning
Keolis Sverige
Attendo Sverige
Martin & Servera 
MTR Stockholm
Nobina Sverige
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Leverantör

Affärsvärde 2013,
miljarder kronor 
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Stockholms läns landsting*
Trafikverket
Sida
Göteborgs stad
Stockholms stad
Region Skåne
Västra Götalandsregionen
Försvarets materielverk
Malmö stad
Landstinget i Uppsala län

94,5
60,4
29,9
23,6
23,2
22,8
22,2
18,5
9,6
8,7

–13,3
+1,4
+0,5
–0,1
–3,3
–0,1
+1,0

+11,0
+3,1
+7,3

Upphandlare

Belopp 2013,
miljarder kronor

Förändring från
2012, procent

■ Största leverantörer ■ Största köpare

273,6
Kommun

221,0
Landsting

a	ärsvärde:

Miljarder kronor
770,1

Totalt

Stat
275,5
+7,4%

–1,7%

–6,3%

–5,9%

Skattkista för affärer
200 000 företag säljer till den offentliga sektorn
Den offentliga sektorn har vuxit till en 
enorm marknad. I fjol uppgick inköpen till 
770 miljarder kronor. Över 200 000 leve
rantörer fick dela på kakan. 

Men skattebetalarna kan spara miljard
belopp varje år på bättre inköp, hävdar 
företaget bakom en stor kartläggning. 

Nya plåster till vårdcentralen, 
drift av hela sjukhus, äldre
boenden och skolor samt byg
gen av nya järnvägar och 
broar är bara några av punk
terna på den långa inköps
listan. Det är mycket som 
handlas in när det offentliga 
ska klara sina åtaganden och 
ge förväntad service till med
borgarna varje år.   

Men hur mycket pengar 
som egentligen omsätts på den 
offentliga marknaden, alltså 
när myndigheter och andra 
offentliga enheter handlar var 
länge relativt outforskat och 
föremål endast för grova upp
skattningar. Men Di har tagit 
del av en ny och ännu opubli
cerad undersökning som har 

gått på djupet och försökt få 
fram en så fullständig och 
detaljerad bild som möjligt av 
den offentliga marknadens 
affärer i Sverige under 2013. 

Dold potential
De ännu preliminära siffrorna 
visar att sammanlagt 770 mil
jarder kronor betalades ut 
under förra året. Enskilt mest, 
275 miljarder kronor, betala
des av statliga myndigheter. 
Det var bara marginellt mer 
än de nästan 274 miljarderna 
från kommunerna, medan 
landstingen bidrog med sam
manlagt 221 miljarder kronor 
till sina leverantörer.

”Den offentliga markna
dens storlek och dess potential 

är för många en dold hemlig
het. När vi har samlat in näs
tan all denna affärsdata för 
andra året i rad kan vi med 
ännu större säkerhet konsta
tera att den offentliga mark
naden är större än vad man 
tidigare har räknat med”, säger 
Fredrik Tamm, vd för konsult
företaget Double Check.

Bolaget är specialiserat på 
analyser av och rådgivning om 
den offentliga marknaden. 
Dess nya undersökning byg
ger på utdrag från leverantörs
reskontrakt från huvuddelen 
av landets alla statliga myn
digheter, kommuner och 
landsting. 
Vilka är de viktigaste slut
satserna av undersökningen?

”Att de viktigaste bran
scherna för samhället mätt 
efter inköpen är bygg och 
infrastruktur, vård i olika for
mer och kollektivtrafik samt 
it”, säger Fredrik Tamm.

Överskattade inköp
Stockholms läns landsting var 
den enskilt klart största köpa

ren på den offentliga markna
den med inköp för nästan  
95 miljarder kronor under 
förra året. Landstinget ifråga
sätter dock siffrorna från Dou
ble Check och menar att 
in köpen är kraftigt överskat
tade. 

Men exakt hur stora 
in köpen var under förra året 
finns ingen samlad statistik 
över, enligt Karin Peedu, 
biträdande avdelningschef 
med ansvar för samordnade 
upphandlingar inom Stock
holms läns landsting.

”Vi har utgått från deras 
egna underlag över betal
ningar, och där ingår också 
interna köp mellan de olika 
förvaltningarna och de många 
bolagen inom landstingen”, 
säger Fredrik Tamm.

Möjligheternas marknad
Men klart är att det är många 
företag som lockas av möjlig
heten och lyckas göra bety
dande affärer. 

Och det är inte bara storfö
retagen som kan tjäna på den 

offentliga marknaden i Sve
rige.

”Det finns många som und
viker offentliga upphand
lingar, och i vissa fall lever 
myterna kvar att detta endast 
är en marknad som är öppen 
för de största företagen. Men 
det är fel. Med runt 215 000 
unika leverantörer och där  
80 procent är små eller så kall
lade mikroföretag är detta en 
möjligheternas marknad för 
alla”, säger Fredrik Tamm.
Varför är det viktigt att samla 
in all denna information?

”Att det är så enormt stora 
belopp är ett skäl få fram kva
lificerad och korrekt informa
tion som ju berör alla svenskar 
i slutändan, eftersom det är vi 
skattebetalare som står för 
notan. Räknar man in även 
uppskattningar om de statliga 
och kommunalägda bolagen, 

så är den offentliga marknaden 
i Sverige värd långt över 1 000 
miljarder kronor varje år.”  

Kritisk till inköpen
Och som expert som under en 
rad år har följt den offentliga 
marknaden är han kritisk till 
hur den offentliga sektorn 
sköter sina inköp.

”Om man jämför med hur 
många företag sköter sina 
upphandlingar, där inköpen 
ofta är en högt prioriterad 
fråga ända upp i koncernled
ningen, finns ett betydande 
utrymme för förbättringar 
inom den offentliga sektorn. 
Det handlar utan tvekan om 
miljarder i möjliga bespa
ringar för skattebetalarna”, 
säger Fredrik Tamm.
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