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TOG TÄTEN. Saab, med vd:n Håkan Buskhe, knep förstaplatsen 
på listan över de bolag som levererade mest till den  offentliga 
sektorn under förra året. FOTO: BO HÅKANSSON  

Saab jättespelare 
bland säljbolagen
Försvarsindustrikoncernen Saab tog hem 
titeln som den största leverantören till den 
offentliga marknaden i fjol. 

Högt på topplistan finns även en rad  
av landets största byggkoncerner, liksom 
jättar inom kollektivtrafik och vård.

Saab gick på en mina efter att 
Schweiz i söndagens folkom-
röstning nobbade ett mång-
miljardköp av 22 nya Gripen-
plan. 

En tröst är att det hittills har 
gått betydligt bättre på 
hemma plan. Här har börskon-
cernen, främst genom sina 
leveranser till försvarsmakten, 
i flera år varit bland de mest 
framgångsrika på den offent-
liga marknaden. 

På första plats
2013 blev extra lyckosamt, att 
döma av en ny kartläggning. 
Då tog Saab klivet från andra 
till första plats på topplistan 

över de privata leverantörer 
som drog hem de största sum-
morna på den offentliga 
marknaden i Sverige. 

Enligt konsultbolaget 
Double Check, som gjort sam-
manställningen över den 
offentliga marknadens största 
vinnare, var affärsvärdet, som 
motsvarar utbetalningarna 
som mottagits, 7,3 miljarder 
kronor för Saab, som bland 
annat petade ned byggbolaget 
NCC som toppade motsva-
rande lista 2012.

”Vi hade intäkter på 9,8 
miljarder kronor i Sverige 
förra året, varav den klart 
största delen var till försvars-

makten”, säger presschefen på 
Saab, Sebastian Carlsson.

Viktig marknad
Han uppger att den svenska 
marknaden fortfarande är 
”oerhört viktig” för Saab.

”Sverige är vår huvudmark-
nad, med försvarsmakten som 
den överlägset största kun-
den. Över tid står Sverige för 
25–40 procent av vår totala 
orderstock”, säger Sebastian 
Carlsson.

Och trots att Schweiz nej 
skulle kunna öppna för att 
Sverige drar sig ur sin rekord-
beställning på 60 exemplar av 
den nya version E av Gripen 
så fortsätter Saab förberedel-
serna för jätteaffären som är 
värd över 30 miljarder kronor. 
Och Saab ser ljust på sin fram-
tid på den offentliga markna-
den i Sverige.

”Förutom beställningen av 
Gripen, som har beskrivits 
som den kanske största 

beställningen som någonsin 
lagts inom svensk industri, ser 
vi också möjligheter till andra 
affärer i Sverige. Bland annat 
är det ju ingen hemlighet att 
vi vill överta utveckling och 
produktion av ubåtar till det 
svenska försvaret”, säger 
Sebastian Carlsson.

Flera byggkoncerner
På listan över dem som lan-
dade de allra största affärerna 
med den offentliga sektorn 
under 2013 finns förutom 
Saab också en rad av landets 
största byggkoncerner, som 
NCC, Skanska och Peab (se 
sidan 40). 

Här finns också flera stora 
aktörer inom kollektivtrafik 
som MTR och Nobina och 
exempelvis vårdkoncernen 
Attendo. 
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