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Offentlig upphandling är affärer!

B2B vs B2P
– 0-1 Alla offentliga affärer offentliggörs
– 0-2 Som leverantör har du alltid rätt                                                                   

att delta
– 0-3 Som leverantör vet du vad som                                                                      

kommer att bedömas i anbudet
– 0-4 Enligt gällande regelverk har alla                                                                        

leverantörer rätt att behandlas objektivt
– 0-5 Vid eventuella oklarheter i                                                                  

upphandlingsprocessen kan ärendet                                                                
prövas i domstol

– 0-6 När du tilldelats ett kontrakt sträcker                                                              
det sig ofta över en längre tidsperiod

– 0-7 Mindre konjunkturkänslig



Vägen till 
offentliga affärer
Del I

Med fakta hittar vi fler affärer



Några resultat från en undersökning som PublicInsight 

genomförde tillsammans med Företagarförbundet 

under augusti 2021







Public procurements made easy

Hur ser möjligheternas marknad ut? Ex Stockholm

• Stockholms län köper vård och omsorg för 17 miljarder 1 200 st 
leverantörer

• Snittaffären per år för varje leverantör är 29 mkr och per kund 8,7 
mkr men medianvärdet är 0,45 mkr per kund

• Affärerna görs på olika sätt;
• Annonserade upphandlingar
• LOV-upphandlingar (Lagen om valfrihetssystem)
• Direktupphandlingar
• Direkta köp
• Köp via andra leverantörer som är upphandlade

• I Stockholms län har 23 kommuner aktiva LOV-system

Public procurements made easy



Offentlig information 
blir beslutsstöd

• Offentliga inköpsvärden

• Vem beställer 
upphandlingar?

• Vem vinner 
upphandlingarna?

• Vem har avtalen?

• Vem gör inköpen?

• Hur sköter sig 
konkurrenterna?



Vägen till 
offentliga affärer
Del II

Olika metoder att få affären



Utmaningen

Hur blir man ett företag som
går från att vara reaktiva
till att bli proaktiva?



Det är dags att
sluta sälja!

Det handlar om att visa hur man köper!



Tre vägar in
till offentlig kund

1. Gör direkta affärer
Gör dig igenkänd – tävla om 130 mdr kr varje år

2. Lägg anbud
Delta i någon av de 20 000 upphandlingarna

3. Hitta rätt ”överleverantör”

Har du sålt men får inte leverera?



Public procurements made easy

Vad är det för skillnad på upphandlingarna?

• Normalt sett ska alla inköp som överstiger 700 000 kr/år upphandlas

• Direktupphandlingar kan göras om inget avtal finns – enklare affärer

• Varje enskild enhet, ex en Vårdcentral kan anses vara upphandlande 
enhet

• Många sociala tjänster som köps in under 7,8 mkr kan 
direktupphandlas – se Bilaga 2 i LOU

• Reserverade upphandlingar kan vända sig direkt till sociala företag*

• Lagen om valfrihetssystem (LOV) ger nya företag möjlighet att ansluta 
sig allt eftersom man uppfyller kraven

Public procurements made easy



Kommun 325

Avlösarservice enligt LSS 4

Avlösarservice enligt SoL 2

Boendestöd enligt LSS 2

Boendestöd enligt Sol 11

Daglig verksamhet enligt LSS 32

Daglig verksamhet enligt Sol 12

Familjerådgivning 18

Fotsjukvård i särskilt boende 1

Hemtjänst 162

HVB Vuxna 4

Kommunala arbetsmarknadsinsatser 5

Ledsagarservice enligt LSS 7

Ledsagarservice enligt Sol 8

Personlig assistans enligt LSS 7

Sysselsättning inom social psykiatrin 9

Särskilt boende enligt LSS 12

Särskilt boende enligt SoL 24

Öppenvårdsinsatser enligt SoL 5

Region 118

Barnmorsketjänster 4

Förlossningsvård 1

Geriatrisk vård 4

Gynekologisk sjukhusvård 2

Hemtjänst 1

Hudsjukvård 3

Hygientjänster 4

Kirurgisk sjukhusvård 1

Medicinsk bildbehandling 3

Mentalvård på sjukhus 1

Njursjukvård eller specialistvård för sjukdomar i nervsystemet 1

Optikertjänster 1

Ortopedisk vård 1

Ortopediska tjänster 2

Paramedicinska tjänster 14

Pediatrisk vård 3

Psykiatrisk eller psykologisk vård 8

Sjukgymnasttjänster 5

Sjukhusrehabilitering 1

Sjukskötersketjänster 4

Specialiserad lungsjukvård 1

Särskilt boende enligt SoL 1

Tandläkarvård 16

Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare 25

Urologisk vård 1

Ögonsjukvård 7

Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård 3

LOV-system 
inom 

Stockholms 
län



Fundering
Vilken väg till den offentliga affären passar dig

Välj kund – bli igenkänd – bjud på kunskap



Vägen till 
offentliga affärer
Del III

Kopiera andra 



OFFENTLIG MARKNAD
Hur de flesta leverantörerna gör idag

Nedlagda resurser 
hos leverantör

UPP-
HANDLING

Tidsaxel
Annons Avtal

Bid Team Bid Team

Interna resurser Interna resurser



Hur gör de som 
lyckas

Skapar möjligheten att få frågorna;

1. Vad ska vi utvärdera?

2. Hur ska vi utvärdera?



Fundering
Vem ska du kopiera?

Var finns din första affären?



Hur fungerar den offentliga marknaden?

Källa: DSI/PublicInsight


