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SAMMANFATTNING
Syftet med studien är att undersöka hur tillhandahållandet av tjänster i kommuner - via
upphandling eller i egen regi - påverkas av vissa faktorer. De faktorer som undersöks är
kommunstorlek (befolkningsmängd), kommunens intäkter, upplevd svårighet att kontraktera
leverans av tjänst samt allmänhetens känslighet för eventuella problem som kan uppstå
gällande tillhandahållandet av tjänsten. För att förstå hur kommunen tar dessa beslut
analyseras faktorerna med teori om transaktionsspecificitet och transaktionskostnad. Studien
utgår även från principal–agentproblemet, public choice och konkurrensteori.
Studien baseras på empirisk data insamlad via en enkät om kommuners uppfattning av vissa
tjänsters egenskaper samt statistik från Statistiska centralbyrån.
Resultaten visar att kommunens befolkningsmängd har ett positivt samband med
sannolikheten för upphandling och att graden av kontraktssvårighet har ett negativt samband
med sannolikheten för upphandling, i enlighet med ovan-nämnda teorier. Graden av
känslighet har ett positivt samband med sannolikheten för upphandling, vilket inte stöds av
teorin. Detta kan bero på att det finns ett omvänt samband, där allmänhetens känslighet ökat
för de tjänster som historiskt har upphandlats. Kommuners intäkter uppvisar inga signifikanta
värden, vilket möjligen kan bero på att typ av driftform inte har en direkt koppling till
kommunens intäkter, utan i första hand beror på andra faktorer kommunen ser till vid
övervägandet av kontraktsskrivning.
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1 INLEDNING
1.1 Introduktion
I Sverige finns 290 kommuner vilka enligt lagstiftning måste tillhandahålla vissa tjänster
inom fastställda områden för kommunbefolkningen. I vilken typ av driftform
tillhandahållandet sker är ofta upp till kommunen själv att avgöra. Vanligen står det mellan att
tillhandahålla en tjänst via upphandling eller inte. Tillhandahållande av tjänster via
upphandling kan vara till fördel för kommunbefolkningen om kommunens kostnad minskar
till oförändrad eller ökad nytta för kommunen som helhet.
Debatten kring offentlig upphandling är högst relevant då det är skattepengar som finansierar
detta och det ligger ett värde i att ge medborgarna bra service. Diskussionen är idag aktuell
inte minst inom äldrevården, där undermålig kvalitet levererats i flera äldreboenden där
kommunen valt att tillhandahålla tjänsten via upphandling.
Kontraktsskrivning, som är nödvändigt vid upphandling, är inte alltid helt enkelt. De
efterfrågade tjänsternas egenskaper kan vara svårdefinierade vilket gör dem svåra att beskriva
i ett kontrakt. Det kan exempelvis vara förhållandevis enkelt att definiera personalstyrka och
formell kompetens personalen ska ha på ett äldreboende medan aspekter som omtanke kan
vara svårdefinierade, men lika viktiga för brukaren (Bergman, Indén, Lundberg och Madell
2011). Om kontraktet är otydligt finns det risk för att den ena parten, eller båda, utnyttjar detta
i försök att nyttomaximera för egen del på bekostnad av den andra parten, då otydligheter i
kontraktet exempelvis kan försvåra rättsliga efterföljder. Då kommunens verksamheter till
stor del finansieras av skattemedel bör valet av driftform vara det som är mest fördelaktigt för
kommunbefolkningen.1 Här sker alltså ett val mellan att tillhandahålla tjänster via
upphandling eller i egen regi. Vad som påverkar detta beslut kan bero på faktorer som
kommunens tillgängliga intäkter eller hur komplexa de givna tjänsterna är. I denna uppsats
kommer vi att undersöka sambandet mellan detta val och olika egenskaper hos kommunen
och tjänsterna som ska tillhandahållas.

1

Att skatta totala värdet av kommunala upphandlingar är inte helt enkelt. Olika tillvägagångssätt i beräkningar
visar på olika resultat. Det totala värdet av upphandling inom stat, landsting och kommun per år uppgick som
mest till 300 mdkr i en enkätstudie gjord av Naturvårdsverket 2007 (Naturvårdsverket 2007, Bergman 2008)
och ca 145 mdkr i en studie gjord av Bergman och Nilsson 2011 (urval baserat på upphandlingar som gjorts
under 2007 och 2008) (Bergman och Nilsson 2011).
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1.2 Problemformulering och syfte
Vi ämnar titta närmare på hur givna faktorer påverkar kommunens sätt att tillhandahålla olika
tjänster på. Syftet med uppsatsen är att undersöka om kommuners tillhandahållande av vissa
givna tjänster – via upphandling eller inte2 - kan kopplas till kommunstorlek (sett till
befolkningsmängd), kommunens intäkter3, kontraktssvårigheter4 och kommunbefolkningens
och medias känslighet för de givna tjänsterna om problem med tillhandahållandet av dessa
skulle uppstå. Uppsatsens fokus kommer att ligga på kontraktssvårighet och känslighet.

1.3 Metod
Uppsatsens empiriska del baseras på primär- och sekundärdata av tvärsnittstyp. Datan
kommer att analyseras med hjälp av ekonometriska medel genom en binomial logit-modell.
Den primära datan har inhämtats genom en enkät skickad till 2895 svenska kommuner vilka
har fått besvara frågor gällande olika tjänster kommuner tillhandahåller. Enkäten bestod av
frågor gällande huruvida tjänsterna har tillhandahållits via upphandling eller inte samt frågor
gällande olika tjänsters egenskaper.

1.4 Avgränsning
De tjänster som behandlas i uppsatsen är valda med hänsyn till Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) indelning över verksamhetsområden som kommunerna enligt lag är
skyldiga att erbjuda. Anledningen till detta är att inkludera tjänster inom områden som ger en
bra representation för de tjänster kommunerna erbjuder. Totalt behandlas 16 st. tjänster (Se
bilaga 1: Tjänster som enkäten behandlar, för en lista över de 16 tjänsterna).
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Med upphandling menar vi att utföraren av tjänsten (t.ex. en leverantör) har utsetts i konkurrens, d.v.s. att
kommunen har följt lagen om offentlig upphandling (LOU) (Mer om LOU i avsnitt 2.1 Kort om upphandling).
Hädanefter kommer vi att använda formuleringen att tillhandahålla tjänsten genom upphandling eller inte när
vi pratar om huruvida utföraren av tjänsten har utsetts i konkurrens eller inte.
3

För kommunens intäkter har vi inkluderat följande poster från kommunernas resultaträkning år 2010: intäkter
från kommunens verksamhet, skatteintäkter och statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter.
4

Med kontraktssvårigheter menar vi svårighet att skriva kontrakt på grund av svårighet att mäta och kontrollera
kvalitet, behov av flexibilitet och svårighet att hitta kvalificerad leverantör. De nämnda faktorerna har ett
positivt samband med svårighet att skriva kontrakt (kontraktssvårighet). Mer om detta i avsnitt 3 Teori.
5

Halmstads kommun besvarade vår pilotenkät och deras svar har därför inte beaktats i de empiriska
resultaten, därav 289 st. kommuner och inte 290 st.
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1.5 Disposition
Uppsatsen börjar med en kort genomgång av upphandlingens förfaranden och vem som
beslutar om driftform gällande tillhandahållandet av olika tjänster i avsnitt 2.1 Kort om
upphandling. Avsnitt 2.2 Tidigare studier går sedan in på empiriskt arbete som behandlat
frågan att tillhandahålla tjänster via upphandling eller inte, samt hur olika typer av produkter
och tjänster tenderar att tillhandahållas på olika sätt beroende på dess egenskaper. De
empiriska studierna går igenom tjänster och produkter inom både privat och offentlig sektor. I
teoriavsnittet 3, behandlas transaktionskostnadsteori och begreppet transaktionsspecificitet,
vilka relateras till kommuners val att tillhandahålla tjänster via upphandling eller inte. Vidare
behandlas principal – agentproblemet, public choice och konkurrensteori, vilka också utgås
ifrån när vi undersöker hur detta val görs av kommunerna. I avsnitten 4.1 Insamling av data,
4.2 Svarsfrekvens och bortfall och 4.3 Resultat presenteras de resultat vi kommit fram till
genom vår insamlade data. Uppsatsen avslutas med avsnitt 4.4 Diskussion och 4.5 Slutsats där
analys av resultaten görs, vilka svagheter som funnits behandlas samt hur dessa skulle kunna
beaktas i framtida studier diskuteras.
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2 BAKGRUND
Sveriges kommuner tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster varav en del områden, såsom
renhållning, stadsplanering och socialtjänst, måste tillhandahållas av kommunen enligt lag (se
SKL, http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner för en komplett lista av
obligatoriska områden). Tjänster som IT-support och företagshälsovård är riktade mot
kommunen internt medan exempelvis väktare och parkstädning är till för kommunens
invånare. Uppsatsen fokuserar på det sistnämnda, varför tillhandahållandet av kommunens
interna tjänster inte innefattas av kommande diskussioner.

2.1 Kort om upphandling
Kommunens beslut om huruvida en tjänst ska tillhandahållas via upphandling eller inte tas i
kommunfullmäktige, som även beslutar om vilka tjänster som ska tillhandahållas utöver de
områden av tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Lagen reglerar hur långt
kommunfullmäktiges beslutsfattande sträcker sig; alla kommunens verksamheter kan inte
upphandlas. Detta gäller dock främst myndighetsutövningen6– själva driftformen brukar vara
upp till kommunfullmäktige att avgöra (Bergman, Nilsson och Pyddoke 2005).
Om beslutet tagits att kommunen inte ska tillhandahålla en tjänst via upphandling innebär
detta att kommunen genom egen förvaltning eller liknande tillhandahåller tjänsten i egen regi.
Det är då kommunens anställda som har till uppgift att tillgodose behovet av tjänsten i fråga.
Kommunen kan även utse ett delägt eller helägt kommunalt bolag att utföra tjänsten i fråga
(SKL 2005). Om vi räknar denna typ av driftform som egen regi beror på om det kommunala
bolaget tilldelats driftansvar i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) eller inte.7
LOU måste följas om kommunen ska tillhandahålla en tjänst via upphandling. Förenklat
innebär detta att kommunen konkurrensutsätter driften av verksamheten, genom att aktörer på
marknaden får lägga anbud på en given tjänst som kommunen efterfrågar. Kommunen
specificerar vilka utvärderingskriterier som kommer att beaktas när anbuden evalueras och
6

Det måste stödjas av lagen om kommunen ska överlåta myndighetsutövandet till tredje part. Till
myndighetsutövning räknas exempelvis Trafikverkets ansvar av utfärdande av körkort. Själva tryckningen av
körkorten kan däremot köpas av privata företag genom upphandling.
7

Normalt måste LOU följas när kommunen väljer att tillhandahålla en given tjänst via upphandling. Ett
kommunalt bolag kan däremot delta i och vinna en anbudsgivning; det kommunala bolaget räknar vi i detta fall
inte som egen regi även om kommunen i fråga har inflytande i bolaget, eftersom LOU följts. Om det
kommunala bolaget däremot tilldelats driftansvar med undantag från LOU så räknar vi detta som om
kommunen tillhandahåller den givna tjänsten i egen regi. För mer information om undantag från LOU, se
Konkurrensverkets ”Upphandlingsreglerna – en introduktion”.
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väljer sedan den aktör som bäst uppfyller de ställda kriterierna (för en mer detaljerad
beskrivning av LOU och upphandlingens förfaranden, se Konkurrensverkets
”Upphandlingsreglerna – en introduktion”). Vi kan här beskriva kommunen som beställare
och aktören (eller leverantören) som utförare.
Kommunen kan upphandla en tjänst på olika sätt. Mindre kommuner kan gå ihop i så kallade
kommunalförbund eller liknande samarbeten för att få ett bättre förhandlingsläge gentemot
leverantören och utnyttja stordriftsfördelar (SKL 2005). Kommunen kan även lägga över
själva upphandlingsförfarandet på konsultföretag om de själva inte anser sig ha den
nödvändiga kompetensen. Dock ska det sägas att det yttersta ansvaret fortfarande ligger på
kommunen även om den givna tjänsten tillhandahålls via upphandling - det är till exempel
kommunens ansvar att se till att kvaliteten som levereras inte är undermålig och att
kommunbefolkningens behov tillgodoses (SKL 2011).
Vissa tjänster är enklare att tillhandahålla via upphandling än andra. Detta kan bland annat
bero på tjänsternas egenskaper och hur dessa går att beskriva i kontrakt mellan kommun och
leverantör. För tjänster som är svåra att beskriva i kontrakt, vi kallar dessa komplexa tjänster8,
kanske kommunen inte tillhandahåller via upphandling, utan istället i egen regi.

2.2 Tidigare studier
Det finns många faktorer som spelar in i kommunens beslut gällande hur en tjänst ska
tillhandahållas. Då vi i denna uppsats fokuserar på kontraktssvårighet och känslighet
inkluderar detta avsnitt främst tidigare studier som har fokuserat på detta. Det finns dock
många faktorer som kan påverka kontraktsskrivning och studierna behandlar således
kontraktsskrivning med fokus på olika faktorer.
Brown, Potoski och Slyke (2009) har tittat närmare på kontraktsskrivning utifrån en studie om
Kustbevakningen i USA, som efterfrågade komplexa produkter, svårdefinierbara i kontrakt.
Författarna fann att dessa kontrakt innebar en ökad risk för både beställare och utförare då
kostnaden kunde bli stor om parterna blev oense på grund av begränsad möjlighet till
juridiska konsekvenser. Den ökade risken utgjordes även av en avsmalnad marknad på grund
av kravet på en hög specialisering av utföraren. Denna ökade risk är kanske något som en
beställare, i synnerhet en kommun, inte gärna tar då skattepengar och kommunbefolkningen

8

En utförligare beskrivning av komplexa produkter och tjänster ges i avsnitt 3.1 Transaktionsspecificitet,
kontraktssvårighet och transaktionskostnad.
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kan fara illa om utföraren av en given tjänst exempelvis levererar undermålig kvalitet och
kommunen inte har möjlighet att byta leverantör på grund av den specifika efterfrågan.
Ibland kan externa faktorer såsom väderlek påverka en utförares förmåga att leverera en
produkt eller tjänst i enlighet med det ursprungliga kontraktet. Bajari och Tadelis (2001)
kunde i en studie av kontraktsskrivning i byggbranschen uttyda ett stort behov av flexibilitet i
att behöva omförhandla kontrakt på grund av externa faktorer som väderlek. Detta kunde dra
ut på tiden och öka transaktionskostnaderna för beställaren, i synnerhet i de fall incitamenten
var låga för utföraren att omförhandla det ursprungliga kontraktet.9 Även här innebar
kontraktsskrivning en ökad risk.
Bajari och Tadelis kunde uttyda ett mönster kring företagens beslut att upphandla eller att
tillverka en produkt, där en produkt som är relativt enkel att definiera i ett kontrakt
upphandlas medan en svårdefinierad produkt produceras inom företagen. Detta samband
kunde även ses i en studie genomförd av Levin och Tadelis (2010), som undersökte typ av
driftform för olika tjänster i städer i USA. Författarna fann ett negativt samband mellan
graden av kontraktssvårighet och graden av upphandling i städernas tillhandahållande av
tjänsterna. De fann även att tjänster tenderade att upphandlas i mindre grad om allmänhetens
känslighet för eventuella problem gällande tillhandahållandet av dessa tjänster var hög.
Det finns alltså en svårighet i att upphandla och därmed skriva kontrakt, då incitamenten för
utföraren ska ligga i linje med beställarens (Hubbard och O’Brien 2010). I vårt fall innebär
det kommuners strävan att kostnadsminimera och använda skattepengar på det sätt som är
förmånligt för kommunbefolkningen. Kommunpolitikernas målsättning kanske dock inte
alltid ser till kommunbefolkningens bästa, politiker kan agera enligt kommunbefolkningens
preferenser för att få röster vid omval. Elinder och Jordahl (2011) undersökte detta i svenska
kommuner, men kunde inte uttyda något större samband. Författarna fann däremot att politisk
färg har betydelse för om kommunen upphandlar eller tillhandahåller en tjänst i egen regi.

9

Om parterna exempelvis skrivit ett kontrakt som innebär att leverantören får en i förväg avtalad summa för
sitt arbete så kan incitamenten vara låga för leverantören att omförhandla kontraktet, om detta skulle innebära
högre utgifter för leverantören. Denne är troligen ute efter att hålla kostnaderna nere för att på så vis kunna ta
ut en högre vinst. Är kontraktet däremot utformat så att leverantören får ersättning för samtliga utgifter plus
en summa utöver detta, kan incitamenten vara högre att omförhandla skrivet kontrakt. Leverantören kommer
dock troligen inte uppleva samma behov av att hålla kostnaderna nere, såsom i det tidigare exemplet, vilket i
slutändan kan innebära en stor kostnad för beställaren. Se Bajari och Tadelis (2001) för en utförligare
diskussion kring olika typer av kontrakt.
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Att upphandling oftast innebär en lägre kostnad (i form av lägre priser) jämfört med egen regi
kan vara av betydelse. Christoffersen och Paldam (2003) undersökte Danmarks kommuners
tillhandahållande av olika tjänster och kom fram till att kommuners ekonomiska tillstånd är
det som haft störst påverkan på driftformen. Danska kommuner tenderar att se till marknaden
i hopp om att kostnadsminimera när budgeten är pressad. Detta hänger ihop med kommuners
intäkter och huruvida kommunen har råd att välja föredragen driftform.
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3 TEORI
3.1 Transaktionsspecificitet, kontraktssvårighet och transaktionskostnad
Graden av transaktionsspecificitet visar till vilken grad egenskaper för en viss transaktion är
unik för den givna transaktionen. Vi kan uttrycka detta i termer av en komplex tjänst, där
tjänstspecifika egenskaper ökar med graden av komplexitet. En högre grad av komplexitet är i
regel mer komplicerad att formulera i ett kontrakt i jämförelse med standardtjänster, vilka är
relativt enkla att kontraktera. Leverans av kontorsmaterial är exempelvis relativt enkla att
kontraktera och kan ses som en standardtjänst, medan Kustbevakningens behov av en
skräddarsydd lösning (se avsnitt 2.2 Tidigare studier) kan ses som relativt svårt att formulera i
ett kontrakt. Detta kan därmed ses som en komplex tjänst.
Tjänstens egenskaper kanske är observerbara men icke verifierbara vilket gör det svårt att i ett
kontrakt definiera det som förväntas av en leverantör och då kunna vidta rättsliga åtgärder om
kontraktet anses brutet av någon part. Särskilt boende är ett exempel på en tjänst som har
observerbara men icke verifierbara kvalitetsaspekter. Kvaliteten är svårbedömd. Man kanske
kan bedöma att en person får vård av bra eller dålig kvalitet, men det är svårt att avgöra vad
det är som egentligen är orsaken till detta. (Bergman, Indén, Lundberg och Madell 2011)
På detta sätt går graden av transaktionsspecificitet parallellt med svårigheten att skriva
kontrakt. Vi benämner denna svårighet som kontraktssvårighet. Vi antar med andra ord att en
tjänst med en hög grad av transaktionsspecificitet kommer att ha en hög grad av
kontraktssvårighet.
Ronald Coase diskuterade varför alla transaktioner i samhället inte sker på marknaden och
menade att faktorer från vilka transaktionskostnader uppkommer är resultatet av osäkerhet
och informationsbegränsning på marknaden (Coase 1937).
Transaktionskostnader definieras som de kostnader som uppkommer utöver priset på en vara
eller tjänst då parter (i denna studie; kommun och leverantör) ska genomföra en transaktion av
varan eller tjänsten i fråga (Hubbard och O’Brien 2010).10 Ur ett teoretiskt perspektiv antas en
10

Exempel på transaktionskostnader: Leverantörsutbud; Det innebär en transaktionskostnad i att hitta önskad
leverantör, för en komplex tjänst ökar denna kostnad (Bergman, Indén, Lundberg och Madell 2011). Flexibilitet
och informationsbrist; Kommunen och leverantören kan inte veta alla framtida scenarier vilket gör att man i ett
kontrakt inte kan reservera sig för alla eventualiteter (Brown, Potoski och 2003). Det innebär en
transaktionskostnad att formulera kontrakt för tjänster där behovet av flexibilitet är stort. Svårighet att
definiera kvalitet; Det kan exempelvis vara svårt att definiera vilka faktorer som egentligen leder till en önskad
kvalitet. Transaktionskostnaderna kan vara höga för komplexa produkter då dessa är svårare att definiera
(Bergman, Indén, Lundberg och Madell 2011).
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beställare ha en kostnadsnackdel gentemot utföraren såvida tjänsten som ska tillhandahållas
inte tillhör beställarens kärnkompetens. Vid tillhandahållande av standardprodukter är
marknaden relativt stor vilket sätter press på priserna. Kostnadsnackdelen för beställaren är i
sådana fall (generellt) hög om tillhandahållandet av tjänsten skulle ske i egen regi. Här sker
avvägningen i att tillhandahålla en given tjänst via upphandling eller inte (Bergman, Indén,
Lundberg och Madell 2011).
Detta kan formuleras i en graf, figur 1, som uttrycker valet mellan att tillhandahålla en tjänst
via upphandling eller inte beroende på graden av transaktionsspecificitet.

FIGUR 1
SAMBAND MELLAN TRANSAKTIONSSPECIFICITET, KONTRAKTSSVÅRIGHET OCH
TRANSAKTIONSKOSTNAD

Källa: Figuren är replikerad från Bergman, Indén, Lundberg och Madell (2011)
men med kommuner som utgångspunkt samt att kontraktssvårighetslinjen är
tillagd.

I figur 1 ser vi hur produktionskostnaden visar kommunens merkostnad att tillhandahålla
tjänsten via upphandling, den visar att det finns en kostnadsnackdel för kommunen att
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tillhandahålla tjänsten i egen regi.11 Dock visar transaktionskostnaden en ökande kostnad i
och med en ökning av transaktionsspecificiteten. Vid skiljelinjen i mitten av grafen är
kommunen indifferent mellan att tillhandahålla tjänsten i egen regi eller inte då den totala
merkostnaden vid upphandling (och även egen regi) är noll. Efter denna punkt innebär en
ökning av transaktionsspecificiteten och därmed också kontraktssvårigheten en ökning av
totalkostnaden vilket torde leda till att tjänsten tillhandahålls i egen regi.

3.1.1 Att mäta kontraktssvårighet
Kvalificerade leverantörer

Vid en mycket specifik efterfrågan kan beställaren likväl vara den producent som kan
tillhandahålla tjänsten mest kostnadseffektivt (Bergman, Indén, Lundberg och Madell 2011).
Vi kan anta att antal kvalificerade leverantörer minskar med en högre grad av
transaktionsspecificitet då efterfrågan för en komplex tjänst torde var liten i jämförelse med
standardtjänster. I enlighet med antagandena gällande kontraktssvårighet bör antalet
kvalificerade leverantörer minska med en ökad grad av kontraktssvårighet. Om utbudet av
leverantörer är litet kan det vara så att kommunen inte kan vara alltför specifik gällande
kraven då en tjänst ska köpas. Därmed borde en större svårighet att hitta kvalificerad
leverantör ge en lägre grad av upphandling.

Behov av flexibilitet

För vissa tjänster finns en betydande osäkerhet om exakt vad som måste göras eller när saker
måste göras. I dessa fall kan behovet av flexibilitet vara stort. Avtalet mellan kommun och
leverantör måste vara formulerat på ett sådant sätt att det finns utrymme för en flexibilitet
gällande styrningen, annars måste kommunen förhandla med leverantören gällande ändringar
av inriktning och intäkter (Bergman, Indén, Lundberg och Madell 2011). Andra tjänster är
mer förutsägbara, vilket gör det lättare att på förhand ange vad som behöver göras och när.
Ju högre flexibilitet som krävs för tjänsten ifråga desto mer komplex anses tjänsten vara. Här
ökar även graden av kontraktssvårighet och därmed borde graden av flexibilitetsbehov ha ett
negativt samband med graden av upphandling.
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Här antas att kommunen generellt har en kostnadsnackdel jämfört med det mest effektiva företaget på
marknaden förutom gällande tjänster som anses tillhöra kommunens kärnkompetens, eller för udda tjänster
vilka det kanske inte finns någon annan leverantör än kommunen själv som kan genomföra tjänsten mer
effektivt.
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Att mäta kvalitet

Det kan som beställare vara svårt att specificera exakt det som man förväntar sig av
leverantören på grund av tjänstens komplexitet. För egenskaper som är svårdefinierade följer
även att de är svåra att skriva i kontrakt vilket gör det svårt för beställaren att utvärdera om
leverantören exempelvis levererat den kvalitet som förväntats. Det blir även svårt att juridiskt
ställa någon part till svars om tjänstens egenskaper inte tillåter sig att mätas. Avsaknad av
rättsliga åtgärder kan leda till lägre incitament för leverantören att leverera önskad kvalitet
(Bergman, Indén, Lundberg och Madell 2011). Därmed borde graden av svårighet att mäta
och kontrollera kvalitet ha ett negativt samband med graden av upphandling.
Sammanfattningsvis kan vi säga att en högre grad av kontraktssvårighet torde leda till en lägre
grad av upphandling givet att kommunen tar hänsyn till aspekter gällande leverantörer,
flexibilitet och kvalitet. Detta ligger i linje med teorin om transaktionsspecificitet och
antagandena gällande kontraktssvårighet.

3.2 Principal – agentproblemet
Principal – agentproblemet refererar till eventuella problem som kan uppkomma då en
utförare (agent) anställs att utföra ett arbete åt en beställare (principal) (Perloff 2008). I denna
studie agerar kommunen som principal och leverantören som agent.
När kommunen väljer att tillhandahålla en given tjänst via upphandling får kommunen sämre
insyn och kontroll då verksamheten inte längre ligger i kommunens händer. Kommunen kan
normalt inte ingripa så länge leverantören uppfyller de krav som står skrivna i kontraktet
(Bergman, Indén, Lundberg och Madell 2011). Kommunen tar en risk då man skriver kontrakt
med en leverantör när det exempelvis föreligger en uppenbar svårighet att definiera
kvalitetsaspekter som förväntas levereras.
Om omständigheterna gör det svårt att specificera ett kontrakt mellan principal och agent
finns risken att agenten agerar opportunistiskt, d.v.s. utnyttjar situationen till sin egen fördel
till nackdel för principalen (Brown och Potoski 2003).
Risken vilken kommunen måste beakta då tjänsten tillhandahålls via upphandling kan kopplas
till känsligheten för reaktioner från kommunbefolkning och media med avseende på problem
som kan uppstå i tillhandahållandet av tjänsten. Om kommunen anser att tjänsten ifråga har en
hög känslighet torde principal - agentproblemet vägas in mer i valet av att tillhandahålla
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tjänsten via upphandling eller inte. Därmed borde graden av känslighet ha ett negativt
samband med graden av upphandling.

3.3 Public choice och medianväljarmodellen
Teorin om transaktionsspecificitet och transaktionskostnad förutsätter att kommunen agerar
för samhällets bästa avseende allokering av resurser på det kostnadseffektivaste sättet (Elinder
och Jordahl 2011). Om transaktionskostnaden, och därmed merkostnaden, är för hög för att
tillhandahålla en tjänst via upphandling antas kommunen istället tillhandahålla tjänsten i egen
regi, där transaktionskostnaden är relativt lägre.
Kommunens beslut behöver dock inte alltid spegla det som är bäst för samhället eller
kommunbefolkningen. Det är till exempel möjligt att politikers agerande styrs av incitament
om att bli omvalda och därmed på grund av egenintresse vara kommunbefolkningen till lags.
Enligt medianväljarmodellen kommer politiker att agera i medianväljarens intresse i syfte att
bli omvald, detta för att ett agerande enligt medianväljarens preferenser kommer att vinna i
majoritetsval (Downs 1957). För att exemplifiera detta kan vi titta närmare på figur 2.12
FIGUR 2
GRADEN AV UPPHANDLING UTIFRÅN MEDIANVÄLJARMODELLEN OCH GRADEN AV
KÄNSLIGHET
Summa
spenderad på
upphandling
(miljoner kr)

100

90

90
80

70

70
60
50

40

40
30

20

20
10

0

0
Nikki

Jonna

Tommy

Nova

Kelly

Vi antar här att kommunbefolkningen utgörs av fem personer, där befolkningens preferenser
sträcker sig från Nikki, som inte vill att kommunen ska spendera någonting på upphandling
och Kelly, som vill att kommunen ska spendera 90 miljoner på upphandling. Vi kan anta att
12

Exemplet är taget från Hubbard och O’Brien (2010) sid. 582, men tillämpat på graden av känslighet och
upphandling.
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Kelly inte alls är känslig för om problem skulle uppstå med tillhandahållandet av tjänsten i
fråga, medan Nikki är mycket känslig för dessa problem. Tommy representerar
medianväljaren eftersom hans preferenser ligger i mitten; två av kommunbefolkningen har en
högre grad av känslighet och två har en lägre grad av känslighet.
Vi antar alltså att ju högre grad av känslighet, desto mindre vill man att kommunen ska
spendera på upphandling. Ju lägre grad av känslighet, desto mer vill man att kommunen ska
spendera på upphandling. Detta kan illustreras enligt följande:

K = Känslighet för om problem skulle uppstå
S = Föredragen summa kommunen ska spendera på upphandling

I enlighet med principal-agentproblemet kommer andelen upphandling i kommunen att öka
om graden av känslighet är låg, givet att vi antar en oförändrad grad av kontraktssvårighet.
Om politiker agerar i enlighet med Kellys preferenser, skulle graden av upphandling i
kommunen följaktligen vara högre i jämförelse med om politiker skulle agera efter Nikkis
preferenser.
Om kommunbefolkningen nu fick välja mellan två politiker: politiker (a) som representerade
Nikkis preferenser och politiker (b) som representerade Tommys preferenser så skulle
politiker (b) få flest röster vid ett omval; tre mot två. Detta för att Jonna, som har en högre
känslighet än Tommy, vill att kommunen spenderar 20 miljoner eller mindre på upphandling
och därmed skulle rösta på politiker (a) vid omval. Tommy, Nova och Kelly kan däremot
tänka sig att kommunen spenderar 40 miljoner eller mer på upphandling och skulle rösta på
politiker (b).
Om politiker (a) istället representerade Kellys preferenser, skulle politiker (b) vinna med fyra
röster mot en. Detta för att det endast är Kelly som kan tänka sig att kommunen spenderar 90
miljoner på upphandling, resterande medborgare föredrar att kommunen spenderar 70
miljoner eller mindre på upphandling. De skulle således rösta på politiker (b), alltså enligt
Tommys preferenser.
Medianväljarmodellen illustrerar alltså att alternativ som ligger nära medianvärdet för graden
av känslighet kommer att vinna en majoritetsröstning när det paras ihop med andra alternativ.
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Politikers agerande kommer därför att tendera att reflektera åsikter som ligger nära
medianvärdet och inte de som ligger långt ifrån. Sett till allmänhetens känslighet för problem
som kan uppstå med en tjänst, kommer politikerna besluta om att tillhandahålla en tjänst via
upphandling när medianväljarens grad av känslighet för tjänsten i fråga är relativt låg. Om
medianväljarens grad av känslighet istället är relativt hög, kommer politikerna besluta om att
tillhandahålla tjänsten i fråga i egen regi.

3.4 Konkurrensteori och stordriftsfördelar
Konkurrensen på en marknad påverkas av antalet leverantörer. På en perfekt marknad råder
fullständig konkurrens och marknaden karakteriseras av att det finns många konsumenter och
många leverantörer (Hubbard och O’Brien 2010).
Vi kopplar konkurrensteorin till kommunens befolkningsmängd på det sättet att en kommun
med stor befolkningsmängd torde ha en större marknad i och med en större efterfrågan samt
ett större utbud av leverantörer. Detta torde underlätta för kommunen att tillhandahålla en
tjänst via upphandling då det finns fler antal leverantörer som konkurrerar om att få
tillhandahålla tjänsten. Sett till denna aspekt borde det finnas ett positivt samband mellan
befolkningsmängden och graden av upphandling för de givna tjänsterna.
Företag kan utnyttja stordriftsfördelar om produktionen är storskalig, detta minskar företagets
kostnader (Milgrom och Roberts 1992). Denna aspekt kan appliceras på kommuner gällande
befolkningsmängd. En kommun med stor befolkningsmängd torde ha en stor efterfrågan
vilket bereder väg för storskalig produktion. Kommunen kan utnyttja stordriftsfördelar om
man väljer att tillhandahålla tjänsten i egen regi. En stor kommun med tillräckligt stor
efterfrågan kan utnyttja stordriftsfördelar i större utsträckning jämfört med en liten kommun.
Brown och Potoski (2003) diskuterar detta då de analyserar olika städers egenskaper sett till
bland annat befolkningsmängd, där ett resultat är att stordriftsfördelar utnyttjas där storleken
på staden tillåter det. Sett till denna aspekt borde befolkningsmängden ha ett negativt
samband med graden av upphandling.
Till denna storskalighetsaspekt kan vi även koppla kommunens intäkter på det sättet att en
kommun med större intäkter har fler valmöjligheter då man ska tillhandahålla en given tjänst.
Exempelvis; beroende på egenskaper hos tjänsterna ifråga gällande kontraktssvårighet har en
kommun med stora intäkter större ekonomiska medel att tillhandahålla tjänsten i egen regi om
så skulle önskas jämfört med en kommun med lägre intäkter. Kommunen kanske anser att det
finns intäkter till att formulera specifika kontrakt och har på så sätt lättare att genomföra
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upphandlingar. Därmed kan kommunens intäkter ha ett positivt eller ett negativt samband
med graden av upphandling.

Sammanfattning av teoridel
Kommunens transaktionskostnad ökar med graden av transaktionsspecificitet, vilket ökar
graden av kontraktssvårighet. Detta antas ha ett negativt samband med upphandling.
När kommunen väljer att tillhandahålla en tjänst via upphandling uppstår en risk i form av ett
principal-agentproblem. Denna risk är mer påtaglig om allmänheten är mycket känslig för om
problem med tillhandahållandet av tjänsten i fråga skulle uppstå. Graden av känslighet torde
alltså ha ett negativt samband med upphandling. Enligt medianväljarmodellen kommer
kommunens politiker att agera i enlighet med medianväljarens preferenser i syfte att bli
omvalda. I takt med att graden av känslighet ökar hos medianväljaren, kommer kommunen
alltså att upphandla till lägre grad.
I enlighet med konkurrensteori kan en stor kommun antas ha en större marknad vilket kan
underlätta för kommunen vid upphandling. Dock kan en stor kommun även utnyttja
stordriftsfördelar vid egen regi. Kommunstorlek kan därmed ha både positivt och negativt
samband med upphandling. En kommun med större intäkter har fler valmöjligheter gällande
olika driftformer av tjänster och sambandet med upphandling kan vara både positivt och
negativt.
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4. ANALYS OCH SLUTSATSER
4.1 Insamling av data
Uppsatsens empiriska del har baserats på primärdata från en enkät som vi skickat till Sveriges
kommuner. Vi har i första hand vänt oss till upphandlingsansvarig, förvaltningschef eller
motsvarande person för respektive kommun, som har en bra överblick över hur de givna
tjänsterna tillhandahålls.
Vi skapade enkäten i det webbaserade enkätprogrammet SurveyMonkey. Halmstads kommun
och SKL deltog i pilotundersökningen. Efter revidering skickades den slutgiltiga versionen av
enkäten per e-post till samtliga kommuner i Sverige exklusive Halmstad (Se bilaga 2: Enkät
för enkäten i dess helhet). Enkäten innehöll från början 16 tjänster men delades senare upp i
två delar med 6 respektive 10 tjänster, för att uppnå högre svarsfrekvens och för att underlätta
distributionen av enkäten.13 Data har använts från enkätens båda versioner.
Enkätens första fråga för varje tjänst gällde huruvida tjänsten har upphandlats eller inte.
Svaret på denna fråga utgör den beroende variabeln i regressionen. För de kommuner som
tillhandahållit tjänster både via upphandling och i egen regi har vi behandlat dem som om de
tillhandahållits via upphandling för att den beroende dummyvariabeln endast ska bestå av två
alternativ. Detta på grund av att vi, för att förenkla, använt oss av en binomial istället för en
multinomial logit-modell. Här tappar vi viss information, men då beslutet att tillhandahålla en
tjänst via upphandling redan har tagits av kommunen, oavsett om tillhandahållandet sker
delvis eller helt via upphandling, finner vi teoretiskt stöd för denna förenkling.
Frågorna 2-4, gällande kvalitet, flexibilitet och leverantör utgjorde tillsammans graden av
kontraktssvårighet för varje given tjänst. De tre faktorerna viktades lika och ett medelvärde
räknades ut. Tillsammans utgör de alltså graden av kontraktssvårighet; en oberoende variabel
i regressionen. Lika viktning av nämnda faktorer kan utgöra en svaghet om verkligheten
eventuellt ser annorlunda ut. Exempelvis kanske svårighet att mäta kvalitet väger tyngre än
svårighet att hitta kvalificerad leverantör när kommunen överväger kontraktsskrivning. Detta
13

Enkäten delades upp i två delar: tjänster inom tekniska områden respektive tjänster inom omsorgs-, socialoch utbildningsområden. Enkäten skickades således i första hand till ansvarig för teknisk förvaltning, samt
ansvarig för upphandlingsenheten för respektive kommun. Enkäten gällande tekniska områden skickades
således i första hand till ansvarig för teknisk förvaltning. Då de resterande tjänsterna berör flera områden
skickades enkäten gällande dessa till ansvarig för upphandlingsenheten för respektive kommun.
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kan undersökas genom att se närmare på de tre faktorernas enskilda värden och utifrån denna
information se hur sambandet ser ut mellan graden av kontraktssvårighet och graden av
upphandling.14
Enkätens sista fråga för varje tjänst gällde graden av kommunbefolkningens och medias
känslighet för eventuella problem med tillhandahållandet av tjänsten. Denna grad av
känslighet utgör en annan oberoende variabel i regressionen. Vidare utgör kommuners
befolkningsmängd och intäkter oberoende variabler i regressionen. Data för dessa variabler
har inhämtats från Statistiska centralbyrån (Statistiska centralbyrån 2010).
Ibland görs gemensamma upphandlingar för flera kommuner genom någon typ av
inköpssamverkan. I vissa fall har en inköpssamverkan besvarat enkäten en gång, där svaret
representerar flera av deras medlemskommuner. Eventuella olikheter i dessa kommuner har
därmed slätats ut, vilket kan bidra till en snedvriden tolkning av svaren. Vi anser ändå att
dessa svar är värdefulla då inköpssamverkan tar hänsyn till faktorerna som utgör
kontraktssvårighet i sitt arbete, även om upphandlingarna samordnats. Man kan även tänka sig
att hanteringen av upphandlingsfrågor är liknande för kommuner som är med i en
inköpssamverkan.
TABELL 1
DESKRIPTIV STATISTIK FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER (N = 1601*)
Medelvärde
Min
Max

Kommuners egenskaper
Kommuners intäkter per invånare (KR)
Kommuners befolkningsmängd

59 126
33 643

41 426
2 736

87 524
847 073

Graden av kontraktssvårighet
Graden av känslighet

4,997
5,557

3,856
3,929

6,344
7,338

Andel upphandlad

0,430

Tjänsters egenskaper

Källa: Statistiska centralbyrån, Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting (2010),
Befolkningsstatistik (2010), egen enkät.
Noter: *Vi har behandlat varje tjänst, för varje kommun, som separata observationer, därav det
förhållandevis höga antalet observationer. Se mer om detta i avsnitt 4.2 Svarsfrekvens och behandling
av data.
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En kommun kan exempelvis tillhandahålla en tjänst via upphandling även om graden av kontraktssvårighet
för tjänsten är hög. Det höga värdet kan bero på en hög rankning av svårigheten att hitta leverantör och behov
av flexibilitet, men en låg rankning av svårighet att mäta och kontrollera kvalitet. Det skulle i detta fall innebära
att svårighet att mäta och kontrollera kvalitet väger tyngre än leverantörs- och flexibilitetsaspekten i
kommunens övervägande av kontraktsskrivning.
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4.2 Svarsfrekvens och behandling av data
Svarsfrekvensen varierar för de olika tjänsterna och bortfallet är överlag stort, vilket gör att vi
kan generalisera mindre gällande slutsatserna.15 Den allmänt låga svarsfrekvensen kan bero på
att många olika områden har berörts i vår strävan att inkludera tjänster som är representativa
för kommunerna överlag. Få kommuner har haft den erfarenhet eller kunskap som varit
nödvändig för att ge ett relevant svar för samtliga tjänster, och då avstått från att svara på
dessa. Detta höjer de inkomna svarens trovärdighet samtidigt som vi kan säga mindre om
kommuners uppfattning överlag eftersom det totala antal svaranden minskar. Även för de
tjänster som tillhandahålls via upphandling har i snitt 10,12 procent av kommunerna som
besvarat enkäten lämnat frågor kring de givna tjänsternas egenskaper obesvarade.16 Troligen
skulle en enkät som är mer riktad till varje specifik förvaltning och persons ansvarsområde,
för varje tjänst, lösa detta problem. I denna studie har ett sådant tillvägagångssätt inte varit
möjligt på grund av tidsbrist.
I genomsnitt har 34,62 procent av alla kommuner som besvarat enkäten valt att inte besvara
frågorna för tjänsternas egenskaper i de fall tjänsten i fråga tillhandahållits i egen regi. Detta
för att kommunerna inte ansett sig ha kunskap för att besvara frågorna eftersom upphandling
inte har gjorts.
Det verkar finnas ett samband mellan graden av kontraktssvårighet, känslighet och andel
svaranden som valt att lämna frågorna kring tjänsternas egenskaper obesvarade, både när
tjänsten i fråga tillhandahållits via upphandling och i egen regi. I figur 3 kan vi se ett positivt
samband mellan kontraktssvårighet, känslighet och antal kommuner som lämnat frågorna för
tjänsternas egenskaper obesvarade. Sambandet är starkare för de tjänster där det inte skett
någon upphandling.17 Kanske ökar osäkerheten kring tjänsten i fråga när tjänster blir mer
komplexa eller känsliga, vilket gör att kommunerna avstår från att svara.
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Se bilaga 6.4: Svarsfrekvens och bortfall för data över bortfall gällande enkäten.
Frågor kring tjänsternas egenskaper avser frågorna 2-5 i enkäten, se bilaga 6.2: Enkät.
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För liknande figur men med data där kommunen tillhandahållit tjänsten i egen regi, se bilaga 6.4:
Svarsfrekvens och bortfall.
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FIGUR 3
ANDEL KOMMUNER SOM AVSTÅTT FRÅN ATT SVARA PÅ FRÅGOR GÄLLANDE
TJÄNSTERNAS EGENSKAPER, DÄR TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I EGEN REGI*
8
7
6
5

Kontraktssvårighet
(medelvärde)

4

Känslighet (medelvärde)
3
2
1
0
0

0,2

0,4

0,6

Andel av kommuner som
inte svarat på frågor gällande
tjänsternas egenskaper

Noter:* Varje tjänst representeras av en grad av kontraktssvårighet och en grad av
känslighet. För närmare beskrivning av specifika värden för varje tjänst, se bilaga
6.4: Svarsfrekvens och bortfall.
För att beräkna denna andel har vi tagit antal svaranden som avstått från att svara
på frågorna gällande tjänsternas egenskaper (de som besvarat fråga 1 men inte
fråga 2-5 i enkäten) och dividerat med det totala antalet svaranden (de som
besvarat samtliga frågor i enkäten).

I kommande regressioner har vi inkluderat data från samtliga kommuner som besvarat hur
tjänsterna tillhandahålls, även om frågorna gällande tjänsternas egenskaper lämnats
obesvarade. Om vi skulle exkludera dessa data och endast använda data från kommuner som
besvarat enkäten fullständigt skulle vi få samma samband.
För att förenkla har varje tjänst för varje kommun behandlats som separata observationer. Vi
har tagit ett medelvärde av kommuners uppfattning av graden av kontraktssvårighet för varje
tjänst och låtit detta medelvärde representera graden av kontraktssvårighet för alla kommuner
gällande tjänsten i fråga. Med graden av känslighet har vi gjort samma sak. Detta för att
erhålla ett generellt samband mellan de givna tjänsternas egenskaper och sannolikheten för
upphandling. På grund av detta kan signifikansnivån för dessa variabler vara relativt höga.

4.3 Resultat
Våra data illustreras först i figur 4 och 5 där vi genomfört en bivariat analys. Här har vi tittat
på sambandet mellan sannolikheten för upphandling och graden av kontraktssvårighet
respektive känslighet. Efter detta följer en multivariat regressionsanalys.
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Graden av kontraktssvårighet förväntas ha ett negativt samband med sannolikheten för
upphandling. En hög grad av kontraktssvårighet kan innebära att tjänsten i fråga är komplex;
den kan vara svårdefinierad eller ha egenskaper av hög transaktionsspecificitet vilket kan
försvåra kommunens tillhandahållande av tjänsten via upphandling.
När ett kontrakt skrivs tas en risk, då ett principal-agentproblem automatiskt uppstår.
Kommuner kan antas ta större hänsyn till denna risk om media eller kommunbefolkning är
mycket känsliga för om problem med tillhandahållande av tjänsten skulle uppstå. Graden av
känslighet förväntas därför ha ett negativt samband med sannolikheten för upphandling.
Enligt medianväljarmodellen kommer graden av känslighet ha en negativ inverkan på
sannolikheten för upphandling i takt med att medianväljarens känslighet ökar.

FIGUR 4
SAMBAND MELLAN GRADEN AV KONTRAKTSSVÅRIGHET OCH ANDEL UPPHANDLING

Noter: *Graden av kontraktssvårighet går från värdena 1-9, där 9 innebär en hög grad av
kontraktssvårighet. Medelvärdet av graden av kontraktssvårighet för samtliga tjänster är
5,046.

Figur 4 visar ett negativt samband mellan graden av kontraktssvårighet och andel upphandling
för de givna tjänsterna. Vissa tjänster, såsom [Färdtjänst] och [Drift av hem för personer med
särskilda behov (psyk)] har en relativt hög andel upphandling och en relativt hög grad av
kontraktssvårighet.
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FIGUR 5
SAMBAND MELLAN GRADEN AV KÄNSLIGHET OCH ANDEL UPPHANDLING

Noter: *Graden av känslighet går från värdena 1-9, där 9 innebär en hög grad av känslighet.
Medelvärdet för graden av känslighet för samtliga tjänster är 5,567.

Figur 5 visar ett positivt samband mellan graden av känslighet och andel upphandling för de
givna tjänsterna. [Färdtjänst] och [Snöplogning] visar en relativt hög grad av känslighet och
samtidigt en relativt hög andel upphandling.
4.3.1 Regression

Vi har använt oss av en binomial logit-modell enligt ekvation 1, där sannolikheten för
upphandling utgör den beroende variabeln.
−,+

−,+

−

−
(1)

i
j

kommun där i 1 2 3 … n
tjänst där j 1 2 3 …, m

Dij = 1 om tjänsten har tillhandahållits via upphandling av kommun i
Dij = 0 om tjänsten inte har tillhandahållits via upphandling av kommun i

En stor befolkningsmängd torde leda till en stor efterfrågan vilket gör att kommunen kan
utnyttja stordriftsfördelar om de tillhandahåller tjänsten i egen regi. En stor befolkningsmängd
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innebär dock även att antalet leverantörer är stort vilket kan underlätta för upphandling.
Sambandet mellan kommunens befolkningsmängd (BEF) och sannolikheten för upphandling
kan därför vara positivt eller negativt.
En kommun med relativt mer intäkter har fler valmöjligheter gällande olika tjänsters
driftform. Om kommunen exempelvis upplever en hög grad av kontraktssvårighet så finns
ekonomiska medel att tillhandahålla tjänsten i egen regi om så föredras, vilket ger ett negativt
samband med sannolikheten för upphandling. Ett positivt samband kan antas om kommunen
anser det bättre att tillhandahålla tjänsten via upphandling. Kommunens intäkter (INT) kan
därmed ha ett negativt eller ett positivt samband med sannolikheten för upphandling.
För graden av kontraktssvårighet (KON) och graden av känslighet (KÄN) förväntas liknande
samband som ovan nämnt (Se figur 4 och 5).
Vår regression genomfördes enligt ekvation 2.
(2)
TABELL 2
BINOMIAL LOGITREGRESSION – RESULTAT18

Intercept
1,500**
(5,747e-01)

Befolkningsmängd
6,755e-06***
(1,513e-06)

Signifikansnivåer

0

’***’ 0,001

Intäkter
-2,812e-06
(7,388e-06)
’**’ 0,01

Kontraktssvårighet
Känslighet
-1,323***
8,8,559e-01***
(1,214e-01)
(9,178e-02)
’*’ 0,5

’.’ 0,1

’’1

Tabell 2 visar signifikanta resultat för variablerna befolkningsmängd, kontraktssvårighet och
känslighet. Kommuners befolkningsmängd visar ett positivt samband med sannolikheten för
upphandling, där en ökning av kommunens invånarantal med tusen personer ökar
sannolikheten för upphandling med 0,17 procent.19

18

Då vi använder oss av en binomial logit-modell ska koefficienterna i tabell 2 och 3 multipliceras med 0,25 för
att en meningsfull tolkning ska kunna göras (Studenmund 2011).
19

Då sannolikheten för upphandling ökar med 0,00017 procent om befolkningsmängden ökar med en person,
kan vi enligt ekvation 2 multiplicera med tusen för att få effekten av en ökning med tusen personer på
sannolikheten för upphandling. Notera att koefficienten (BEF) (6,755e-06) multiplicerats med 0,25 för att få
0,000001688 (≈0,00017 procent).
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Graden av kontraktssvårighet visar ett negativt samband med sannolikheten för upphandling
– en ökning av graden av kontraktssvårighet med en enhet minskar sannolikheten för
upphandling med 33,08 procent.
Graden av känslighet för problem som kan förekomma i tillhandahållandet av de givna
tjänsterna visar ett positivt samband med sannolikheten för upphandling. En ökning av graden
av känslighet med en enhet ökar sannolikheten för upphandling med 21,40 procent.
Kommuners intäkter visar inget signifikant värde.

4.4 Diskussion
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur sättet att tillhandahålla vissa givna tjänster kan
kopplas till kommunstorlek (sett till befolkningsmängd), kommunens intäkter,
kontraktssvårigheter och kommunbefolkningens och medias känslighet för de givna tjänsterna
om problem med tillhandahållandet av dessa skulle uppstå. För att underlätta läsningen är
diskussionen indelad efter dessa faktorer.
Resultatet ska tolkas med försiktighet då antal observationer inte inkluderar samtliga av
Sveriges kommuner samt att antal observationer varierar för varje tjänst. Tjänster med hög
svarsfrekvens är dominerande jämfört med tjänster vilka har en lägre svarsfrekvens i vårt sätt
att behandla datan. Detta gör att medelvärdena för kontraktssvårighet och känslighet kan vara
skeva. Sambandet mellan kontraktssvårighet och andel upphandling är dock negativt enligt
figur 4 vilket styrker sambandet i regressionen mellan kontraktssvårighet och sannolikheten
för upphandling trots den eventuella skevheten då figur 4 bygger på data vilken inte har denna
skevhet.
Den höga signifikansnivån för kontraktssvårigheten och känsligheten kan förklaras av att vi
behandlat datan för varje tjänst och kommun som separata observationer. Detta har gett oss ett
högt antal observationer i förhållande till antalet värden kontraktssvårighet och känslighet kan
anta, då vi beräknat medelvärden av dessa.20 Med det sagt så visar figur 4 och 5 liknande
samband som vår regression, där antal observationer och antal värden för kontraktssvårighet
är densamma, vilket styrker det samband som regressionen visar.

20

Antal medelvärden är totalt 16 st. för variablerna kontraktssvårighet och känslighet, ett för varje tjänst.
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4.4.1 Befolkningsmängd, stordriftsfördelar och intäkter

Det positiva sambandet mellan kommuners befolkningsmängd och sannolikheten för
upphandling uppvisar liknande samband som i Levin och Tadelis studie. Resultatet kan i
enlighet med konkurrensteori förklaras av ett antagande om att en större befolkningsmängd
skapar en större efterfrågan för de givna tjänsterna, samtidigt som storleken på marknaderna
utvidgas. Detta leder till en ökning av antal leverantörer vilket kan förklara det positiva
sambandet. Här finns även en koppling till graden av kontraktssvårighet då ett större antal
leverantörer torde minska svårigheten att hitta eller byta kvalificerad leverantör. Denna
indirekta koppling innebär dock inte att ett större leverantörsutbud gör det lättare att hitta
kvalificerad leverantör.
Sambandet mellan stordriftsfördelar och sannolikheten för upphandling är svårt att uttyda i
resultatet då vi fick ett positivt samband mellan kommuners befolkningsmängd och
sannolikheten för upphandling. Stordriftsfördelar kanske borde representeras av en separat
variabel vilken inte endast eller inte alls behöver utgöras av kommuners befolkningsmängd.
Brown och Potoski använder exempelvis befolkningsmängd kombinerat med regionindelning
för att urskilja om stordriftsfördelar kommer att utnyttjas eller inte.
Regressionen visar ett negativt samband för kommuners intäkter och sannolikheten för
upphandling, dock är resultatet för intäkter inte signifikant. Kommunen har troligen fler
valmöjligheter gällande driftform om intäkterna är förhållandevis stora, dock kanske typ av
driftform inte har en direkt koppling till kommunens intäkter utan i första hand beror på andra
faktorer kommunen ser till vid övervägandet av kontraktsskrivning. Kommunens ekonomi i
helhet beror troligen på fler faktorer än de poster vi inkluderat i kommunens intäkter och
skulle likt Christoffersen och Paldams studie kunna innefatta fler faktorer för att uppnå en
högre förklaringsgrad.
4.4.2 Kontraktssvårighet

Det negativa sambandet mellan graden av kontraktssvårighet och sannolikheten för
upphandling överensstämmer med figur 4 som visar det negativa sambandet mellan graden av
kontraktssvårighet och andel upphandling för de givna tjänsterna. Detta ligger i linje med våra
antaganden om transaktionsspecificitet och att komplexa produkter upphandlas i mindre grad i
jämförelse med mindre komplexa produkter. Vi ser till exempel att [Drift av skyddat boende
för kvinnor] och [Svenska för invandrare] har relativt hög grad av kontraktssvårighet och
upphandlas till relativt låg del. Vidare ser vi att [Skogsunderhåll] har en relativt låg grad av
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kontraktssvårighet samt en relativt hög grad andel upphandling. Figuren uppvisar ett liknande
samband som Levin och Tadelis resultat visar gällande andel upphandling och
kontraktssvårighet. Figuren uppvisar även jämförbara resultat med Bajari och Tadelis studie
inom den privata sektorn.
Vissa tjänster, såsom [Färdtjänst] och [Drift av hem för personer med särskilda behov (psyk)]
har en relativt hög andel upphandling trots en relativt hög grad av kontraktssvårighet.
Kontraktssvårighet inbegriper många olika faktorer och det kanske finns många fler att beakta
än de som inbegrips i vår definition av kontraktssvårighet. Våra variabler är även
förhållandevis få jämfört med till exempel Levin och Tadelis studie. De har undersökt fler
tjänster samt fler typer av driftsformer. Kommuner kan tillhandahålla tjänster i blandad form;
både via upphandling och i egen regi, och vår modell har inte behandlat denna aspekt.
Vidare har frågorna i enkäten gällande kvalitet, flexibilitet, leverantör och känslighet
besvarats utifrån en subjektiv bedömning och personerna som besvarat enkäten kan således ha
tolkat frågorna olika. Levin och Tadelis samt Brown, Potoski och Slyke har använt sig av
intervjuer vid insamling av data vilket kan ha minskat denna tolkningsproblematik.
4.4.3 Allmänhetens känslighet

Graden av känslighet uppvisar ett positivt samband med sannolikheten av upphandling, vilket
inte ligger i linje med förväntat resultat. Levin och Tadelis (2010) fann i sin studie att tjänster
vilka hade en hög känslighet upphandlades mer sällan. Resultatet för vår studie vilket då inte
ligger i linje med Levin och Tadelis resultat skulle kunna bero på ett potentiellt underliggande
omvänt samband mellan känslighet och upphandling, det vill säga att allmänhetens känslighet
har ökat för tjänster där kommunen historiskt sett har haft en relativt hög andel upphandling
och problem med tillhandhållandet av tjänsten uppstått. En jämförelse av empiriska studier av
tillhandahållandet av tjänster gjord av Andersson och Jordahl (2011) visar att erfarenheter av
upphandling är mer negativa för tjänster där det är svårt att formulera kontrakt, i jämförelse
med de tjänster där kontraktsskrivning är enkelt. Att undermålig kvalitet levererats i en del av
kommunernas upphandlade äldreboenden kan exempelvis vara en bidragande faktor till den
relativt höga graden av känslighet för [Drift av äldreboende]. Detta kan även vara anledningen
till varför [Snöplogning] och [Färdtjänst] har en relativt hög grad av känslighet och en relativt
hög andel upphandling.
Det kan dock vara svårt att mäta reaktioner från allmänheten; en rubrik på nyhetstabloiden
kan räcka för att skapa ett dåligt rykte. Det kan alltså vara så att ett specifikt äldreboende har
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misskötts av en leverantör men att detta får stora proportioner och möjligen skapar en känsla
av att allmänheten i framtiden inte litar på att kommunen hyr in leverantörer av bra kvalitet.
Därav tappas ett förtroende från allmänheten gentemot kommunen ifråga om att tillhandahålla
äldreboende via upphandling och kanske även att andra tjänster vilka tillhandahålls via
upphandling kommer i dålig dager.
Det positiva sambandet mellan allmänhetens känslighet och graden av upphandling kan även
bero på att kommunen, trots en hög känslighet, inte beaktar detta om andra faktorer väger
tyngre. Detta skulle i så fall gå i strid med våra antaganden om medianväljarmodellen och
graden av känslighet, då politikerna skulle se till andra aspekter än medianväljarens
preferenser. Elinder och Jordahl kunde inte heller uttyda ett samband mellan
medianväljarmodellen och kommuners tillhandahållande av tjänster. Dock är sambandet för
våra data svagt och ska ses med försiktighet.
FIGUR 621
GRADEN AV KÄNSLIGHET OCH GRADEN AV KONTRAKTSSVÅRIGHET
8
7
6
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3
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Kontraktssvårighet

1
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Sophämtning (hushåll)

Skogsunderhåll
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Snöplogning
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0

I figur 6 ser vi att graden av känslighet och graden av kontraktssvårighet följer varandra
överlag. För tjänster som [Drift av äldreboende], [Sophämtning (hushåll)] och [Färdtjänst] är
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Se bilaga 6.3: Deskriptiv statistik för en komplett deskriptiv statistik över graden av känslighet och graden av
kontraktssvårighet för de givna tjänsterna.
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graden av känslighet högre än graden av kontraktssvårighet. Gällande sophämtning så kan vi
se att den har en stor skillnad mellan staplarna. Detta kan bero på att tjänsten kanske är lätt att
kontraktera men att folk reagerar starkt om det blir något fel med sophämtningen, därav den
höga känsligheten.
Principal-agentproblemet är svårt att hitta ett täckande mätinstrument till då den är närvarande
på många olika sätt vid kontraktsskrivning med sin riskaspekt. Samtidigt kan detta vara en
abstrakt faktor att mäta. Graden av kommunbefolkningens och medias känslighet för problem
med tillhandahållandet av de givna tjänsterna kan inte enskilt isolera principalagentproblemet, även om kommunens risktagande i att hyra in en leverantör borde beaktas
mer om känsligheten är stor. Ett alternativ till att synliggöra principal-agentproblemet skulle
kunna vara att analysera olika kontraktsformer, vilket görs av Bajari och Tadelis.

4.5 Slutsats
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur sättet att tillhandahålla vissa givna tjänster på kan
kopplas till kommunstorlek, kommunens intäkter, kontraktssvårigheter och allmänhetens
känslighet.
Studien visar ett negativt samband mellan kontraktssvårighet och sannolikheten för
upphandling, vilket stämmer överens med studiens teoretiska utgångspunkt gällande
transaktionsspecificitet.
Vidare visar studien ett positivt samband mellan kommunstorlek sett till befolkningsmängd
och sannolikheten för upphandling vilket kan förklaras med konkurrensteori, där en större
befolkning innebär en större marknad vilket torde underlätta för kommunen att tillhandahålla
tjänsten via upphandling. Å andra sidan torde en större kommunbefolkning underlätta för
stordriftsfördelar för kommunen, dock visade regressionen inga belägg för detta samband.
Gällande känslighet från kommunbefolkning och media för problem som kan uppkomma i
och med tillhandahållandet av tjänsten visar regressionen på ett positivt samband mellan
känsligheten och sannolikheten för upphandling. Detta är inte i linje med förväntat resultat
men kan möjligen förklaras med andra aspekter så som att känsligheten inte beaktas lika
mycket som andra faktorer eller att det finns ett omvänt samband mellan känslighet och
upphandling där man upplever en högre känslighet för tjänster vilka har upphandlats.
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Vi kopplade kommunintäkter till storskalighetsaspekter gällande kommunen där vi antog att
stora intäkter ger fler valmöjligheter gällande driftsform, vilket kan ge ett positivt eller
negativt samband med sannolikhet för upphandling. Variabeln intäkter visade dock inga
signifikanta resultat. Möjligen har kommuners intäkter ingen direkt koppling till typ av
driftform utan att andra faktorer beaktas främst. Våra resultat bör dock tolkas med försiktighet
då svarsfrekvensen är relativt låg.
Brown och Potoski föreslår att man borde se till transaktionskostnadsteori i kombination med
institutionsteori för att få bättre förståelse för hur sättet att tillhandahålla en tjänst görs. De
kompletterar sitt teoretiska ramverk gällande transaktionskostnadsteori med institutionsteori
och ser till institutionella aspekters inverkan på sättet att tillhandahålla en tjänst. Man menar
att det finns många aspekter vilka kan förklaras genom att se till hur organisationen (i detta
fall gällande kommunen) fungerar, vad som är norm och att det finns en strävan att efterlikna
andra organisationsstrukturer vilka anses vara framgångsrika. Institutionsteori betonar vikten
av historisk analys. Tidiga politiska mönster och hur man tillhandahållit tjänster från början
har betydelse för hur utformningen ser ut idag. Dessa aspekter skulle kunna förklara varför
vissa tjänster trots en hög grad av kontraktssvårighet har en relativt hög andel upphandling.
Att beakta variabler som representerar dessa synvinklar skulle vara en intressant
vidareutveckling av studien.
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6 BILAGOR
Bilaga 6.1: Tjänster som enkäten behandlar
Drift av äldreboende
Drift av hem för personer med särskilda behov (psyk)
Drift av skyddat boende för kvinnor
Svenska för invandrare, SFI
Drift av fritids- och ungdomsgårdar
Väktare
Underhåll av trafikljus och trafiksignaler
Städning av gator och parkeringsparker
Snöplogning
Underhåll av parker (trädgårdsmästare)
Skogsunderhåll
Sophämtning
Drift av återvinningscentraler
Hälsoskyddsinspektioner (inomhusmiljöer)
Drift av kollektivtrafik
Färdtjänst
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Bilaga 6.2: Enkät
1a. Har utföraren av den givna tjänsten utsetts i konkurrens, d.v.s. via upphandling?*
Ja
Nej
Både och - ange uppskattad procentuell del som har upphandlats/konkurrensutsatts: (t.ex. 20 %)
*Hit räknar vi även kommunala förvaltningar och helägda kommunala bolag m.m. som utsetts till
utförare via upphandling eller motsvarande konkurrensutsättning.

1b. Om tjänsten till viss del eller till fullo har tillhandahållits via upphandling, ange hur
upphandlingen genomfördes.
Kommunen själv (även om kommersiell konsultupphandlare använts)
Gemensamt med andra kommuner eller landsting (t.ex. kommunalförbund)
Kommentar:

2. Bedöm svårigheten i att mäta och kontrollera kvalitet för den givna tjänsten.
Liten eller
ingen
svårighet

Stor
svårighet

.
Kommentar:

För vissa tjänster finns en betydande osäkerhet om exakt vad som måste göras eller när saker måste
göras. I dessa fall kan behovet av flexibilitet vara stort. Andra tjänster är mer förutsägbara, vilket gör
det lättare att på förhand ange vad som behöver göras och när.

3. För den givna tjänsten, bedöm behovet av flexibilitet.
Litet eller
inget
behov

Stort
behov

.
Kommentar:
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4. För den givna tjänsten, bedöm svårigheten i att hitta kvalificerad leverantör eller att byta
från en leverantör till en annan.
Liten eller
ingen
svårighet

Stor
svårighet

.
Kommentar:

Problem med tillhandahållande av tjänster kan utlösa reaktioner från media och kommunbefolkningen.
Invånare är mer medvetna om och mer känsliga för problem gällande vissa tjänster i jämförelse med
andra.

5. För den givna tjänsten, bedöm graden av denna känslighet för problem som kan
förekomma i tillhandahållandet av tjänsten.
Liten eller
ingen
känslighet

Stor
känslighet

.
Kommentar:
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Bilaga 6.3: Deskriptiv statistik
TABELL A
DESKRIPTIV STATISTIK FÖR TJÄNSTERS EGENSKAPER OCH ANDEL UPPHANDLING
Medelvärde
Min
Max
Andel
N*
upphandlad

Graden av kontraktssvårighet
Drift av äldreboende
Drift av hem för personer med särskilda
behov (psyk)
Drift av skyddat boende för kvinnor
Svenska för invandrare
Drift av fritids- och ungdomsgårdar
Väktare
Underhåll av trafikljus och trafikskyltar
Städning av gator och parkeringsplatser
Snöplogning
Underhåll av parker (trädgårdsmästare)
Skogsunderhåll
Sophämtning (hushåll)
Drift av återvinningscentraler
Hälsoskyddsinspektioner (inomhusmiljöer)
Drift av kollektivtrafik (buss)
Färdtjänst

5,918
6,344

2
2,333

9
9

0,393
0,385

122
96

6,273
5,205
5,511
4,802
3,856
4,298
4,967
4,697
4,540
4,006
4,593
5,464
4,816
5,446

2
2,33
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

9
8,333
7,667
8,333
8,333
8,333
8,667
9
8,667
7,333
8,333
9
9
9

0,068
0,244
0,046
0,659
0,379
0,330
0,870
0,261
0,490
0,724
0,278
0,069
0,767
0,859

88
90
87
85
116
115
115
111
102
123
108
87
86
78

7,338
6,92

1
2

9
9

0,393
0,385

122
96

6,909
4,86
5,532
4,638
4,205
5,096
6,009
4,989
3,929
5,567
5,2
5,639
5,696
6,549

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0,068
0,244
0,046
0,659
0,379
0,330
0,870
0,261
0,490
0,724
0,278
0,069
0,767
0,859

88
90
87
85
116
115
115
111
102
123
108
87
86
78

Graden av känslighet
Drift av äldreboende
Drift av hem för personer med särskilda
behov (psyk)
Drift av skyddat boende för kvinnor
Svenska för invandrare
Drift av fritids- och ungdomsgårdar
Väktare
Underhåll av trafikljus och trafikskyltar
Städning av gator och parkeringsplatser
Snöplogning
Underhåll av parker (trädgårdsmästare)
Skogsunderhåll
Sophämtning (hushåll)
Drift av återvinningscentraler
Hälsoskyddsinspektioner (inomhusmiljöer)
Drift av kollektivtrafik (buss)
Färdtjänst

Noter: *Antal observationer (N) kan variera för respektive tjänst på grund av varierande svarsfrekvens från
respektive kommuner av enkäten.
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Bilaga 6.4: Svarsfrekvens och bortfall
FIGUR A
ANDEL KOMMUNER SOM AVSTÅTT FRÅN ATT SVARA PÅ FRÅGOR GÄLLANDE
TJÄNSTERNAS EGENSKAPER, DÄR TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS VIA UPPHANDLING*
8
7
6
5

Kontraktssvårighet
(medelvärde)

4

Känslighet (medelvärde)

3
2

Andel av kommuner som inte
svarat på frågor gällande
tjänsternas egenskaper

1
0
0

0,1

0,2

0,3

Noter:* Varje tjänst representeras av en grad av kontraktssvårighet och en grad av
känslighet. För närmare beskrivning av specifika värden för varje tjänst, se tabell B
sid 38.
För att beräkna denna andel har vi tagit antal svaranden som avstått från att svara
kring tjänsternas egenskaper (de som besvarat fråga 1 men inte fråga 2-5 i enkäten)
och dividerat med det totala antalet svaranden (de som besvarat samtliga frågor i
enkäten).
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TABELL B
SVARSFREKVENS OCH BORTFALL
Tjänster
Andel
ofullständiga
svar*
Drift av äldreboende
0,229
Drift av hem för personer med särskilda
0,162
behov (psyk)
Drift av skyddat boende för kvinnor
0,167
Svenska för invandrare
0,182
Drift av fritids- och ungdomsgårdar
0,25
Väktare
0,054
Underhåll av trafikljus och trafikskyltar
0,114
Städning av gator och parkeringsplatser
0
Snöplogning
0,03
Underhåll av parker (trädgårdsmästare)
0,034
Skogsunderhåll
0,06
Sophämtning (hushåll)
0,124
Drift av återvinningscentraler
0,033
Hälsoskyddsinspektioner (inomhusmiljöer)
0
Drift av kollektivtrafik (buss)
0,136
Färdtjänst
0,045

Medelvärde för alla tjänster

0,101

Andel
ofullständiga
svar**
0,459
0,458

Bortfall

0,524
0,426
0,470
0,448
0,319
0,273
0,067
0,268
0,288
0,235
0,218
0,321
0,4
0,364

0,696
0,689
0,699
0,706
0,599
0,602
0,602
0,616
0,647
0,574
0,626
0,699
0,702
0,730

0,346

0,652

0,578
0,668

Noter: *Andel kommuner som lämnat frågorna kring tjänsternas egenskaper obesvarade, där
kommunen tillhandahållit tjänsten via upphandling. Se figur A.
**Andel kommuner som lämnat frågorna kring tjänsternas egenskaper obesvarade, där kommunen
tillhandahållit tjänsten i egen regi. Se avsnitt 4.2 Svarsfrekvens och behandling av data, figur 3.

37

