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Förord

Vägarnas beskaffenhet har alltid varit viktigt för glesbygden. Fram
komlighet och standard i det mest kapillära vägnätet har påverkat byars
och samhällens sårbarhet och verksamhet. En relativt stor del av
befolkningen i glesbygden har även haft sm utkomst inom väg- och
transportsektorn. Det har gällt anläggning, drift och underhåll av vägar
eller varu- och passagerardistribution. Aven i andra sektorer, speciellt
tunstmdustnn, har man nogsamt följt förändringarna i vägnätet. För
bättrad standard för konkurrenterna medför en relativt sett försämrad
tillgänglighet och hårdare konkurrensvillkor.
Vägnätets betydelse innebar att vägmästarsvstemet spelade en sär
skild roll i mlandet. Vågmästaren kände vägarna och folket i bygden.
Bygden kände sm Vågmästare vid Vägverket. När vägmästarsvstemet
övergavs och konkurrensupphandling nu mförs i region efter region är
Vägverkets traditionella närvaro i glesbygden ifrågasatt.
Diskussionen om konsekvenserna har börjat. Okar effektiviteten
mom den statliga väghållningen och frigörs resurser för annat regio
nalt utvecklingsarbete, eller försvinner endast det helhetsperspektiv
och den långsiktighet Vägverket ansetts representera? Blir de regionala
konsekvenserna i så fall extra drastiska i en tid när även vård, post och
teletjänster rationaliseras och strukturomvandlas. Eller, är Vägverket
bara en symbol? Kan utvecklingen i en glesbefolkad region vara kri
tiskt beroende av att Vägverket äger plogbilarna istället för Skanska,
NCC, PEAB eller Lastbilscentralen?
CERUM fick i mars 1998 i uppdrag av Vägverket Region Norr att
samordna ett antal pågående studier om konkurrensutsättning i vägsektorn och speciellt de konsekvenser som kan uppstå i Norrlands
inland. Denna rapport är resultatet av uppdraget. Där så angivits står
enskilda författare bakom bidragen, i övrigt har Lars Westin, Lars-Olof
Persson och Lars Hultkrantz bidragit med synpunkter och text. Rap
porten präglas av den begränsade tid som stått till förfogande och det
faktum att det är alltför tidigt att dra entydiga slutsatser från hittillsva
rande upphandlingar. Rapporten bör dock ge bidrag all en fortsatt dis
kussion om väghållningens funktion i Norrlands mland.
Ert flertal personer har tillfört synpunkter och matenal samt deltagit
i diskussioner kring rapporten. Janenc Reyier, Tord Edelsvärd, Åke
Lindmark, Ove Carlsson, Björn Johansson och Sixten Norberg, Hans
Kvarnlöf och Nils-Enk Schmidt från Vägverket har alla förtjänstfullt
givit sma bidragit. Rapporten har i en preliminär form presenterats för
olika aktörer i Luleå och vid Vägverket i Borlänge. Vi vill även tacka
för de idéer och synpunkter som då framfördes. För kvarvarande fel,
missuppfattningar och rapportens slutsatser står dock författarna
ensamma.

Umeå i februan 1999
Lars Westin
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1 Konkurrensutsättning och regionpolitik

Ar 1992 genomfördes den största omorganisationen av Vägverket
sedan väghållningens förstatligande år 1944. Bland annat skapades en
produktionsdivision med fem rikstäckande produktionsområden. Produköonsdivisionen skulle verka i bolagsliknande former och successivt
utsättas för konkurrens. Omorganisationen beslutades av riksdagen. 1
samband därmed beslutades även att all statlig produktion av väghåll
ning, från projektering över byggande ull drift och underhåll, skulle
upphandlas i konkurrens senast år 1996. Från och med detta år skulle
även produkdonsdivisionen ombildas till ett av staten helägt bolag.
Genast efter omorganisationen påbörjades en konkurrensutsättning
av drift och underhåll på det vägnät som omfattade mindre och lågtrafikerade vägar. Syftet var att uppnå målet att hela det statliga vägnätet
skulle upphandlas i konkurrens år 1996. Utan tvekan var det en mvcket
ambitiös plan som, om den genomfördes, skulle vara en av de mest
radikala och omfattande konkurrensutsättningar som skett av offentlig
produktion i Sverige. Planen beslutades dock utan några genomgri
pande diskussioner eller analyser om förväntade samhälleliga eller regi
onala konsekvenser.
Men redan år 1995 modererades konkurrensutsättningens tempo.
Den tidigare beslutade bolagisermgen av produktionsdinsionen upp
hävdes av riksdagen. Riksdagen avbröt dessutom upphandlingen av
dnft och underhåll under pågående upphandling. Man uttryckte istället
som målsättning att produktionsverksamheten i egen regi dels ska
åstadkomma ett effektivt vägtransportsystem men även att Vägverket
Produktion bland annat ska bidra till högt ställda krav på regional
balans. Huvudtanken att konkurrensutsätta merparten av verksamhe
ten inom Vägverket frångicks dock inte. Beställarfunktionen inom
Vägverket skulle även fortsättningsvis utvecklas med den inriktningen
att huvuddelen av verksamheten upphandlas i konkurrens. Det så kal
lade ”Grundpaket drift” skulle successivt konkurrensutsättas under de
kommande tre-fyra åren med cirka tjugo procent per år. Kontentan i
beslutet var således att takten i konkurrensutsättningen reducerades
något och att andra aspekter än de för Vägverket sektorsspecifika
effektivitetsmålen betonades något mer. Produktionsdivisionen, det
som numera heter Vägverket Produktion, fick dock en otydlig ställning
mellan att vara ett bolag i konkurrens med andra bolag och att vara en
myndighet med uppgift att uppfylla regionalpolitiska och andra mål.
Från denna rapports utgångspunkt är det intressant att notera att
riksdagens regionalpolitiska ambitioner inom vägsektorn skapade frå
getecken kring produktionen i egen regi. Hur detta mål skulle hanteras
i förhållande till målet om effektivitet i produktionen av vägtjänster
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samt frågan om vilka regionala tillväxtmål som skulle uppnås i olika
delar av landet preciserades dock mte. Oklarheten om när \ ägverket
kan sägas ha uppfvllt målet om att verksamheten bidrar till eller till och
med har skapat ”regional balans” består således. Denna oklarhet är
även en grundläggande orsak till att denna rapport tagits fram.
Idag upphandlas huvuddelen av Vägverkets projektenngsverksamhet i konkurrens. Det gäller även genomförandet av tnvestenngsob|ekt. Även underhållsverksamheten upphandlas genom anbudsprövnmg medan driften konkurrensutsätts i ett långsammare tempo. Vid
slutet av 1998 beräknas 85 procent av dnftvolymen vara konkurrensut
satt. Målsättningen är att allt ska konkurrensättas vid sekelskiftet. Det
innebär en fördröjning med fyra år i förhållande nll beslutet år 1992.
Det innebär dessutom att Vägverket nu närmat sig de delar av väg
nätet och av Sverige där de regionalpohaska ambitioner riksdagen i sm
svepande formulering om att åstadkomma ”regional balans” gav vägproduktionen på allvar måste värderas. Frågan är dock om det finns
belägg för att konsekvenserna av att konkurrensutsätta just dnft och
underhåll av vägar har en entydig effekt på den regionala utvecklingen?
Är det troligt att i övrigt likartade regioner utvecklas olika beroende på
om ett stadigt verk genomför dnften- och underhållet av dess vägnät
eller om ett eller flera pnvata företag genomför dessa uppgifterr Som
nämnts har övnga delar av vägproduktionen redan utsatts för konkur
rens. Även mom drift och underhåll anlitar Vägverket sedan länge
externa entreprenörer som komplement till sm egen verksamhet. Mot
den bakgrunden är frågan om det går att visa att denna och annan
konkurrensupphandling haft negativa, eller positiva, konsekvenser för
den regionala utvecklingen i de regioner där det skett?
Regionala tillväxt- och lokahsenngsrelaterade konsekvenser av olika
marknadsformer för att tillhandahålla offentligt finansierade tjänster
har hittills inte behandlats i litteraturen om upphandling. En generell
observation är dock att offentlig produktion tenderar att ske i rumsligt
sett mer koncentrerade former (färre produktionsenheter) än privat
verksamhet. Till betydande del beror det på förekomst av interna stordriftsfördelar i produktionen, vilket just är ett förhållande som kan
motivera offentlig produktion. Däremot kan det mte uteslutas att en
kollektiv beslutsprocess med majoritetsbeslut har svårt att introducera
tillräckligt med mångfald i ett produktionssystem. Det skulle förklara
varför offentlig verksamhet tenderar att bli mer koncentrerad och mer
likriktad än privat verksamhet. Frågeställningen är i sm generella form
dock alltför omfattande för att allsidigt belysas i denna rapport. Det
kritiska är givetvis om en upphandlingslösmng på en mer eller mindre
konkurrensbegränsad marknad förmår skapa andra rumsliga mönster
än vad som erhålls när Vägverket Produktion har ett monopol. Aven i
denna mer begränsade form är frågeställningen alltför vid för oss här.
Den är dock viktig för analysen av vägväsendets regionala tillväxteffek
ter och bör därför analyseras ytterligare i andra sammanhang.
Däremot har effektivitetsaspekter och kntenerna för när tillräcklig
konkurrens föreligger diskuterats desto mer. I ett följande avsnitt i rap
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porten kommer detta att refereras mer utförligt men det kan vara på
sin plats att redan här beröra några av aspekterna. Om endast ett före
tag kan bjuda på en dnftpaket i en region, resulterar upphandlingen i
att ett stadigt produkcionsmonopol ersätts med ett privat monopol.
Det är knappast den bästa lösnmgen ur effektivitets synpunkt. En lös
ning där en mängd oberoende företag deltar i budgivning och produk
tion är ofta, men inte alltid, bättre. Magnus Arnek diskuterar senare i
rapporten dessa villkor.
Ett alternativ för att sätta en effektivitetspress på en offentlig eller
privat producent med monopolfördel är s.k. tumstockskonkurrens.
Föreligger en konkurrenssituation i andra regioner skulle det i princip
vara möjligt för en offentlig beställare att via kostnadsjämförelser dnva
ett lokalt monopol mot en konkurrensliknande lösning.
Det förutsätter i det pnvata fallet att det finns trovärdiga alternativ,
dvs offentlig produktion, att sätta in om den private entreprenören
helt drar sig ur. Går mte det skulle ett offentligt produktionsmonopol
kunna vara att föredra. Tumstockskonkurrens kräver möjligheter att
relatera kostnader och produkter till jämförbara regioner där konkurrensutsättnmg förekommer. Det är dock svårt att hävda att det statliga
monopolet under alla omständigheter skulle bedriva verksamheten
mer effektivt än det pnvata monopolet. Däremot finns sannolikt både
stordnftsfördelar och tidsberoende lärdomseffekter inom de mest
komplexa delarna av väghållningen. Det har anförts att denna kom
plexitet ökar i vägnät i regioner med mycket varierande säsongsklimat.
En långsiktig effektivitet skulle därmed enbart den riktigt långsiktige
och erfarne beställaren och producenten kunna utveckla.
Inom de delar av väghållningen där sådan komplexitet råder är det
mte säkert att en mängd mindre företag är den bästa lösningen såvida
mte en mvcket kompetent beställarfunktion finns. En separation av
beställar- och produkaonsfunkaonerna kräver (oberoende av mark
nadsform) att det arbete som ska utföras går att beskriva entydigt, pnssätta och utvärdera på kort och lång sikt. Hela eller delar av dnftenoch underhållet kan givetvis vara av sådan karaktär. Vinsterna av en
upphandlingsprocess kan dessutom vara av sådan storlek att de uppvä
ger de eventuella merkostnader som uppkommer i andra delar av väg
hållningen. Här finns således uppenbara samhällsekonomiska effekti
vitetsproblem som bör analyseras vidare. Det gäller att teoretiskt och
empiriskt reda ut under vilka förhållanden olika produktionslösnmgar
är att föredra.
Tidigare studier ger som nämnts inte heller svar på frågan om de
lokaliserings- och tillväxtskapande effekterna av själva produktionen.
För att bedöma olika alternativ måste även den regionalpolitiska mål
sättningen vara tydlig och operanonaliserbar. En enkel argumentering
skulle kunna vara att alla lösningar som gör det möjligt att flytta syssel
sättning mom vågproduktionen från en regionalpohtiskt prioriterad
region till en icke pnonterad region är negativa för tillväxten i den pri
oriterade regionen. En vidare ansats skulle även inbegripa att åtgärder
som leder all an transportrelaterad service t.ex. lastbilsverkstäder,
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reservdelsleverantörer etc flvttas ur en pnonterad regton anses som
negativa för regionens tillväxt. Ar så fallet ska Vägverket Produktions
verksamhet samt anbud avgivna i upphandlingar värderas enligt vilka
sysselsättningseffekter i vid bemärkelse de förväntas ge. Eventuellt
skulle det tala för att kontrakt som gynnar små lokala operatörer ges
företräde framför större företag. En sådan lösning är dock på mget sätt
självklar.
Minskat underlag för service och koncentration av verksamhet till
färre orter är egenskaper som utmärker den pågående urbamsenngsprocessen i stort. I en konstant befolkning tinns i takt med ökade
inkomster och en förbättrad tillgänglighet, dvs det Vägverket själva
skapar i glesbygden, en underliggande drivkraft för människor och
företag att samlas i eller i närheten av tätare bebyggelse och företagskoncentrationer (s.k. agglomeradoner) på olika nivåer. Speciellt kan
man förmoda att hushållens krav på en lägsta servicenivå och en
mångfald av aktiviteter växer med tiden. Att Vägverket ensamt eller
tillsammans med andra politiska msatser genom sm närvaro och en
medveten prioritering av lokal svssclsättnmg skulle bryta den tenden
sen verkar tveksamt. Att man genom en medveten satsning på lokala
underleverantörer kan bida till en lokal entreprenörstradition verkar
mera troligt. Lokal närvaro i kombination med mte alltför stora pro
jekt skulle kunna uppväga en initial kunskapsnackdel. Samtidigt kan
man hävda att den sektor mom vilken entreprenörstraditionen är som
starkast i glesbygden är åkener, byggverksamhet och grävmaskiner.
Däremot skulle man kunna hävda att om dnft och underhåll kan
effektiviseras på ett långsiktigt sätt, ger det samhället vinster som i
princip kan komma regionen till del. Aven om antalet sysselsatta i
transportsektorn i regionen minskar kan resurser satsas på utveckling
av nv verksamhet som är mindre beroende av avstånd och mte kräver
absolut närhet till städer. Kort sagt, verksamhet som exploaterar och
utvecklar de komparativa fördelar mindre orter i glesbygden har. Mer
precist gäller det att i detta fall fmna belägg för att Vägverket Produk
tions verksamhet är den bästa bäraren av de regionalpolitiska ambitio
nerna mom vägsektorn eller den bästa förvaltaren av de resurser sam
hället har för att stimulera en regional tillväxt.
Finns det starka skäl förmoda att betydande effektivitetsvinster (i relation
till den lokala ekonomins storlek) erhålls till följd av en konkurrensutsättning kan
den nuvarande offentliga produktionen verka hämmande på utvecklingen i regio
nen. De resurser somfngörs via upphandling kan då med stor sannolik
het utnyttjas bättre i andra regionalpolitiska msatser eller ytterst som
reducerade skatter. Om istället de lokala effektivitetsvinster som kan
göras är relativt sett begränsade i förhållande till de totala effektivitets
vinster som en konkurrensutsättning kan ge för Sverige finns istället
tydliga skäl för en försiktighetstrategi i inlandet.
En av utgångspunkterna Ad analyser av strukturomvandling i glesa
regioner med ett ”tunt” näringsliv är an på grund av den högre sårbarheten i
dessa ekonomier kan större institutionellaförändringar, eller betydande störningar,
i glest befolkade regioner ge upphov till relativt sett stora konsekvenser. Konsekven
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sena kan vara relativt sett större än de som uppkommer i mer komplexa och dif
ferentierade regionala ekonomier. Faran i sådana lägen är att delar av den
regionala ekonomin glider under en lägsta tröskel för långsiktig över
levnad där kostnaderna för att upprätthålla en önskad nivå på för regi
onen kritiska aktiviteter ökar drastiskt. Ar det fallet kan en irreversibel
process mineras som kräver betydligt större msatser för att vändas eller
som ställer större krav på utbyggnad i mflyttrungsregionema än om
utgångspunkten är en regional ekonomi som befinner sig ovanför en
sådan kritisk nivå.
Försiktighetsprincipen medför att frågeställningen om det går att
visa att Vägverket Produktion tall följd av erfarenheter från konkurrens
i andra regioner samt via en viss andel externa entreprenörer i regio
nen mte skulle kunna utvecklas till en lika effektiv producent som en,
med viss sannolikhet meffektiv, upphandlmgslösrung skulle ge? Kan
det bevisas idag att effektivitetsvinsterna av upphandling i glesbygd är
betydande och att Vägverket har en hämmande funktion i mlandet?
Går mte det, förstärks argumenten för att försiktighetsprincipen tilllämpas ytterligare.
Det leder över till en sista frågeställning. Innebär en sektorsonenterad effektivisenng av den tvp som eftersträvas mom väghållningen att
möjligheten att uppnå ett sektorsövergnpande mål för en region för
svåras? Innebär å andra sidan offentlig produktion inom respektive
sektor att sådana mål lättare kan uppnås? Hän ligger den grundläg
gande problemställningen vid konkurrensutsättnmg i glesbygd. Kan vi
entydigt slå fast att det samlade samhällsekonomiskt mest effektiva är
att drift och underhåll produceras på ett viss sätt5 Kan vi slå fast att
olika sätt att formulera upphandlingen är neutrala i förhållande till en
regions kort- och långsiktiga tillväxt? Om vi mte kan säga något enty
digt om marknadens fördelar återstår frågan om hur offentlig produk
tion kan effektiviseras och samtidigt kan förmås att ta sådana sektors
övergnpande regionala hänsyn som bidrar till en långsiktig tillväxt?
Den kritiska frågan är därmed om det för en region finns en operationaliserad regionalpolitisk ambition. En ambition som hittills i sin
mest konkreta form (!) fmns formulerad i begreppet ”regional balans”
kan knappast tjäna detta syfte. Åter kommer frågan upp om vilken
målsättning som är satt för den regionala utvecklingen? Vilka är de
befolkningstal och vilka är de inkomstnivåer som eftersträvas? Ar det
viktigt att stimulera entreprenörskap i regioner där den offentliga sek
torn vant och är dominerande? Ar debatten om dnft och underhåll av
vägnätet i glesbygden främst ett uttryck för tvetydigheten och bnsten
på precision i de regionalpolitiska målen och de medel som utnyttjas? I
dag sker en förskjutning i den regionalpolmska målformuleringen bort
från målet ”regional balans” till mål som formuleras som att varje
region ska bidra på bästa sätt till ekonomisk tillväxt. Små och medel
stora företag och en dynamisk lokal närtngslivsmiljö framhålls då ofta
som viktiga för tillväxten och har blivit centrala mom det man nu kal
lar regional näringspolitik.
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Det har implikationer inte minst för glesbygdsregioner med små
marknader och ett starkt beroende av offentlig verksamhet. Konkur
rensutsättning av tidigare offentlig verksamhet kan i det samman
hanget ses som en del av den regionala näringspolitiken där ett huvud
syfte skulle vara att stimulera lokalt entreprenörskap och lärande
genom att öppna lokala marknader. Formerna för vägunderhållets
bedrivande bör därför både i princip och framförallt i praktisk operationaliserbar utformning samordnas med sådana regionala tillväxtpohtiska ambitioner.
1 det följande avsnittet ger Per Eriksson en bakgrund till den nuva
rande situationen när det gäller konkurrensutsättningen av vägunder
hållet. I avsnitt tre diskuterar Magnus Arnek frågan om under vilka
villkor vi kan förvänta oss att marknaden ger ett effektivare utfall än en
offentlig produktion. Det följs i avsnitt fvra av en diskussion av Ric
hard Österberg om vilka regionala konsekvenser som kan förväntas av
en konkurrensutsatt produktion av vägtjänster. I avsnitt fem återkom
mer vi till en diskussion om ett antal alternativ för väghållningen i
inlandet, varefter våra förslag presenteras i avsnitt sex.

2 Drift och vägunderhåll i Norra Sverige
Per Eriksson, Vägverket Region Norr

2.1 Riksdagsbeslutet om konkurrensutsättning av Vägverkets
produktion
Våren 1991 lämnade regenngen en särskild proposition om näringspo
litik för tillväxt till nksdagen. Hän presenterades riktlinjer för omorga
nisation av statliga verk. Den 1 januan 1992 mfördes den nya organisa
tionen på Vägverket där en tydligare markenng av beställare och utförare gjordes.
1989 föreslog regeringens särskilde utredare, Tony Hagström GD
Televerket, i sitt slutbetänkande ”Finansiering av vägar och järnvägar
SOU 1989:86” bland annat att Vägverkets länsanknutna organisation
skulle ses över då en rationalisering av organisationen kunde ge bety
dande besparingar i statsbudgeten.
Vägverket utformade ett förslag till ny organisation som kom att
ligga cill grund för den proposition som regenngen presenterade för
riksdagen våren 1991. Riksdagen fattade därefter ett beslut i juni 1991
om att Vägverket skulle delas i en beställardel och en produktionsdel.
En kraftig minskning av antalet regionala enheter skulle bidra i stor
utsträckning ull de totala besparingarna på 300 mkr/år. Frågan om
bolagisenng skulle övervägas när erfarenheter itmnits av den nya orga
nisationen.
Vägverkets länsvisa förvaltningar slogs ihop till större områden, så
kallade regioner och produktionsområden. Norrbottens och Väster
bottens län kom att bli gemensam för Region Norr (Väg- och Trafikdi
vision) och Produktion Nord (Produktionsdivisionen) med huvudkon
tor i Luleå respektive Umeå.
Produktionsdivisionens omvandling till ett bolag påbörjades under
1992 och en särskild utredning tillsattes 1993 för att föreslå specifika
åtgärder. Betänkandet ”På Väg” lades fram och riksdagen beslöt under
våren 1994 att Vägverkets Produktionsdivision skulle bli ett helägt
statligt bolag den 1 januan 1996.
Genom ett nytt riksdagsbeslut i slutet av 1995 kom den planerade
bolagisenngen att stoppas. Skälen som anfördes var att de finansiella
förutsättningarna inte var uppfyllda (externa skulder, soliditetskrav
samt pensionsskuld). Staten skulle således behöva skjuta till betydligt
större belopp än vad som tidigare hade beräknats. Förutsättningarna
för en bolagisenng var mte uppfyllda enligt Vägverket och 1995 fick
Vägverket i stället i uppdrag att utreda hur Produktionsdivisionen
skulle kunna bedrivas i 'bolagsliknande former’ mom Vägverkets orga
nisation.
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Riksdagsbeslutet från 1995 innebar även att
• Alla investeringar skulle handlas upp i konkurrens.
• Grundpaket drift konkurrensutsätts successivt under 3—4 år
med ca 20 procent årligen.
• Konsultverksamheten upphandlas i konkurrens där så är lämpligt.
• Färjeverksamheten konkurrensutsätts där så bedöms lämpligt
och möjligt.
• Produktionsenheterna får anlitas utan upphandling i konkurrens med hänvisning till de trafikpolitiska målen och om sär
skilda skäl föreligger.
2.2

Direktiv inom Vägverket for konkurrensutsättningen
Omorganisationen medförde en expansion för beställardelen och en
rationalisering för utförardelen. Vägverket Region Norrs och Produk
tion Nords förändring kan ses i nedanstående uppgifter om sysselsätt
ning och omsättning

Tabell 2-1

Antal sysselsatta (tillsvidareanställda)
Sysselsatta
Reg. Norr
Prod.Nord

1994
135
608

1995
137
570

1996
150
529

1997
153
433

Vägverket Region Norrs expansion förklaras delvis av att trafiksäkerhetsansvaret lades över på Vägverket när Trafiksäkerhetsverket
avvecklades januari 1993. 1996 gav riksdagen Vägverket sektorsansvaret för vägtransportsystemet och därmed ett vidgat ansvar med till
kommande uppgifter. Region Norr har under 1994—1997 ökad med 13
procent i antalet sysselsatta. För landets övriga regioner har en drvg 20
procentig ökning skett.
Under åren 1996, 1997 och 1998 upphandlade Vägverket Region
Norr 630 miljoner kronor, 764 miljoner kronor respektive 1092 miljo
ner kronor för vardera året. Av dessa årsupphandlingar utgjorde dnft
och underhåll 185 miljoner, 373 miljoner respektive 267 miljoner kro
nor. Under dessa tre år upphandlades nya kontrakt om tre och fyra års
perioder samt förlängningskontrakt på mellan ett och två år.
Vägverket Produktion Nords sysselsättmngssiffror besknver till viss
del vilken effekt som konkurrensutsättningen medförde. Kombinatio
nen av rationaliseringar odi volvmminskmngar har skett för Vägverket
Produktion Nord. Kompensationsmöjligheter, där annan verksamhet
och sysselsättning möjliggjordes, gör att varje beskrivning av konkur
rensutsättningen blir svåranalvserbar och ingen klar slutsats kan dras.
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Dock kan man konstatera att marknaden har delats upp på fler och
mindre aktörer. Priserna för upphandling av dnft och underhåll har
sjunkit.
2.3

Konkurrenstrappan och överenskommelse om takten
1993 träffades en överenskommelse mellan Region Norr och Produk
tion Nord om takten i konkurrensutsättningen av Produktion Nord.
GD-policy med koncerngemensamma utgångspunkter har varit sty
rande och vägledande.
Avsikten med överenskommelsen var att anpassa GD-policy och
riksdagsbeslut till de förhållanden som råder i regionen. Följande resul
tat pekades ut:
• Val av geografiska områden samt omfattning och åtaganden
• Takten för konkurrensutsättningen
• Personalkonsekvenser där resursanpassning skall göras med
nmliga personalsociala hänsyn.
Kunder/trafikanter får inte märka någon försämring och samspel
samt förtroende måste vara ledord.
Produktionsvolymer för byggande, dnft och underhåll av allmänna
vägar utgick från de planeringsramar som planenngspenoden 1994—
2003 angav:

Tabell 2-2

Planeringsramar 1994—2003, Region ISorr.
Investeringarna konkurrensutsätts enligt följande andelsvolvmer
230 mkr/år, därav
Investering
100 mkr/år (max)
-Nationella stråk
0 mkr/år
-Övriga riksvägar
30
-Länsvägar
100
-Bärighetspaketet
och årtal, mgen geografisk avgränsning angavs:

Tabei.l

2-3

Konkurrensutsättmng 1993-1996, planerad takt, region Norr.
1993
75%

1994
100%

1995
100%

1996
100%

Tabell 2-4

Drift/Underhåll____________________ 620 mkr/år, därav
Beläggning, iståndsättning
230 mkr/år
Förbättring: ts-broar-rastplatser mm
ca 40 mkr/år
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Drift/underhåll konkurrensutsätts med 25 procent för varje år.
Således kommer 25% att konkurrensutsättas från och med 1 septem
ber 1993, 50% 1994, 75% 1995 och 100% 1996.
Geografiska områden pekas ut med precisering av konkurrensut
sättnings år:
Områden för
upphandling
Pajala
Väg 95
Graddis
Luleå
Vilhelmina
Jokkmokk
Norsjö
Arjeplog
Kalix
Skellefteå
Arvidsjaur
Gällivare
Kiruna
Storuman/
Sorsele
Umeå
Överkalix
Piteå
Lövånger
Lycksele
Bjurholm
Harads /
Boden

1994

1995

1996

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

I landet som helhet kunde följande andelar av upphandling ses året
1991 (riket) respektive 1998 för Norrbotten och Västerbottens län
(Region Norr).
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Figur 2-1

Andelar av upphandling år 1991 för hela riket

Konkurrensutsättning 1991 Riket

□ Ingen konkurrens
■ Konkurrens produktion
EU Konkurrens extern

/ j?•/

Figur 2-2

=5*

Andelar av upphandling år 1998för Norrbotten och Västerbottens län (Region Norr)

Konkurrensutsättning 1998 AC+BD

1998 var motsvarande andelar enligt figur ovan. Med undantag för
drift- och underhållsgruppen är konkurrensutsättningen 100-procentig. 5-10 procent av Drift och underhåll är inte utsatt för konkurrens i
dagsläget.
Under de närmaste åren planerar Vägverket Region Norr att
anpassa upphandlingarna på ett sådant sätt att från och med år 2003
kommer alla kontrakt att vara 5-åriga.
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Figur 2-3

Entreprenörer 1 sept 1997

KARESUANDO

.Kiruna

NCC

Paiala
Gällivare

Övertorneå
Entreprenad AB
lokkfnokk
'vertorneå

Överkalix^ -U

JjHapa randa

0<Arjeplog

Vägverket
Produktion Nord
Sorsele

Piteå
Lastbilscentraf
Storuman
Skellefteå

Vägverket
Produktion Nord

vMelmina
övånger

Skanska
'<Jnneå

NCC
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Figur 2-4

Upphandling GPD 1997-1999

KIRUNA

Oipajala

\ JOKKMOKK
ÖVERKALIX !

ARJEI

q

ÖVERTORNEÅ

BODEN
HAPARANDA
LULEA

VSBYN

NORSJI

Konkurrensutsatta
(

) = 1997

Q/LÖVÅIGER

= 1998
DOROTEA

= 1999

NORDMALING
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Bilaga 1: Grundpaket drift

Tjänster som ingår i grundpaketet
Andel av grundpaket drift som konkurrensutsatts
1993-94

1994-95

1995-96

1996

32%

70%

100° o

ca
i 'ii^Liislj.inster

• Snövägbana
• Snö- och halkfri väg
• I Iindcrfn väg
(

'mkrhaH

• Trafikriktig belagd t ag; akuta åtgärder lörbvggandc underhåll, törsegltngsytor
• Trafikriktig grusväg; akuta grusvägsåtgärdcr, årligt grusvägsunderhåll; förebyggande underhåll (mbandnmg av kantmatcnal, grusnmg)
• Bärig bro; akuta åtgärder, årlig rengörning
I ätnuljotjänskr

•
•
•
•
•
•
/

•
•
•
•
•

Trafiksäkeri närområde (underlag)
Vägskyddsanordning
Körmarkcnng cxkl. tralikliii|emålning
Kantstolpar
Belxsningsanläggningar
Skötsel vägbelvsning
mftkJudwiio

Väg- och tralikantinlo
Skötsel vägskyltar
Skötsel signalanläggningar
Broöppning
konlrollplats

f ruf/hitikcrriu'

• Rastficka drill
• Rastplatstnvsel
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Tjänster som ej ingår i grundpaketet

Tjänster

Andel som
konkurrensutsatts
(i procentenheter)
1993

1994

1995

1996

ca 60

75

85

100

4

47

60

100

Trafiklinjemarkenng

50

65

80

100

Brounderhåll, rep.

50

70

90

100

0

25

60

100

80

100

100

100

Beläggningsunderhåll kalla belägg
ningar inkl. iståndsättning (oljegrus,
ytbehandling)
Varm beläggning
Zonindelat grusvägsunderhåll (torr
läggning ing förbättring

Färjdnft
Röjt vägområde

Tabellen anger storleksordningen för konkurrensutsättning under
1993_1996 fördelat på funktionsområden uttryckt i procent av ordina
rie medel. Full konkurrensutsättning motsvarar 100° o av volym.
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Bilaga 2: Anbudsvärderingsmodell vid
upphandling av medeltrafikerat driftområd

Plan for genomforande, medeltrafikerat område
Minimikrav
• Det är viktigt för Vägverket att det tinns en marknad som har en
långsiktighet i kompetensuppbyggnad, metodutveckling och
maskininvestenngar. Företaget och dess ledning ska därför ha en
dokumenterad affärsidé som anknyter till verksamhetsområdet och
som är undertecknad av företagsledningen.
• Anbudslämnaren ska lämna uppgifter om var etablenngar av kon
tor, garage, maskin upp ställningar och upplag kommer att ske tör
aktuellt uppdrag.
• I anbudet ska redovisas planer och metoder som beskriver utfö
rande av vinter-, beläggnings- och grusvägstjänster och hur ställda
krav kommer att uppnås.
Mervärde i procent ar lägsta anbudssumma
• Mervärden tdlräknas anbud där det finns detaljerade planer för
samtliga tjänster som beskriver hur krav kommer att uppnås.
Beskrivningen ska vara så detaljerad att det tramgår hur man avser
att använda teknik, maskiner och matenal i entreprenaden.
Kvalitetssystem, medeltrafikerat område
Minimikrav
• En kvalitetsplan enligt regelverket för kvalitetssäkring ska redovisas
för aktuellt område.
• Anbudslämnaren ska redovisa referensobjekt där kvalitetsplaner
upprättats och tillämpats enligt liknande krav. Referensobjekt kan
vara påbörjade och avslutade uppdrag under de senaste 3 åren
utförda åt Vägverket eller annan beställare. Saknas referensobjekt
ska upprättade kvalitetsplaner vara garanterade av företagsled
ningen. Dessutom ska en plan för personalens utbildning mom
kvalitetsområdet bifogas.
Mervärde t procent av lägsta anbudssumma
• Om certifienngsbart kvalitetssystem ej finns ska aktuellt företag
kunna påvisa att Vägverkets (beställaren inom aktuell region) två
senast genomförda revisioner på företaget, kopplat all oberoende
objekt mom drift-, väg- eller anläggningsentreprenader med tillhö
rande kvalitetsplaner, ej innehållit allvarliga avvikelser. Revisionerna
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ska vara genomförda under de senaste två åren.
Om det finns ett certifienngsbaxt system ska aktuellt företag
kunna påvisa att Vägverkets senaste genomförda revision på företa
get, kopplat till objekt mom dnftentreprenad med tillhörande kvali
tetsplan, ej innehållit allvarliga avvikelser.
• Har certifienngsbart kvalitetssystem enligt anbudsmodellens definion.
Resurser och kompetenser, medeltrafikerat område
Minimikrav
• Det ska finnas ett ombud enligt kompetenskraven. Namnuppgift
ska bifogas anbudet.
• Med anbudet ska redovisas en resursplan för tänkt organisation.
Entreprenaden ska vid behov kunna bedrivas dygnet runt. Planen
ska innehålla uppgifter om antal arbetsledare, vägarbetare, fordon,
maskiner samt reservresurser för vinterväghållning.
• Det ska finnas en platschef/vägmästare enligt kompetenskraven.
Kompetensprofilen är beskriven och bifogad anbudet. Ifall namn
uppgift mte redovisas vid inlämnandet av anbudet ska detta redovi
sas för beställaren vid eventuell anbudsgenomgång.
• Biträdande arbetsledning ska ha kompetens enligt kompetenskra
ven. Kompetensprofilen är besknven och bifogad anbudet. Ifall
namnuppgift inte redovisas vid inlämnandet av anbudet ska detta
kunna redovisas för beställaren vid eventuell anbudsgenomgång.
• Det ska finnas vägarbetare enligt kompetenskraven. Kompetens
profilen är besknven och bifogad anbudet. Ifall namnuppgift mte
redovisas vid inlämnandet av anbudet ska detta kunna redovisas för
beställaren vid eventuell anbudsgenomgång.
Mervärde i procent ar lägsta anbudssumma
• För entreprenaden finns, förutom platschefen, två arbetsledare med
erfarenhet från dnftentreprenader.
• För entreprenaden finns, förutom två vägarbetare enligt minimikra
ven, jyra vägarbetare med erfarenhet från dnftentreprenader.
Miljö, medeltrafikerat område
Minimikrav
4 Av plan för genomförande ska framgå hur Vägverkets miljökrav
vid upphandling tillgodoses. Det gäller också eventuella tilläggskrav
i Funktions- och standardbeskrivningar.
Mervärde i procent av lägsta anbudssumma
4 I plan för genomförande finns dokumenterade dnftmetoder och
besknvnmgar av aktiviteter som klart påvisar att företaget tar hänsvn till miljöaspekter såsom markanvändning, påverkan på omgiv
ning, kretsloppstänkande, inköp och återanvändning av matenal,
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minskad energiförbrukning, m.m. utöver kommunala krav, vägver
kets krav och lagstiftningens krav.
Trafiksäkerhet och arbetsmiljö, medeltrafikerat område
Minimikrav
• Av plan för genomförande ska framgå hur Vägverkets trafiksäker
hetskrav vid upphandling tillgodoses. Det gäller också eventuella
tilläggskrav i Funktions- och standardbeskrivningar
• Företaget ska kunna visa genom referenser, minst fvra, att man haft
god ordning och reda i trafikmiljön i tidigare egna entreprenader.
Mervärde i procent av lägsta anbudssumma
• Företaget ska regionalt/lokalt kunna påvisa mycket god efterlevnad
av upprättade trafikanordmngsplaner genom att redovisa av bestäl
lare upprättade besiktningsprotokoll från dc senaste no uppdragen.
Minst mo ska vara godkända.
• Företaget har ett omfattande program av åtgärder och aktiviteter
inom trafiksäkerhetsområdet som omfattar fordon- och redskapsutrustmng, förarutbildmng, samarbete med trafiksäkerhetsorgamsationer samt utbildning av personalen att arbeta aktivt med trafik
säkerhet både på och utanför vägen.
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3 Konkurrensutsättning av drift och
underhåll av det statliga vägnätet erfarenheter från åren 1992—1998
Magnus Arnek, ToS, Högskolan Dalarna

3.1 Inledning
När Vägverket 1992 övergick från att sköta det statliga vägnätet i egen
regi till att upphandla skötseln externt var det en av de mest omfat
tande konkurrensutsättningar som skett av offentlig egen regi verk
samhet i Sverige hittills. Dnft och ett visst löpande underhåll av ett
vägnät bestående av arka 10 000 mil väg, inkluderande merparten av
alla större och mer trafikerade vägar i Svenge, all ett årligt varde av
nästan tre miljarder kronor skulle nu handlas upp externt i konkurrens.
Tanken var att anbudskonkurrens skulle bidra till att pressa ner kostna
derna för väghållningen.
Konkurrensutsättningen har dock varit och är fortfarande kontro
versiell. Kntik mot reformen har riktas från framför allt fackligt håll.
Kritiken har gått ut på att drift och underhåll av vägar är en verksam
het som bäst bedrivs i offentlig regi och art den över huvud taget mte
skulle ha konkurrensutsatts. De skäl som anförs är av både ekonomisk
och social karaktär. Till de förra hör att trafiksäkerhet och vägkapital
kan äventyras då pnvata vinstintressen kommer in i bilden. Till de
senare hör att konkurrensutsättrungen antas föra med sig negativa
konsekvenser i form av arbetslöshet och utarmning av glesbygden när
Vägverket tvingas lämna ifrån sig väghållningen till pnvata aktörer.
Kritikerna menar att de eventuella kostnadsbesparingar som görs inte
uppväger de negativa effekterna. Försvarare av reformen, kanske i för
sta hand ansvariga beställare på Vägverket, tycks å andra sidan mena
att dnft och underhåll av vägar mycket väl går att konkurrensutsätta
och att de kostnadsbesparingar som görs mer än väl uppväger eventu
ella negativa effekter. Det finns också dom som menar är att själva
grundtanken med konkurrensutsättning av dnft och underhåll är bra
men att den upphandlingsmodell som valdes 1992 och nu tillämpas
mte är den bästa. Bättre effekt, både vad gäller själva drift och under
hållsarbetet och konkurrensen på marknaden, skulle erhållas om en
annan upphandlingsmodell användes, t.ex. en modell baserad på min
dre innehållsrika kontrakt, mer styrning av leverantörerna, eller båda
dera.
Det saknas med andra ord inte åsikter när det gäller konkurrensut
sättrungen av drift och underhåll av det statliga vägnätet. Vad är då rätt
och fel? Är drift och underhåll något som bäst bedrivs i offentlig eller
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privat regi? Går det över huvud taget att på saklig grund besvara den
frågan? Ar den upphandlingsmodeil som används av Vägverket hittills
optimal när det gäller att uppnå målet - kostnadseffektivitet — utan att
äventyra trafiksäkerhet och vägkapital, eller finns det andra modeller
som kanske är bättre i detta avseende?
I den här uppsatsen görs ett försök att bringa mer klarhet i dessa
frågor. Diskussionen förs utifrån ett ekonomiskt perspeknv och bvgger på modern ekonomisk forskning rörande valet mellan offentlig
och pnvat regi, upphandlings- och ersättningsformer, samt erfarenhe
ter från Vägverkets dnftupphandlingar 1992-98.
I uppsatsen argumenteras för att dnft och underhåll av vägar fak
tiskt tillhör en kategon av tjänster som det inte är helt lätt att avgöra
huruvida de bör bednvas i offentlig eller pnvat regi. A ena sidan tvcks
det som att flera förutsättningar, som enligt modern ekonomisk forsk
ning bör vara uppfvllda för att offentlig produktion av en vara eller
tjänst skall vara att föredra framför pnvat regi, är uppfyllda för tjänsten
att dnva och underhålla ett vägnät. Detta talar för offentlig produk
tion. A andra sidan är svaret i hög grad beroende på leverantörsmark
nådens utveckling, som delvis är i händerna på Vägverket själva och
valet av upphandlings- och ersättningsform.
Med en väl fungerande anbudskonkurrens på leverantörsmarknaden för dnft och underhållstjänster är sannolikt den av Vägverket nu
inslagna vägen med anbudskonkurrens och pnvat produknon bra om
man betraktar det hela ur ett effektivitetsperspektiv. Kostnaderna för
dnft och underhåll mmimeras och nsken för negativa effekter på tra
fiksäkerhet och vägkapital är då liten.
Frågan är emellertid om det går att hävda att konkurrensen i dagslä
get är väl fungerande, och vad som är än viktigare, om konkurrensen
kommer att fungera i framtiden. Den leverantörsmarknad för dnft och underhållstjänster som utvecklats sedan 1992 är koncentrerad.
Marknaden domineras i det närmaste totalt av fvra aktörer, Vägverket
Produktion, Skanska, PEAB, samt NCC. Indikationer finns även på att
koncentrationen tilltagit över oden. Aven om den allmänna uppfatt
ningen mom Vägverket tycks vara att en tillräcklig konkurrens hittills
funnits på marknaden finns det enligt mm uppfattning en betvdandc
risk att marknaden kommer att delas upp mellan de nu etablerade
aktörerna. Detta behöver mte alls vara ett resultat av en formell kartell
utan kan helt enkelt uppstå på grund av synergieffekter och en par
tema emellan ömsesidig msikt om värdet av att mte konkurrera för
hårt. Det vill säga egenskaper som brukar karaktänsera marknader
med fåtalskonkurrens.
Resten av uppsatsen disponeras på följande sätt. I avsnitt 2 presen
teras en analysram för att besvara frågan huruvida en tjänst eller vara
bör produceras i offentlig eller privat regi. Specifikt diskuteras också
huruvida dnft och underhåll av det statliga vägnätet lämpar sig för att
konkurrensutsättas eller mte. I avsnitt 2 beskrivs också ingående hur
leverantörsmarknaden för väghållnmgstjänster har utvecklats sedan
1992. I avsnitt 3 diskuteras olika sätt att bredda och stimulera konkur
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rensen på marknaden. Här behandlas också olika sätt att införa incita
ment för leverantörerna att tillhandahålla en kvalitativt bra väghållning.
I avsnitt 4 återfinns en sammanfattning och slutsatser.
3.2

Offentlig eller privat regi?
I det här avsnittet diskuteras först i allmänna termer huruvida en vara
eller tjänst bör produceras i offentlig eller pnvat regi. Perspektivet är
ekonomens, vilket innebär att begrepp som effektivitet och incitament
är centrala. Omständigheter identifieras när offentlig respektive pnvat
regi är att föredra. Med utgångspunkt från detta diskuteras därefter om
dnft och underhåll av vägar bäst genomförs i offentlig eller pnvat regi.
Offentlig kontra privat regi: en principiell diskussion
1 Svenge tillhandahåller den offentliga sektorn en stor mängd varor
och tjänster. Produktionen av dessa tjänster är i hög utsträckning skat
tefinansierad. En skattefinansiering innebär dock inte att genomföran
det behöver ske i offentlig regi, det kan i princip lika gärna skötas av
pnvata företag. Det senaste decenniet har en livlig debatt förts - såväl
bland politiker som akademiker - på temat huruvida skattefmansierat
tillhandahållna varor och tjänster bör produceras i offentlig eller pnvat
regi. Frågan som skall diskuteras här är om det från ett ekonomiskt
perspektiv finns skäl som talar för att genomförandet av en skattefi
nansierad tjänst bör ske i offentlig eller pnvat regi.1
Huvudargumentet för att införa konkurrens i produktionen av en
vara eller tjänst som tillhandahålls av den offentliga sektorn brukar
vara att det leder till effektivisenng avverksamheten och minskade
kostnader. Konkurrensen tvingar producenter av varor och tjänster att
reducera sina kostnader och förbättra kvaliteten på sina produkter. Det
är dock sällan eller aldng önskvärt att ökad kostnadseffektivitet uppnås
till priset av lägre produktion eller minskad kvalitet, eller bådadera.
Genom att föra in ett vinstintresse - vilket blir följden när pnvata före
tag kommer in i bilden - finns alltid risken att incitamenten att pressa
kostnaderna och därmed öka runsten blir för starka och tar överhan
den över incitamenten att tillhandahålla bra kvalitet. Den potentiella
konflikt som finns mellan incitamenten att åstadkomma kostnadsbe
sparingar å ena sidan och incitamenten att tillhandahålla hög kvalitet
eller servicegrad å andra sidan är fundamental i valet mellan offentlig
och pnvat regi.
Varför skulle då offentlig reg vara bättre än pnvat regi när det gäller
att hantera konflikten mellan hög kvalitet och låga kostnader? Svaret
är, paradoxalt nog, att offentlig reg är att föredra för att incitamenten
att pressa kostnaderna är svagare än i pnvat reg. Det är alltså mte för
att incitamenten att tillhandahålla en hög kvalitet är högre under
offentlig reg. Annorlunda uttryckt ligger skillnaden mellan offentlig

1

Notera att |ag i det följande anvander begreppen konkurrensursattmng och pn
vat regi svnonymt-
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och pnvat regi i att olika avvägningar mellan kvalitet och låga kostna
der görs.
Många gånger är emellertid konflikten oproblematisk. Det är i de
fall det är enkelt att kontrollera att kvaliteten hålls på den nivå som
kommit överens mellan beställaren — myndigheten — och utföraren det privata företaget. Risken att en stark strävan att minska kostna
derna skall få negativa konsekvenser för kvaliteten är då liten eftersom
avsteg från den överenskomna kvaliteten kan bestraffas med böter.
Principiellt beror detta på att kvalitetsnivån kan skrivas in i ett tormelit
kontrakt mellan beställaren och utföraren — ett kontrakt som det är
möjligt för en tredje part, till exempel en domstol, att upprätthålla.
Det finns emellertid varor eller tjänster för vilka det är genuint svårt
specificera kvalitetsnivåer eller på ett verkningsfullt sätt kontrollera att
en stipulerad kvalitet faktiskt levererats, eller bådadera. I den ekono
miska litteraturen benämns denna tvp av kvalitet som icke venfierbar.
När kvaliteten mte är verifierbar är det, åtminstone på ett principiellt
plan, meningslöst att skriva ett formellt kontrakt, som stipulerar en
viss kvalitet eftersom man inte kan räkna med en tredje part som upp
rätthåller kontraktet i händelse av dispvt. Det är i det här, senare fallet
som konflikten mellan låga kostnader och hög kvalitet är problematisk.
Med utgångspunkt från ovanstående kan man göra följande allmänna
iakttagelse:huruvida offentlig eller pnvat regi är att föredra är förknip
pat med hur väl uppgiften som skall utföras kan beskrivas, hur precist
resultatet kan mätas, samt hur väl kntener för en godkänd respektive
underkänd prestation kan specificeras.
Vilka faktorer eller omständigheter är det då mer precist som avgör
om en vara eller tjänst är bäst lämpad att produceras pnvat eller offent
ligt? Schleifer, Hart, och Vishnv (se Schleifer, 1998, och Hart m.fl..
1997) har, på ett principiellt plan, kommit långt i klassificeringen av
vilka varor och tjänster som bör konkurrensutsättas respektive kanske
bäst tillhandahållas i offentlig regi. Framförallt Schleifer argumenterar
hårt för att det oftast går alldeles utmärkt att producera offentligt till
handahållna varor i pnvat regi. Pnvat produktion är för det mesta
överlägsen och därför att föredra. Orsaken är att den både är kostnadseffektivare och mer innovadonsbenägen.
Det finns dock, enligt författarna ovan, situationer eller omständig
heter, som om de föreligger,gör attoffentlig produktion är det effektiva
alternativet De listar fyra omständigheter när så är fallet. Dessa är situ
ationer när: 1) möjligheterna att göra att kostnadsminskningar som går
ut över en icke venfierbar kvalitet är betydande, 2) innovationer är rela
tivt oriktiga, 3) konkurrensen mellan potentiella leverantörer är svag
samt konsumenterna av den vara eller tjänst som leveras har små möj
ligheter att påverka vilken kvalitet som skall levereras, 4) s.k. rvktesmekamsmer är svaga. Om dessa fyra omständigheter är uppfyllda samndigt är således offentlig regi överlägsen pnvat regi. Låt oss nu se varför
det är så.
Utgångspunkten är att vi har en vara eller tjänst där för starka incita
ment att minska kostnaderna kan ha en negativ inverkan på kvaliteten
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och där kvaliteten mte går att verifiera. Den kvalitet vi talar om kan
t.ex. vara hur åldringar mom äldreomsorgen bemöts av personalen,
hur väl personal mom skolan förmedlar betydelsen om alla människors
lika värde, hur lång tid det tar för ett brev att nå avlägsna orter, etc. Det
första kriteriet är alltså uppfyllt.
Antag nu att innovationer är viktiga för den aktuella varan eller
tjänsten.Så anses t.ex. ofta vara fallet vid upphandling avförsvarsmatenel såsom nya stridsflygplan (se t.ex. Rogersson 1994). Något tillspet
sad kan man säga att det militären beställer är innovationer. De vill ha
spjutspetsteknologi, någonting som mte finns utvecklat vid beställnmgstillfället. När det gäller den här typen av produkter kan det
mvcket väl vara värt att försaka vissa kvalitetsaspekter för att pressa
kostnaderna och erhålla en suverän produkt i slutändan. Budskapet är
alltså att i situationer när innovationer är viktiga kan vissa avkall på
kvalitet tolereras.
Konflikten mellan incitament att tillhandahålla hög kvalitet och inci
tament att reducera produktionskostnaderna behöver mte utgöra hin
der för privat produktion när konsumenterna av den aktuella varan
eller tjänsten genom sitt konsumtionsbeteende kan påverka producen
tens val av kvalitet och det samtidigt existerar en fungerande konkur
rens mellan producenter av varan eller tjänsten. Under sådana omstän
digheter kan konsumenterna bestraffa producenter som gör avkall på
kvaliteten genom att byta leverantör.
En leverantör kan också förmås att leverera hög kvalitet i syfte att
bygga upp ett gott rykte och dängenom få konsumenterna att välja
dennes produkt vid även nästa köptillfälle. Detta är den så kallade rvktesmekamsmen. En stark ryktesmekamsm kan tygla incitamenten att
göra avkall på kvaliteten till förmån för minskade kostnader. En svag
ryktesmekamsm kan mte göra detta. En förutsättning för art ryktesmekamsmen över huvud taget skall fungera är emellertid att beställaren
har alternativ, det vill säga att det finns en väl fungerande konkurrens
marknad.
En annan fråga i sammanhanget är om ryktesmekarusmens styrka
påverkas av att beställaren är offentlig. Det fmns en del som talar för
att det är på det viset. Det är tveksamt om rvktesmekanismen är lika
effektiv när beställaren är offentlig som när denne är privat. Anled
ningen är att det upphandlingsreglemente som det åligger offentliga
myndigheter att iaktta vid externa köp av varor eller tjänster, ett regle
mente som i mångt och mycket är skapat för att undvika svågerpolitik
och korruption och de meffektiviteter som förknippas med dessa. Alla
beslut om val av leverantör, etc skall tas på objektiva grunder. Poängen
är att kravet på objektivitet i vissa situationer skulle kunna fungera som
en hämsko för myndigheten att utnyttja leverantörer med gon rykte.
Tag situationen när en kontrakt skall förnyas som exempel. Det skulle
kunna mträffa art myndigheten är missnöjd med det företag som inne
haft kontraktets prestationer men mte kan styrka sitt missnöje på
något objektivt sätt - och därför mte vill förnya kontraktet - mte kan
utestänga företaget från att delta i kommande upphandlingar.
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Sammanfattningsvis kan vi slå fast att nsken för att en stark strävan att
minska kostnaderna skall inverka menligt på den kvalitet som levereras
är begränsad till fall när omständigheterna 1)—4) samtidigt föreligger.
Skall det statliga vägnätet skötas i offentlig eller privat regi?
Låt oss innan vi försöker besvara rubrikens fråga först i korta drag
sammanfatta vad som är syftet med att dnva och underhålla vägar
samt vad som karaktäriserar dessa verksamheter.
Det finns i pnncip två skäl till att staten dnver och underhåller
vägar. Det ena skälet är att tillgodose samhällets kontinuerliga behov
av snabba, säkra och komfortabla vägtransporter. Särskild betoning
kan här läggas på behovet av säkra transporter. Som alla känner till
men gärna tycks förtränga ärvägtrafik en farlig aktivitet. Varje år dödas
ca 600 personer på de svenska vägarna och ett långt större antal skadas
svårt och får men för livet. Orsakerna till olyckor är otaliga. Det torde
emellertid stå helt klart är drift och underhåll av vägarna har en viktig
funktion att fylla när det gäller att förebygga och förhindra olyckor.
Det andra skälet är att bibehålla vägkapitalet. Vägar är tillgångar av
stort ekonomiskt värde och med potentiellt mycket lång livslängd.
Livslängden beror dock på ett flertal faktorer som samverkar i kom
plexa samband. Viktiga faktorer är vägkroppens konstruktion, mäng
den och typen av trafik, mängden och kvaliteten på dnft- och underhållsinsatserna. Underhållet syftar till att motverka de negativa effek
terna på vägen av klimatpåverkan och trafikarbete.
Dnft och underhåll av vägar kännetecknas av betvdande komplexi
tet och osäkerhet. Komplexiteten består bland annat i vägnätets stor
lek, den mängd olika arbeten som skall utföras, olika vägars skiftande
egenskaper (man brukar tala om att varje väg är unik och därför kräver
särskild skötsel), samt osäkra nedbrytningssamband. Osäkerheten gäl
ler både vilka åtgärder som kommer att behöva utföras och omfatt
ningen av dessa. Att driva vägar är en verksamhet som påminner en
hel del om brandförsvarets: För båda gäller att behovet av msatser är
svårt eller omöjligt att förutse i detalj, att det finns en avvägning mellan
förebyggande och akuta åtgärder, samt att massiva och kortvariga
insatser ofta måste sättas in med kort varsel. Osäkerheten är även av
ett annat slag, nämligen osäkerhet i medeltillströmningen från staten.
Vid goda statsfinanser är medelstilldelningen god och vice versa. Sam
tidigt vanerar mte nedbrytnmgstakten av vägkapitalet på samma sätt.
Eftersom underhållsarbetet behöver bedrivas långsiktigt är därför osä
kerheten angående medelstilldelningen problematisk. Idealt har väghållaren, det vill säga den som är ansvarig för dnft och underhåll, en
tillräcklig budget för att optimera underhållsinsatsema över vägens
livslängd odi incitament att göra detta, men verkligen är sällan ideal.
Efter detta korta sidospår ägnat åt att besknva vad som är syftet
med dnft och underhåll av vägar och vad som karaktänserar dess pro
duktion åter till rubrikens frågeställning - skall det statliga vägnätet
skötas i offentlig eller privat regi?
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Vi hävdade tidigare, på basis av modern ekonomisk teon, att fyra
omständigheter måste vara uppfyllda for att offentlig produktion över
huvud taget skall kunna motiveras. Den första omständigheten är att
det måste existera en potential att pressa ner kostnaderna i sådan
utsträckning att det går ut över kvaliteten. Hur är det då med dnft och
underhåll av vägar i detta avseende? Finns det en nsk att en pnvat leve
rantör skulle kunna pressa kostnaderna så att det inverkar negativt på
trafiksäkerheten eller vägkapitalet? Svaret är mte givet. Det finns dock
en hel del som talar för att en sådan nsk finns.
Tag vinterväghållning som exempel. En pnvat entreprenör skulle, i
syfte att pressa sina kostnader, kunna chansa och vänta med att köra ut
och ploga vid snöfall i förhoppning att snöfallet skall avta eller upp
höra helt. En felbedömning från entreprenörens sida kan här äventyra
trafiksäkerheten. Det förtjänar här att påpeka att det statistiska värdet
av ett liv uppgår till 14,2 miljoner kronor. En trafikolycka med fatal
utgång som orsakas avundermålig snöröjning eller halkbekämpmng
kan således snabbt skapa betydande samhällsekonomisk ineffektivitet.
Samtidigt står det klart att beställarens val av ersättningsform, det vill
säga hur entreprenörens betalning för utfört arbete ser ut, har bety
delse för huruvida detta är problematiskt eller q. Med en ersättnings
form som garanterar att entreprenörerna alltid får betalt för utfört
arbete reduceras risken markant.
Ett annat exempel är en pnvat entreprenör som av kostnadsbespanngsiver väljer en mindre bra men billig underhållsåtgärd, som fårne
gativa konsekvenser för vägkapitalet sett i ett längre tidsperspektiv.
Huruvida kvaliteten på driftarbetet och det löpande underhållet påver
kar vägkapitalets utveckling eller ej råder det bland expertisen på områ
det delade meningar om. Vissa menar att det sätt på vilket dnft- och
underhållsverksamheten bedrivs överhuvudtaget mte påverkar livs
längden. Andra menar att detta har betvdelse för vägkapitalet: om mte
dnft och underhåll utförs i rätt tid och i rätt omfattning kan det få stor
negativ mverkan på livslängden. Implikationen av detta är att det är
viktigt att underhåll bedrivs långsiktigt.
Frågan om dnft- och underhåUsverksamhetens betydelse för livs
längden blir kntisk när detta skall upphandlas externt av en part som
mte äger vägen och därmed mte nödvändigtvis är intresserad av vägka
pitalets utveckling på lång sikt. Om det är oviktigt för vägkapitalets
långsiktiga utveckling förenklas beställarens uppgift betvdligt eftersom
det mte krävs någon kontroll av denna dimension av entreprenörens
arbete. Beställaren behöver mte heller skapa incitament för leverantö
ren att agera långsiktigt. Om å andra sidan dnft och löpande underhåll
anses ha betydelse för vägkapitalets långsiktiga utveckling måste funge
rande kontrollfunktioner utvecklas och incitament för leverantören att
agera långsiktigt skapas, eller bådadera.
Hur är det då med den andra omständigheten Schleifer framhåller,
är innovationer en \-iktig ingrediens när det gäller drift och underhåll
av vägar? Utan att påstå att mnovationer är helt oviktiga vid dnft och
underhåll av vägar - det fmns väl knappast någon verksamhet man kan
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säga detta om — torde man dock kunna säga att de är relativt oviktiga.
Visst är det bra om nya och milj ovänligare metoder att t.ex. halkbekämpa vägar tas fram. Det förefaller dock mte alls vara lika viktigt eller
prioriterat som vid t.ex. tillverkning av viss militär utrustning eller
apparatur för medicinskt bruk, för vilka gäller att innovationer kan
sägas vara det beställaren vill ha.
Återstår då kritenerna 3) och 4). De slutliga konsumenterna av dnft
och underhåll av vägar är trafikanterna. Jämfört med konsumenter av
de flesta andra varor torde trafikanterna tillhöra en grupp som genom
eget agerande har små möjligheter att påverka entreprenörens avväg
ning mellan låga kostnader och bra kvalitet. För det första fmns det när
väl en entreprenör erhållit ett dnft- och underhållskontrakt på ett visst
geografiskt område inga andra leverantörer av dnft och underhåll.
Entreprenören har med andra ord monopol på att sköta vägarna så
länge kontraktet gäller. Trafikanterna har således inga möjligheter att
bvta dnft- och underhållsleverantör. I pnnap skulle man dock kunna
tänka sig att trafikanterna påverkar entreprenörens beteende genom
att klaga hos Vägverket. Det är dock tveksamt hur verkningsfullt detta
är. F'ör det första är det mte säkert att trafikanterna vet var de skall
vända sig till med sma klagomål. För det andra är det så att även om de
klagar hos Vägverket är det mte säkert att Vägverket kan göra någon
ting eftersom objektiva bevis på entreprenörens eventuella försumlig
het kanske saknas. Tag exemplet med vinterväghållningen igen. Antag
att en bilist kör i diket för att det är halt på vägen. Kan dikeskörningen
skyllas enbart på bristfällig halkbekämpmng, eller körde bilisten för
fort, eller sprang en ren över vägen, etc? Listan på tänkbara orsaker till
dikeskörningen kan uppenbarligen göras lång. Hur skall man objektivt
påvisa att den berodde på försumlighet från entreprenörens sida?
Hur är det då med ryktesmekanismen? Ar den tillräcklig för att dis
ciplinera entreprenörerna? Inte nödvändigtvis. Atengen, visst skulle
man kunna tänka sig att det fungerar så att entreprenörerna månar om
att göra ett bra och få ett bra rvkte för att därigenom få nva uppdrag av
Vägverket. En entreprenör skulle kunna premieras för att ha gjort ett
bra jobb nästa gång kontraktet går ut på anbud genom t.ex. en anbudsutvärdenngsmodell som ger bonus för goda tidigare arbetsinsatser.
Detta skulle i princip kunna fungera. Det finns dock flera problem
med detta. For det första förutsätter det att det fmns en antal konkur
rerande leverantörer vid varje tillfälle kontraktet går ut på anbud. För
det andra kan en modell där en entreprenör erhåller en bonus för tidi
gare insatser inverka negativt på konkurrensen. En belöning i form av
en bonus ger den entreprenör som mnehaft kontraktet en fördel gen
temot övnga anbudsgivare. Eftersom entreprenören som haft kontrak
tet sannolikt redan har kostnadsfördelar kan detta göra att anbudskonkurrensen försvagas. För det tredje är det förmodligen svårt att objek
tivt påvisa att en entreprenör gjort ett bra arbete och därför bör belö
nas.
Efter att ha gått igenom de fyra kntenerna ovan förefaller det som
att dnft och underhåll av vägar är en tjänst som, åtminstone delvis,
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uppfvller de omständigheter som krävs för att offentlig regi skall
kunna motiveras. Det finns nsk att för starka incitament att pressa
kostnaderna kan påverka trafiksäkerhet och vägkapital negativt. Inno
vationer verkar inte vara speciellt riktiga. Konsumenterna av drift och
underhåll - trafikanterna - har begränsade möjligheter att påverka
entreprenörens kvalitetsval och även om ryktesmekanismen säkert del
vis är verkningsfull är dess betvdelse sannolikt mindre än för en pnvat
köpare som mte behöver beakta lagen om offentlig upphandling. Det
är alltså inte självklart att drift och underhåll bör bedrivas i privat regi.
A andra sidan förefaller mte problematiken vara av den grad att konkurrensutsättnmgen bör avbrytas och att dnft och underhåll bör återgå
till att produceras mom Vägverket. För att så skall vara fallet krävs det
enligt mm uppfattning att åtminstone två ytterligare villkor uppfvlles.
Det första är att konkurrensen på leverantörsmarknaden uteblir.
Som vi såg ovan, för att kntenerna 3) och 4) över huvud taget skall
vara verkningsfulla krävs att det existerar en väl utvecklad och funge
rade konkurrensmarknad av leverantörer av väghållnmgstjänster. Leve
rantörerna måste veta att beställaren har alternativ och därmed trovär
digt kan hota med att gå till en annan leverantör ifall vederbörande är
missnöjd med det sätt på vilket väghållningen sköts. Därtill kommer
att själva huvudpoängen med anbudstävlan- att reducera beställarens
kostnad - går förlorad ifall konkurrensen uteblir. Utan en fungerande
leverantörsmarknad talar alltså mycket för att dnft och underhåll av
det statligavägnätet skall bednvas i offentlig regi. Leverantörmarkna
dens utveckling är alltså central. Hur denna marknad i nuläget ser ut
och hur den utvecklats sedan 1992 diskuteras i nästa avsnitt.
Det andra är att Vägverket misslvckas att hantera konflikten mellan
låga kostnader och kvalitet kontraktsvägen. Så här långt har vi mer
eller mindre utgått ifrån att, i fallet med en vara eller tjänst där kvalite
ten är icke venfierbar, kombinationen av pnvat produktion och svag
konkurrens leder till att kvaliteten blir lidande. Så behöver emellertid
mte vara fallet. Som vi tidigare var mne på är det i princip möjligt att
genom valet av ersättningsform försvaga entreprenörens incitament
att pressa kostnaderna, och därmed skapa en annan avvägning mellan
låga kostnader och hög kvalitet, mer lik den som fmns vid offentlig
regi. Hur detta kan göras diskuteras mer utförligt i avsnitt 3.
Leverantörsmarknaden för väghållningstjänster
Leverantörsmarknadens utveckling är alltså helt central för huruvida
konkurrensutsättnmgen långsiktigt skall bli framgångsrik, eller starkare
uttryckt, kunna överhuvudtaget kunna motiveras. Hur har då markna
den utvecklats hitintills och vart är den på väg? Detta är frågor som
behandlas i det följande.
När det bestämdes att dnft och visst löpande underhåll skulle upp
handlas i konkurrens existerade det mgen egentlig leverantörsmarknad
för dessa tjänster. Utöver Vägverket Produktion, som bildades i sam
band med konkurrensutsättningen av drift och underhåll 1992 och
som av naturliga skäl hade både kapacitet, kompetens samt resurser att
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åta sig vilka väghållningsuppdrag som helst, fanns det vid tidpunkten
för konkurrensutsättningen inga privata aktörer som både hade erfa
renhet av att sköta vägar och kapacitet, resurser och kompetens att åta
sig de entreprenader som lades ut på marknaden. För att få en uppfatt
ning om de marknadsmässiga förutsättningar som rådde vid denna
kan det här vara på sm plats att helt kort beskriva hur dnft och under
håll av det stadiga vägnätet organiserades före 1992.
Fram till och med 1991 bedrevs dnft och underhåll av det statliga
vägnätet mom ramen för en organisation som skulle kunna kallas
”vägmästarmodellen”. Det statliga vägnätet var ursprungligen mdelat i
293 områden på mellan 30 till 50 mil väg. Antalet dnftområden mins
kades sedan till 250. För dnft och underhåll av vägarna mom var]e
område ansvarande en av Vägverket anställd person — vågmästaren.
Denna fick varje år ett fast anslag för att sköta vägarna i sitt område ett anslag som han i mångt och mycket kunde disponera efter eget
tycke och smak. Vågmästaren disponerade över ca 10 fast anställda
vägarbetare och en välutrustad maskinpark avpassad för att sköta
vägar. Utöver de fasta resurserna anlitades också externa åkare, främstför vmterväghållnmg (snöröjrung och halkbekämpnmg). Man kan säga
att externa resurser stod för ungefär 20-25 procent av den totala
mängden resurser. Det är med andra ord fel att säga att dnft och
underhåll av de statliga vägarna bedrevs helt i Vägverkets egen regi.
Redan före 1992 var Vägverket beroende av externa leverantörer.
I princip kan man alltså säga att den potentiella leverantörsmarknaden 1992 bestod av Vägverkets egen produköonsdivisionen, ett stort
antal lokala åkare och lastbilscentraler som tidigare anlitats av Vägver
ket för vtnterväghållning, samt de stora svenska bygg- och anläggningsföretagen: Skanska, NCC, SIAB, och PEAB. Av dessa hade
endast de två förstnämnda grupperna erfarenhet av att sköta vägar.
Den stora, och för konkurrensutsättnmgen så viktiga frågan, var om
det skulle gå att åstadkomma en väl fungerande konkurrensmarknad
av dessa potentiella leverantörer.
Till dags dato har drygt 140 konkurrensupphandhngar av dnft och
underhåll i form av det som kallas grundpaket dnft och underhåll
genomförts2. Det återstår att genomföra ytterligare ett 20-tal upp
handlingar innan skötseln av det statliga vägnätet är fullständigt kon
kurrensutsatt. Totalt har över 65 företag lämnat m ett eller flera anbud.
Av dessa företag har 10 vunnit åtminstone ett kontrakt. Den i särklass
mest framgångsrike anbudsgivaren, mätt i antalet vunna kontrakt, är

Grundpaket Dnft är benämningen pä den upphandlingsmodeU som Vägverket
valde 1992 och sedan dess använt utan större modifikationer Modellen bygger
pa att paket av dnft- och underhållsarbeten laggs ut pä entreprenad - det ar en
sk totalentreprenad med funktionsansvar. Totalentrenad svftar på att i paketet
skall omfatta samtliga arbeten som krävs for an hälla vägarna öppna på kontinu
erlig basis.Funktionsansvar svftar på att Vägverket beställer funktioner och inte
åtgärder eller ett utförande.Storleken pä entreprenaderna ligger pa mellan 1 (»—15
mil vag upp till 130 mil vag.
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W:s egen produktionsdivision, som har erhållit 95 kontrakt. Därefter
följer de tre stora bvgg- och anläggningsföretagen, Skanska, NCC,
PEAB — med 15, 17 respektive 9 kontrakt var. Ovnga företag har till
sammans vunnit fem kontrakt. Av dessa kan nämnas lastbilscentraler i
norra Svenge, Piteå Lastbilscentral och Overtornå Entreprenad, som i
1997-års upphandlingar lvckades vinna ett respektive två kontrakt.
Ur Tabell 3-1 kan man udäsa att Herfindahl-index för hela markna
den är 0,49. Ett f lerfmdahl-index på 0,5 motsvarar en duopolmarknad
där företagen har lika stora marknadsandelar. Använder man istället de
fyra största företagens marknadsandel som mått erhålls 0,97.3 Det är
alltså, med vilket mått man än använder en mvcket koncentrerad mark
nad.
Tabell 3-1

Marknadsandelar och koncentrationsgrad inom leverantörsmarknaden för
väghållningstjänster.
Företag
W Prod.
NCC
Skanska
PEAB
Övriga
Herfindahl-index
Four-firm conc.index

Marknadsandel (%)
67,6
12 2
10,8
6,5
3,5
0,489
0,971

Företags i's marknadsandel är antalet vunna kontrakt genom totala antalet kon
trakt.
En t detta sammanhang intressant fråga är hur antalet anbudsgivare
utvecklats över tiden. Tabell 3-2 visar utvecklingen av antalet anbuds
givare år för år penoden 1992-98.

3.

Herfindahls index och the four-firm concentration index ar två mått som eko
nomer använder för att beskriva hur koncentrerad en marknad är. Herfindals
index är definierat som summan av marknadsandelarna i kvadrat. The four-firm
concentration index är definierat som summan av de fyra största företagens
(mätt i marknadsandelar) marknadsandelar. Koncentrationen är av intresse efter
som graden av koncentration och graden av konkurrens är relaterade. Vanligtvis
tänker man sig att ju högre koncentration desto svagare konkurrens, och vice
versa. En poäng i sammanhanget är att de amerikanska konkurrensmvndigheterna anser att en marknad med ett Herfindalindex som överstiger 0,17 ar för
koncentrerad.
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Tabell 3-2

Antalet anbudsgivare åren 1993—98.
År
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Antal
upphandlingar
5
37
17
32
27
23

Min

Max

Medel

5
2
2
2
2

8
7
6
8
8
6

6,60
4,89
4,29
3,97
4,48
4,00

i

Standard
avvikelse
1,14
1,24
1,21
1,31
1,12

Intresset att delta i Vägverkets dnft- och underhållsupphandlingax mätt i antalet anbud som kommer in - har alltså mmskat något över
åren. Det största intresset visades de två första åren då i genomsnitt
nästan sju anbud lämnades per upphandling. Aven vid 1994-års upp
handlingar visades ett större intresse än senare år. Bottennotenngen
var 1996, då i genomsnitt under fyra företag lämnade in anbud.
Det är värt att nämna ett par saker i anslutningen till tabellen ovan.
Det ena är den svenska bygg- och anläggningsmarknaden - varav
marknaden för dnft- och underhållstjänster är en del — totalt sett
befann sig i en djup svacka under första halvan av 90-talet. Efterfrågan
på denna typ av tjänster var med ett par undantag extremt låg under
perioden. Ett undantag var den nya marknad som skapades när Väg
verket konkurrensutsatte skötseln av det statliga vägarna. Denna nva
marknad har sedan starten omsatt runt tre miljarder kronor årligen.
Det relativt större antalet anbudsgivare 1993 och 1994 kan förmodli
gen delvis förklaras med att bygg- och anläggningsmarknaden i övngt
var så dålig. I takt med att denna successivt förbättrats kan intresset för
dnft och underhåll av vägar mmskat. Det andra är de avbrutna upp
handlingarna 1995. Detta år, efter det att företagen lämnat m sina
anbud, så bestämde den svenska regeringen att dnft- och underhållsupphandlingarna skulle avbrytas och att Produktionsdivisionen skulle
erhålla alla uppdrag som upphandlades 1995. Motivet för regeringens
mgnpande är oklart. Tabellen visar tydligt att intresset trån de pnvata
företagen var mindre 1996. Det är inte konstigt. Det kostar en hel del
pengar att förbereda ett seriöst anbud och företagen var säkert
”brända” efter det som inträffade året innan.
En annan intressant fråga är om det fmns regionala skillnader i
utvecklingen av antalet anbudsgivare. Det är ju fullt möjligt, och t om
troligt, att leverantörsmarknaderna skiljer sig åt mellan tätort och
landsbygd, mellan södra och norra Sverige, etc Därtill kommer att
Vägverkets beställare i de olika regionerna har valt delvis skilda upphandlingsstrategier. I vissa regioner har man valt att upphandla geogra
fiskt stora kontrakt. Det är därför intressant om det går att urskilja
någon relation mellan val av strategi och utvecklingen av antalet
anbudsgivare. Tabell 3-3 visar genomsnittligt antal anbudsgivare för
Vägverkets olika regioner.
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Tabell

3-3

En karaktärisering av antalet anbudsgivare i Vägverkets olika regioner mellan
åren 1992—98.
Region
Skåne
Sydöst
Väst
Mälardalen
Stockholm
Mitt
Norr

Antal
upphandlingar
8
34
38
11
6
19
26

Min

Max

Medel

3
2
o

7
8
7
8
8
6
7

4,75
4,35
4,84
4,10
4,33
4,05
4,31

i
2
2
2

Standard
avvikelse
1,28
1,15
1,13
1,98
2,23
1,08
1,46

Tabellen visar inga större skillnader i antalet anbudsgivare mellan
regionerna. Region Väst ligger i topp med i genomsnitt nästan fem
anbudsgivare vid sma upphandlingar. Regionerna Mitt och Mälardalen
ligger i botten med lite drygt fyra anbudsgivare i genomsnitt.
Låt oss sammanfatta. Den leverantörsmarknad som skapats kan
enligt vedertagna koncentrationsmått betecknas som mvcket koncen
trerad och domineras helt av Vägverkets Produktionsdivision och de
tre stora svenska bygg- och anläggmngsföretagen, Skanska, NCC, och
PEAB. I nuläget tyder lite på att marknaden kommer att breddas. Sna
rare är tendensen den motsatta. 1998-års upphandlingar visar att
intresset från andra företag än de fyra stora att delta i upphandlingarna
tvcks minska. Mönstret är i stort sett detsamma över hela landet.
Marknaden karaktäriseras alltså av fåtalskonkurrens (oligopol).
Huruvida detta kommer att leda till svag eller utebliven konkurrens är
ännu för tidigt att säga. Redan nu kan man dock säga att det finns
anledning attmisstänka en för Vägverket negativ utveckling. Det finns
flera skäl för denna pessimism.
Ett skäl har redan nämnts: den tilltagande koncentrationen. Ett
andra skäl är faran för kartellbildning. I den ekonomiska litteratur som
rör oligopol-marknader framställs kombinationen av ett etablerat oli
gopol och upprepad interaktion mellan de företag som är etablerade
på marknaden som idealisk för att upprätthålla anbudskarteller. Man
kan med fog hävda art det är precis den situationen som nu råder på
leverantörsmarknaden för drift- och underhållstjänster. Ett tredje skäl
är det att mellan flera av företagen på aktuella marknaden råder s.k.
flermarknadskontakt (översättning från engelskans multimarket contact). Det blotta faktum att företag konkurrerar med varandra på flera
marknader samtidigt, det kan vara såväl geografiska som produktmark
nader, kan underlätta samarbete mellan företagen, till harm för konsu
menter och beställare. I en artikel 1990 identifierade Bernheim och
Whinston omständigheter när flermarknadskontakt underlättar samar
bete och kartellbildningar. En sådan omständighet är när företagen på
marknaden har ”hemmabaser”, det vill säga geografiska områden där
de på grund av till exempel synergier har kostnadsfördelar gentemot
konkurrenterna. Enligt min uppfattning föreligger denna omständig-
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het på den aktuella marknaden. Ett fjärde skäl är att bygg- och anläggnmgsmarknader i allmänhet förefaller vara marknader som är särskilt
utsatta för kartellbildningar (se t.ex. Zona och Porter, 1993, McAfee
1998). Marknadssituationen förefaller således problematisk, åtmins
tone sett på hte sikt.
Samtidigt skall det poängteras att leverantörsmarknaden, så som
den ser ut idag, delvis är ett resultat av den upphandhngsmodell som
Vägverket valde 1992 och sedermera tillämpat utan större föränd
ringar. Det är alltså mte givet att leverantörsmarknaden behöver se ut
som den gör. Man kan tänka sig andra modeller, som kanske gör art
flera aktörer blir intresserade, och vilket är viktigt, har förutsättningar
att konkurrera. Med tanke på leverantörsmarknadens betydelse för
konkurrensutsättningens vara eller mte vara och den mte oproblema
tiska marknadssituationen förefaller det finnas anledning att studera
alternativa upphandlingsmodeller. En central fråga är vad som kan
göras för att bredda leverantörsmarknaden och motverka en utveck
ling mot lokala monopol? En annan viktig fråga är vilken roll Vägver
ket Produktion skall ges. I det följande diskuteras dessa problem och
närliggande frågor av policymässig karaktär.
3.3

Policvfrågor
Vad kan beställaren göra för att bredda marknaden och
stimulera till ökad anbudskonkurrens?
För att skaffa oss en större förståelse för den uppgift de ansvariga
beställarna på Vägverket står mför när de skall köpa drift och under
håll externt låt oss först studera några av de överväganden Vägv erket
måste göra i valet av upphandlmgsmodell. Ett första övervägande är
vilka dnft och underhållstjänster som skall mgå i de kontrakt som före
tagen lämnar anbud på? Skall man välja en enda leverantör som produ
cerar samtliga dnft- och underhållstjänster mom ett geografiskt
område eller är det mer fördelaktigt att ha separata leverantörer för
varje enskild tjänst? Eller är ett mellanting optimalt? Vidare, skall dnft
upphandlas för sig och underhåll för sig? Eller drift och endast
löpande underhåll? Eller skall drift och underhåll (även periodiskt
underhåll) upphandlas som ett paket - s.k. helkontrakt?
En fördel med att ha en och samma leverantör för alla tjänster är att
beställarens behov av koordination mimmeras: problemet att koordi
nera olika aktiviteter lämnas helt och hållet över till leverantören. Leve
rantören står med andra ord för management. Detta minskar beställa
rens kostnader för ledning etc, vilket är positivt. Modellen har också
fördelen att stor- och samordningsfördelar — som sannolikt är bety
dande i den här typen av verksamhet - kan exploateras. Nackdelen
med att begränsa sig till en enda leverantör och mycket innehållsrika
kontrakt är att det troligtvis begränsar anbudskonkurrensen. Bara före
tag med betydande kompetens, kapacitet och resurser, mte minst
managementmässigt, kommer att kunna lämna anbud på denna typ av
kontrakt. Antalet sådana företag torde i praktiken vara väsentligt färre
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än antalet företag med kapacitet, kompetens och resurser att utföra
delar av ett helkontrakt.
Ett andra övervägande är hur geografiskt stora områden som skall
upphandlas.Möjlighetema sträcker sig från att utforma kontrakt som
täcker stora områden med kanske flera hundra mil väg till kontrakt
som endast täcker några få mil väg. En fördel med stora områden är
att de medger ett effektivare utnyttjande av fordon, maskiner etc. Som
nämndes ovan existerar det sannolikt betydande stor- och samord
ningsfördelar. A andra sidan medför geografiskt omfångsrika kontrakt
sannolikt att anbudskonkurrensen minskar. Skälen till detta är det
samma som för alltför innehållsrika kontrakt: Få företag kommer att
ha kapacitet, kompetens och resurser att lämna anbud på geografiskt
för stora kontrakt.
En tredje policvfråga är hur långa kontrakten skall vara tidsmässigt.
Möjligheterna sträcker sig från kontrakt med långa avtalstider, säg 15—
20 år, till kontrakt med korta avtalstider, 1-3 år. Korta kontrakt är san
nolikt att föredra framför långa kontrakt från ett konkurrensperspek
tiv: ju oftare ett kontrakt upphandlas desto lättare torde det vara för
leverantörer som förlorar ett visst kontrakt att vara kvar på marknaden
och konkurrera nästa gång kontraktet upphandlas. A andra sidan är
långa kontrakt att föredra rent produknonsmässigt. Med långa kon
trakt (och fasta pnser) ges entreprenörerna starka incitament att pressa
kostnaderna. Långa kontrakt har ytterligare en produktionsmässig för
del: det förser leverantören med incitament att bedriva ett mer långsik
tigt underhållsarbete. Ett kvalitativt bättre men kortsiktigt dyrare
underhållsarbete hinner betala sig och komma entreprenören till del i
form av lägre kostnader totalt sett över hela kontraktstiden. Eftersom,
som tidigare nämnts, de statliga vägarna är att betrakta som nationella
tillgångar av betydande ekonomiskt värde och med lång livslängd — en
livslängd som emellertid är direkt beroende av hur väl underhållet
sköts - är denna senare aspekt potentiellt mycket viktig.
Listan tar emellertid inte slut här. Genomgående infordrar Vägver
ket anbud på flera kontrakt vid samma tillfälle. Därmed uppkommer
policv-frågan, Om budgivningen skall vara öppen - som vid vanliga
”bondauktioner” — eller sluten — alla lämnar in sina anbud ovetande
om de andra budgivarnas anbud och anbuden kan mte ändras? Vidare
kan man fråga sig om beställaren skall auktionera ut kontraktensimultant — det vill säga alla på en gång — eller i sekvens — ett kontrakt i
taget? Dessa frågeställningar diskuterades nyligen livligt i samband
med att den amerikanska staten auktionerade ut radiolicenser, som
tidigare varit förbehållna militära ändamål, för kommersiellt bruk. Pre
cis som vid dnft- och underhålls kontrakt ansågs det existera bety
dande synergier mellan närliggande licenser och av effektivitetsskäl
(värdemaximenng) var det önskvärt att dessa exploaterades.
Fördelen med öppen budgivning är främst att den förmår företagen
att avslöja information hur de värderar de olika kontrakten. På så vis
bitr det lättare för företagen att exploatera eventuella synergier och
effektiviteten ökar. I en sluten budgivning avslöjas mgen mformation
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förrän aukdonen är över. En öppen budgivning har dock en väsentlig
nackdel jämfört med sluma auktionen: den är mer känslig för samar
bete mellan anbudsgivarna. Mängden tillgänglig mformation vid bud
givningen spelar en kritisk roll även i valet mellan b)uda ut kontrakt
simultant eller sekventiellt. En sekventiell auktion har nackdelen att
begränsa den mformation budgivarna har. Företagen tvingas helt
enkelt gissa till vilka anbudspnser senare kontrakt kommer att betinga.
Den amerikanska myndighet (FCC) som ansvarade och genomförde
auktionen valde till slut efter en läng diskussion med företag och auktionsexperter att använda en öppen och simultan auktion för att sälja
radiolicensema. Den valda designen anses ha fungerat bra vid de auk
tioner som genomförts hittills.För en utförlig diskussion angående
argument för respektive emot öppen vs sluten budgivning och simul
tan vs sekventiell budgivning se Crampton (1996).
En annan fråga rör antalet kontrakt som läggs ut vid en och samma
tidpunkt och hur lång tid potentiella budgivare skall ha på sig att förbe
reda anbud. Antingen kan Vägverket bestämma sig för att mfordra
anbud på samtliga kontrakt samtidigt mom ett visst geografiskt
område eller så kan kontrakten auktioneras ut i sekvens med betvdande tid mellan omgångarna. Det senare alternativet resulterar sanno
likt i ett större antal budgivare. En relativt lång tid för att förbereda
anbud har sannolikt en liknande effekt på antalet budgivare. Det är
emellertid inte säkert att någon av dessa faktorer i praktiken har sär
skilt stor betydelse för antalet budgivare. Att förbereda anbud är kost
samt (det talas om att för ett ordinärt dnft och underhållskontrakt så
uppgår kostnaden för att preparera ett senöst anbud till ca 1 procent
av anbudssumman). Kostnader för att förbereda anbud sätter därför
en övre gräns för hur många kontrakt företagen kan lämna anbud på.
Det är troligt att för mindre företag — typ mindre eller medelstora åke
rier — så går denna övre gräns redan vid 2—3 kontrakt.
Vi kan av denna långt ifrån uttömmande genomgång av policyrelaterade överväganden konstatera att Vägverkets problem är komplext
och innefattar en mängd avvägningar. I grunden förefaller det dock
handla om en och samma avvägning: mellan att uppnå produktionseffektivitet - såväl statisk som dynamisk - å ena sidan och att skapa en
fungerande anbudskonkurrens å andra sidan. Möjligheterna att kunna
exploatera stor- och samordningsfördelar talar för att Vägverket bör
upphandla drift och underhåll på totalentreprenad. Kontrakten bör
vara innehålls- och omfångsrika, sträcka sig över en längre tidspe
riod,kanske även innehålla periodiskt underhåll. Att uppnå produkUonseffektivitet har dock sannolikt ett pns: Leverantörsmarknaden
begränsas till de tre stora bygg- och anläggnings företagen samt Väg
verket Produktion. Möjligheterna att skapa en väl fungerande leverantörsmarknad, på vilken Vägverket kan exploatera konkurrensen för att
pressa sma pnser, är sannolikt betydligt större med en annan modell,
där mindre leverantörer ges ökad möjlighet att konkurrera. Det är
emellertid mte säkert att det blir så. Anledningarna är flera. En anled
ning är att åkener och lastbilscentralerofta fungerar som underleveran-
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törer åt de stora bygg- och anläggrungsföretagen. Rädsla för att gå
miste om dessa uppdrag kan göra åkerierna och lastbilscentraierna
avstår från att lämna anbud ens i ny upphandlmgsmodell — problemati
ken finns nämligen även idag. En annan anledning är att enskilda åkare
regelmässigt är anslutna till lastbilscentraler som ofta är lokala mono
polister. Antalet anbudsgivare skulle i så fall inte påverkas nämnvärt
jämfört med dagens modell.
Slutligen kan man fråga sig vad som kan åstadkommas inom ramen för
den nuvarande upphandlingsmodellen för att stimulera och bredda
leverantörsmarknaden. 1 det följande pekas på två saker Vägverket
skulle kunna göra för att skärpa konkurrensen.
Det faktum att det i praktiken sannolikt finns stora skillnader såväl
kapacitets-, kompetens- samt resursmässigt mellan potentiella utförare
av dnft- och underhåll kan skapa problem. Potentiella leverantörer av
dnft och underhåll av vägar i Svenge torde, som tidigare nämnts,
kunna delas i två grupper: dels en grupp bestående av Skanska, NCC,
PEAB samt Produktionsdivisionen, dels en större grupp i huvudsak
bestående av lastbilscentraler. Den förra gruppen har troligen systema
tiska kostnadsfördelar gentemot lastbilscentraierna. De stora företagen
bedriver som tidigare nämnts verksamhet över hela landet och mom
alla delar av bygg- och anläggningsmarknaden. Svnergieffekter mellan
deras olika verksamheter existerar med all sannolikhet, vilket gör att
man får lägre kostnader än lastbilscentraierna. De lägre kostnaderna är
en konkurrensfördel. Vetskapen om sitt övertag gör att de kan lämna
anbud som ligger över sina kostnader och ändå vara säkra på att vinna.
För beställaren betvder detta högre kostnader. Men frågan är då om
beställaren kan göra något åt saken. Svaret är ja. Beställaren kan stimu
lera anbudskonkurrensen genom att favorisera gruppen budgivare
med systematiskt högre kostnader. Beställaren kan t.ex. stipulera att ett
anbud från ett av företagen med kostnadsfördelar måste vara minst 10
procent lägre än ett anbud från ett företag i den andra gruppen för att
vinna. Företagen i den förra gruppen tvingas nu bjuda aggressivare än
tidigare för att vinna, vilket gynnar beställaren i form av lägre priser.
Nackdelen med att diskriminera mellan budgivare på det här sättet är
att det kan leda till ineffektiviteter, då uppdraget kan komma att utfö
ras till en högre kostnad än annars. Det förtjänar att påpekas att denna
”beställartaktik” faktiskt används i praktiken, även om skälen som
anges mte alind är de ovan nämnda.
Vägverket Produktions roll
Skall Vägverket Produktion bolagiseras, kanske även pnvattseras? Eller
skall den, såsom nu är fallet, vara en enhet mom Vägverket? Om så,
vilka direktiv skall divisionen ha? Skall Vägverket Produknon vara en
bland andra entreprenörer och ha maximal lönsamhet som målsätt
ning? Eller Produktionen ges en annan roll? Detta är stora och svåra
frågor och här finns mte plats att på djupet diskutera alla dessa. Här
begränsas diskussionen till vilken målsättning Vägverket Produknon
skall ges.
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Som vi tidigare konstaterat är leverantörsmarknaden för väghållnmgstjänster mycket koncentrerad och Vägverket Produktion den i
särklass mest framgångsrike aktören på marknaden. Frågan är om mte
Produktionen är alltför framgångsrik. Det går mte att komma ifrån art
ju större andel av marknaden som Produktionen har desto mindre
andel blir det över för de externa leverantörerna att slåss om. Ert av de
mest robusta resultaten i ekonomisk teon är att antalet företag ökar
med marknadens storlek (se t.ex. Sutton, 1994). Ur det perspektivet
framstår Produktionens dominans som ett hinder för en breddning av
marknaden. Samtidigt är det klart att så länge Produktionen fmns kvar
på marknaden förhindras en total uppdelning av marknaden mellan de
tre stora pnvata aktörerna.
Den kanske viktigaste uppgiften för Vägverket är att se all att det
finns minst två konkurrenskrafdga aktörer vid varje enskilt upphandhngstillfålle. Frågan är hur detta skall kunna säkerställas. Ett sätt skulle
kunna vara att Vägverket bestämmer att det hela tiden måste finnas ett
minsta antal entreprenörer med kontrakt i varje region. Man tillåter
helt enkelt mte att marknaden regionvis blir för koncentrerad. En
sådan policy användes t.ex. av den amerikanska staten vid aukaonerna
av radiolicenser i USA som berördes i avsnitt 3.1, i syfte att förhindra
uppkomsten av monopol. Det här förutsätter dock i praktiken att Pro
duktionen i lämnar ifrån sig områden till andra aktörer.
Hur kan konflikten mellan kvalitet och låga kostnader hanteras?
Vi konstaterade tidigare att det finns nsk att konkurrensutsättningen
kan fånegativa konsekvenser för trafiksäkerhet och vägkapital. Exis
tensen av en väl fungerande konkurrens mellan leverantörer av väghållmngstjänster är ett sätt att balansera incitamenten att reducera
kostnaderna och incitamenten att tillhanda kvalitet. Det fmns emellerad även andra sätt att göra detta. I det följande skall vi studera några av
dessa. Avsnittet inleds dock med en genomgång av det som skulle
kunna kallas för styrnmgsproblemet, det vill säga det problem som
handlar om hur Vägverket skall få entreprenörerna att leverera det
som efterfrågas.
Problemet att styra entreprenörens arbete kan definieras i ett antal
punkter eller steg. Först gäller det för beställaren att beskriva vad det
han eller hon vill att entreprenören skall göra och t vilka mängder, det
vill säga vilka slags tjänster som skall produceras och i vilken omfatt
ning. Därefter gäller det att kunna mäta eller på något annat sätt kon
trollera att de efterfrågade tjänsterna faktiskt levererats. Detta är dock
mte tillräckligt. I händelse av att beställare och utförare mte är överens
om tjänsten levererats eller ej måste en tredje, oparnskt part - t.ex. en
domstol — kunna avgöra tvisten. Chanserna för att en upphandling av
tjänst skall bli till framgångsrik ökar ju bättre beställaren lvckats med
dessa tre uppgifter.
En policyfråga som har diskuteras mycket i samband med konkurrensutsättnmgen av dnft och underhåll och som rör ovanstående är
huruvida beställaren skall beställa åtgärder - di s klart specificera vad
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det är entreprenören skall göra och i vilken omfattning - eller funktio
ner - dvs beställaren beskriver bara vilket resultat som önskas och
överlåter åt entreprenören att se till att resultatet uppnås. Beställarens
möjligheter i detta avseende sträcker sig alltså från ytterligheten att
enbart upphandla funktioner till att upphandla åtgärder.
En fördel med att upphandla funktioner i stället för åtgärder anses
vara att entreprenörens kreativitet stimuleras. Vid ett renodlat funk
tionskrav lägger sig beställaren över huvud taget mte i hur entreprenö
ren löser uppgiften, bara funktionen uppnås. Detta torde öka chan
serna att finna nva och bättre produktionsmetoder. Att upphandla på
funktionskrav och standarder har dock vissa nackdelar. Det kan många
gånger vara svårt att beskriva funktionskravet på ett sådant sätt så att
både beställare och entreprenör är överens om vad det innebär. Det
måste också gå att mäta och verifiera huruvida kravet är uppfyllt. En
annan nackdel med funktionskrav är att det kan göra det svårt för
entreprenören att uppskatta hur stor arbetsinsats som kommer att krä
vas för att tillgodose kravet, det vill säga kalkvlerbarheten är dålig. Bris
tande kalkylerbarhet är ett problem vid konkurrensupphandlingar,
speciellt vid upphandlingar som involverar både erfarna och mindre
erfarna anbudsgivare (erfarenhet syftar här på huruvida en entreprenör
har erfarenhet från att ha utfört samma eller liknande uppdrag tidi
gare). En anbudsgivare med erfarenhet har naturligtvis lättare att
beräkna vilken resursåtgång som krävs för att uppfylla en viss funktion
än en icke erfaren. En erfaren anbudsgivare löper därmed mindre nsk
att underskatta resursåtgången och lämna ett för lågt anbud. En oerfa
ren anbudsgivare löper större nsk att göra detta.
Om det är förknippat med betydande svårigheter att beskriva funk
tionskrav respektive att mäta dessa kan det vara mer fördelaktigt för
beställaren att upphandla åtgärder istället. Det är då upp till beställaren
att avgör vilka åtgärder som krävs för att uppnå önskad funktion.
Beställaren slipper nu problemet att besknva funktionen i ett kontrakt.
Det är sannolikt betydligt lättare att beskriva och kontrollera om en
beställd åtgärd utförts eller mte än för vad som är fallet med funktions
krav
En till ovanstående närliggande policyfråga som också diskuteras i
samband med konkurrensutsättningen av drift och underhåll av det
statliga vägnätet är hur nära själva väghållningen beställaren skall vara.
Skall beställaren upphandla både resurser och ledning (s.k. totalentre
prenad) eller bara resurser och själv stå för ledningen av dessa? En för
del med totalentreprenaden som redan tidigare diskuterats är att
beställaren överlämnar management till entreprenören. Beställaren
slipper då kostnaden för detta. Å andra sidan, begränsas därmed leverantörsmarknaden och därmed sannolikt också konkurrensen och
beställaren förlorar i viss mån kontrollen över verksamheten.
Betvdelsen av den förra aspekten undersöktes nyligen i en ekonometnsk uppsats av de amerikanska ekonomerna Ashenfelter m.fl.
(1997). De studerade ett antal amerikanska myndigheters bygg- och
anläggningsupphandlingar och jämförde hur myndigheternas totala
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kostnader utvecklades vid totalentreprenader respektive vid upphand
lingar där myndigheterna stod för management. De fann att i genom
snitt var kostnaderna åtta procent högre i det senare fallet. Slutsatsen
var att den ökade konkurrens som ansågs komma av att använda flera
mindre leverantörer mest var en chimär. Huruvida resultatet är överförbart till Vägverkets upphandlingar av drift och underhåll är natur
ligtvis svårt att säga.
Angående den senare aspekten brukar det hävdas att dnft och under
håll av vägar är en verksamhet som på grund av komplexiteten och
den stora osäkerheten kräver en organisation som kan ”handla efter
läget”. Vad det syftar på är att verksamhetens inriktning skall kunna
förändras allt eftersom de yttre betingelserna - främst väderleken förändras. Exempelvis skall vid en mild vinter, som mte kräver så stora
msatser vad gäller vinterväghillmng, verksamheten snabbt kunna
inriktas på att förbättra vägkapitalet. Detta är förmodligen lättare att
åstadkomma när beställaren själv leder arbetet.
En tredje policvfråga är vilken ersättningsform beställaren skall
välja. ]ust valet av ersättningsform i samband med upphandling av en
vara eller tjänst är en fråga som studerats i detalj i den ekonomiska lit
teraturen. Centrala teman i litteraturen är optimal nskdelning och kon
flikten mellan låga kostnader och hög kvalitet. Detta är som tidigare
framgått i den här uppsatsen teman som relevanta vid upphandling av
dnft och underhåll av vägar. Den stora osäkerhet som vädrets makter
skapar vad gäller behovet av vinterväghållnmgsinsatser gör riskdelnmg
till en central ingrediens i utformning och valet av ersättningsform.
Det finns i princip tre olika ersättningsformer. Dessa är fast pns,
löpande räkning, och s.k. kostnadsdelningsavtal — vilket är en kombi
nation av de två andra. Fast pns har egenskapen att förse entreprenö
ren med starka incitament att pressa kostnaderna, men vinsten stannar
hos entreprenören. Å andra sidan, läggs all nsk för kostnads fördy
ringar på entreprenören, vilket sannolikt medför att denne kommer att
kräva en ordentlig riskpremie som kompensation. Kontraktsformen är
vidare illa lämpad att hantera konflikten mellan låga kostnader och hög
kvalitet.
Löpande räkning kan sägas ha de omvända egenskaperna jämfört
med fast pris. Den förser entreprenören med svaga incitament att
reducera kostnaderna eftersom eventuella kostnadsbesparingar lämnar
entreprenörens vinst påverkad, lägger all nsk på beställaren, samt han
terar konflikten kostnader/kvalitet bra. Det sistnämnda argumentet är
dock inte vattentätt. Det ät förvisso sant att under löpande räkning så
har entreprenören ingen anledning att mte satsa på kvalitet. A andra
sidan har han ingen anledning att satsa på kvalitet heller. Skillnaden
mellan fast pns och löpande räkning i detta avseende är - precis som
nämndes i fallet mellan offentlig och pnvat regi ndigare - att incita
menten att mte satsa på kvalitet försvagas med löpande räkning res
pektive offentlig regi. Det är mte svårt att se att kostnadsdelnmgsavtalet har egenskaper som ligger mitt i mellan av de båda egenskaperna.
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Av dessa tre kostnadsformerna använder sig Vägverket av både fast
pns och löpande räkning. I drift- och underhållsentreprenaderna
utförs i princip allt barmarksunderhåU till fast pns, medan vinterväghållning i vissa regioner utförs på löpande räkning. I skrivande stund
använder sig tre av Vägverkets sju regioner av löpande räkning. Ovnga
regioner använder sig av en ersättnmgsmodell som har formen av ett
”betingat kontrakt”. Termen syftar på att entreprenörens ersättning
betingas på klimatdata. Det är alltså en slags ”vädermätare” som
bestämmer huruvida ersättning skall utgå eller mte. Om betingade
kontrakt kan allmänt sägas att de under vissa, ideala omständigheter är
en optimal ersättningsform. Ideala syftar här på att det faktiska beho
vet av en arbetsinsats överensstämmer perfekt med vad mätaren visar.
Entreprenören tar då ingen nsk samtidigt som incitamenten att minska
kostnaderna är starka. Problemet med klimatdata i praktiken är dock
att överensstämmelsen inte är perfekt. Detta innebär två saker. Dels att
entreprenören utsätts för nsk, vilket kan resultera i att nskpremier
läggs in i anbuden. Dels att entreprenören kan frestas att ”fuska” med
kvaliteten (se diskussionen i avsnitt 3.2).
3.4

Diskussion
I uppsatsen har frågan huruvida dnft och underhåll av det statliga väg
nätet skall bedrivas i offentlig eller privat regi diskuterats ingående.
Diskussion har baserats på så väl praktik som teori. Utifrån teorin har
vi argumenterat för att dnft och underhåll förefaller vara en tjänst som
egentligen kanske bäst bedrivs i offentlig regi. Anledningen är att ett
för starkt vinstintresse kan äventyra trafiksäkerhet och vägkapital. Mot
detta skall ställas att privat produktion sannolikt är väsentligt mer kostnadseffekuv. Utmaningen för Vägverket är att balansera incitamenten
att reducera kostnaderna och incitamenten att tillhandahålla kvalitet.
En helt central roll i detta spelar existensen av en väl fungerande
leverantörsmarknad. Vi konstaterade att Vägverket för visso lyckats
skapa en leverantörsmarknad - dock en synnerligen koncentrerad
sådan. Med ett par undantag har inga andra företag än Skanska, PEAB
samt NCC lyckats etablera sig på marknaden. Risken måste bedömas
som stor att marknaden på sikt delas upp mellan dessa aktörer, speci
ellt om Vägverket Produktion privatiseras.
En genomgång av alternativa upphandlingsmodeller gav för handen
att Vägverket i princip har två alternativ. Ett av dessa är dagens modell,
det vill säga en totalentreprenad med funktionsansvar. Detta har för
delen att överlåta management till entreprenörerna och därmed
minska Vägverkets kostnader. De stora bygg- och anläggmngsföretagen måste anses vara verkliga specialister på management och det är
säkert svårt för Vägverket att bedriva detta lika effektivt. Samtidigt för
lorar Vägverket i viss mån kontroll över väghållningen. Utmärkande
för drift och underhåll är betydande komplexitet och osäkerhet. Att
hantera dessa egenskaper via avtal är helt klart ingen lätt sak. En annan
nackdel är att leverantörsmarknaden sannolikt begränsas.
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Den andra modellen innebär att Vägverket själv tar över manage
ment och övergår till att köpa produktionsresurser. Denna modell har
flera fördelar. Dels ökar antalet potentiella leverantörer markant. Dels
får Vägverket en annan kontroll över väghållningen. En beredande för
del är t.ex. att beställaren slipper ifrån problemet att försöka stvra leve
rantörernas ageranden via avtal.
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4 Möjliga effekter av konkurrensutsättning
av drift och underhåll i Norrland
Richard Österberg, CDU, KTH

4.1

Inledning
Denna fallstudie syftar till att ge prov på vilka samhälleliga konsekven
ser konkurrensutsättningen inom drift och underhåll av det statliga
vägnätet kan ha inneburit för övre Norrlands inland. I studien har
dnftområdena Jokkmokk, Pajala, Lövånger och Yindeln studerats. Att
Lövånger och Vindeln ingår i studien trots att de mte ligger i mlandet
motiveras med att de som relativt glest befolkade områden med goda
skäl kan antas uppvisa samma problembild som flera av de renodlade
ml andsområdena.
Det bör framhållas att de indikerade effekterna av övergången ull
upphandlande av dnft och underhållsentreprenader i konkurrens mte
på något vis gör anspråk på att vara belagda. Underlaget till fallstudien
kommer främst från förfrågnmgsunderlag, anbud samt intervjuer med
företrädare för berörda delar av samhället.
Fallstudien presenteras i följande form: först ges en bakgrundsbe
skrivning där driftsområdenas karaktär framgår samt de senaste upp
handlingarnas utfall. Därefter behandlas eventuella effekter för diverse
funktioner i samhället, hur de berörs av konkurrens mom dnft och
underhåll. Efter detta följer ett avsnitt om effekter relaterade till
utveckling och därefter behandlas konkurrensutsättningen i anslutning
dl! en diskussion kring rationalitet. Sist diskuteras vilka samhälleliga
konsekvenser som kan ha samband med övergången till upphandling
av dnft och underhåll av vägar, som kan ha intresse av att följas upp i
en fullskahg undersökning.

4.2

Bakgrund
Vägnätet i Region Norr består av 18 000 kilometer väg. Regionen är
uppdelad i 22 dnftområden med starkt vanerande våglängder. Spännet
sträcker sig från 133 kilometer väg i det minsta nll 1125 kilometer i det
största driftområdena. Orsaken till skillnaderna är att hänsyn tagits nll
skillnader i lokala omständigheter som trafiktryck och intensitet samt
tillgången på entreprenörer. Alla entreprenörer är beroende av under
entreprenader för dnftsverksamheten vintertid. I praktiken innebär
detta ofta att underentreprenörerna innehar monopolställning på en
lokal del av marknaden. Detta skulle i sm tur kunna förklara varför
anbudspriserna på vinterarbetet varierar i endast liten utsträckning.
Kontraktslängderna är i nuläget i regel 5 år utan möjligheter ull för
längning via optionsrätt.
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I snnt har ungehär 30° o av Dtalt och underhåll handlats upp i kon
kurrens per år. Antal anbudsgivare varierar mellan områden men en
trend tycks vara art antalet sjunker. 1993 lämnades t genomsnitt 7
anbud in per förlrågan. bor 1994 s|önk snittet till 5,5 anbud per förfrå
gan. 1995 drogs alla upphandlingar in efter ett regeringsingripande, vil
ket ledde till att Vägverket Produktion erhöll samtliga områden som
skulle handlats upp det året, till det pns som Vägverket Produktion
angivit i deras anbud. 1996 lämnades i genomsnitt m 3,2 anbud per
förfrågan/
Vindeln
Dnftsområdet Vindeln kan dnftsmässigt betraktas som ett normalt
område med bättre vägmark, hedmark och stabilt inland sklimat. Vid
upphandlingen av drift och underhåll i driftområdet r åren 1998 lämna
des fyra anbud in. Dessa kom från Skanska Anläggning AB Umeå,
PK \B Nord AB Sundsvall, NGC Anläggning l.ulcå och Vägverket
Produktion Nord Umeå. Upphandlingen avgjordes genom miuka
parametrar. Vägverket lade det lägsta priset men NCC fick mer kvalitetspoäng, vilket gav dem kontraktet. Spridningen i pns var relativt
samlad borisett från PKAB som låg 42° o över lägsta anbud.
Lövånger
Lövånger gränsar till Vindeln men har helt andra villkor tör drift- och
underhållsverksamhct. Det är ett typiskt kustområde, vilket innebär att
det är starkt kuperat och har flera klimatzoner som gör det driftsmäs
sigt besvärligt. Genom havsvindarna kommer snön tidigt och lokalt
kan nederbörden vara riklig. 1997 upphandlades dnft och underhåll
för driftområdet Lövånger, hyra anbud lämnades m. Dessa kom från
PKAB Nord AB Sundsvall, Vägverket Produktion Nord Umeå, Skan
ska Nord AB Luleå och N(7C Anläggning Umeå. Skanska fick uppdra
get i hård konkurrens med PK \B vars pns endast låg 0,2°o över
Skanskas vinnande anbud.
Nedan presenteras uppgifter om antalet anställda inom de bran
scher där elnlt och underhåll av vägar ingår, samt antalet anställda
mom äkennänngen. Problemet med dessa data är att de endast avser
personer som har sin huvudsakliga inkomstkälla i dessa branscher/’
Det innebär att deltidsarbetande mom dessa branscher inte ryms i
dessa data, om de har sm huvudsakliga inkomstkälla inom någon
annan br ansch, vilket gör materialet lite osäkert eftersom deltidsarbete
utgör en viss andel inom drilt- och underhållsxerksambeten. Det ger
doek en srorleksuppfatlmng om hur mänga i branschen som kan vara
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berörda av konkurrensutsättningen. I figur 4-1 framgår uppgifter om
Vindelns kommun för år 1998. Då hade 27 personer sin huvudin
komst från arbete inom branschen väg- och markentreprenader, vilket
utgör 1,6% av alla anställda i kommunen. Näringsgrenen rymmer bl a
verksamheter som asfaltsläggning, målning av vägmarkeringar, väghyvling och vägunderhåll. 23 personer, eller 1,4% hade sin huvudsakliga
inkomstkälla från markarbeten på entreprenad, såsom schaktning,
buskröjning av vägar, stenröjning, dikning, grävning mm. 13 personer,
eller 0,8% hade sin huvudinkomst från arbete inom branschen för
Husbyggnadsentreprenörer och 69 personer, eller 4,1% hade sin
huvudsakliga inkomstkälla inom åkeribranschen. Det totala antalet för
värvsarbetande uppgick till 1678 personer i Vindelns kommun år
1998.
Vindeln
■Anl.vägar
■ Markarb.
■ Husbygg.
□ Åkerier
□ Övr.

Figur 4-1

Fördelning mellan antal anställda vidföretag inom väganlaggning, markarbeten, åkerier och övriga
arbetsmarknaden i Vindelns kommun 1998 (Källa: SCB)

Vindelns kommun räknas som en del i den lokala arbetsmarknaden
kring Umeå. År 1998 var 360 personer sysselsatta inom branschen vägoch markentreprenader i Umeå kommun. Detta motsvarar ca 0,8% av
alla anställda inom Umeå kommun. 169 personer arbetade med mark
arbeten på entreprenad. Det motsvarar 0,4% av alla anställda inom
Umeå kommun. 634 personer arbetade med husbyggande, vilket mot
svarar 1,4% av alla anställda inom kommunen. 592, eller 1,3%, var sys
selsatta inom åkerinäringen. Totalt fanns det 46338 personer med
arbete i Umeå kommun år 1998.
Umeå
■ Anl.vägar
■ Markarb.
■ Husbygg.
□Åkerier
□ övr.

Figur 4-2

Fördelning mellan antal anställda vidföretag inom väganlaggning, markarbeten, åkerier och öiriga
arbetsmarknaden i Umeå kommun 1998 (Källa: SCB)
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Jokkmokk
Jokkmokk gränsar till fjällområdet, har mycket drivbildning vintertid
och långa tarmvägar, dvs. vägar där endast ena änden har förbindelse
med övriga vägnätet. När drift och underhåll för driftområdet Jokk
mokk handlades upp 1998 lämnades fyra anbud in. Dessa kom ifrån
Skanska Anläggning AB Luleå, PEAB Nord AB Sundsvall, NCC
Anläggning Luleå och Vägverket Produktion Nord, Luleå. Vägverket
Produktion lade det lägsta priset med god marginal till närmast lig
gande konkurrent, NCC som låg 27% över Vägverkets pris. Skanska
och PEAB låg 35% respektive 53% över Vägverkets bud.
1998 var 16 personer sysselsatta inom näringsgrenen väg- och mark
entreprenader i Jokkmokk kommun, vilket motsvarar ca 0,8% av alla
arbeten inom kommunen. 19 personer hade sin huvudsakliga inkomst
från branschen Markarbeten på entreprenad. Det motsvarar knappt
1% av de sysselsatta i Jokkmokk kommun. I kommunen arbetade 45
personer inom åkerinäringen, vilket motsvarar 2,3% av alla anställda
inom kommunen. Totalt hade 1896 personer arbete inom kommunen
år 1998.
Jokkmokk

Figur 4-3

Fördelning mellan antal anställda vidförelag inom väganläggning markarbeten, åkerier och övriga
arbetsmarknaden i Jokkmokk kommun 1998 (Källa: SCB)

Pajala
Pajala är ett typiskt mellanområde med lindriga, stabila vintrar, lite snö
och jämn, gles trafik. 1997 upphandlades drift och underhåll för drift
området Pajala. Fem anbud lämnades in. Dessa kom från NCC
Anläggning, Pajala Bilfrakt, PEAB Nord AB Sundsvall, Vägverket
Produktion Nord Luleå och Skanska Nord AB Luleå. NCC fick upp
draget men de andras bud låg mellan 4 och 17% över, undantaget
PEAB som låg 31,5% över vinnande anbud.
1998 hade 53 personer sin huvudsyssla inom branschen väg- och
markentreprenader i Pajala, vilket motsvarar ca 2,8% av alla jobb inom
kommunen. 26 personer arbetade med markarbeten på entreprenad.
Det motsvarar 1,4% av de sysselsatta i Pajala kommun. I kommunen
arbetade 42 personer inom åkerinäringen, vilket motsvarar 2,3% av alla
anställda i kommunen. Totalt fanns det 1863 jobb i kommunen år
1998.
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Pajala

Figur 4-4

Fördelning mellan antal anställda vidföretag inom väganläggning, markarbeten, åkerier och övriga
arbetsmarknaden i Pajala kommun 1998 (Källa: SCB)

I hela Västerbotten län (VB) och Norrbottens län (NB) var år 1998
totalt 3821 personer sysselsatta inom åkerinäringen. Mellan åren 1993—
98 har antalet anställda i branschen legat strax under 2000 i både Väs
terbotten och Norrbotten, frånsett åren 94—95 då en nedgång kan
noteras. I branschen för anläggning av vägar var år 1998 totalt 2854
personer sysselsatta i de båda länen, men utvecklingen mellan åren
1993—98 skiljer sig åt mellan länen. I Västerbottens län har antalet
anställda inom branschen minskat med 22,5% under tidsperioden, från
1492 personer år 1993 till 1156 personer år 1998. I Norrbottens län
har utvecklingen varit mer drastisk. Mellan åren 1993 till 1998 mins
kade antalet anställda med 37,5% inom Anläggning av vägar, med ett
tydligt trendbrott mellan 1995 och 1996 då antalet anställda minskade
med hela 21,4% på ett år. I branschen ingår bl a vägmarkering, väghyvline och vägunderhåll.

K>
9

s

Figur 4-5

Anställda inom branscher relaterade till bygg, vägar och åkerinäringama i Norrbottens län (NB)
och Västerbottens län (VB) åren 1993 till 1998. (Källa: SCB)
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Branschen för husbyggnad har också gått ner markant mellan åren
1993-1998, med en minskning av antalet anställda på 49,8%. Den
stora förändringen skedde mellan åren 1993—94 då antalet anställda i
branschen minskade med 60,l0/o i Västerbottens län och 32,5% i Norr
bottens län. Sedan dess ligger antalet anställda inom husbyggnadsbranschen en bit över 1000 personer i de båda länen.
Branschen för markarbeten på entreprenad omfattar rivning av
byggnader, röjning av byggplatser, schaktnmg, utfyllning, utplåning,
sprängning, dikning, dränering m.m. Under hela perioden 1993—1998
har runt 500—600 personer varit verksamma i branschen i såväl Norr
bottens län som Västerbottens län. Branschen Övriga byggnadsverk
omfattar uppförande av olika slags fasta anläggningar som broar, via
dukter, tunnlar, vatten- och avloppssystem, sporthallar m.m. Precis
som husbyggnadsbranschen har den gått ner sedan år 1993. I Norr
botten är antalet anställda i branschen betydligt flera än i Västerbotten
men de följer liknande trend och sedan bottenåret 1996, då antalet
anställda minskade med 87,6% i Norrbotten från 605 till 75 personer,
respektive 48,9% i Västerbottens län från 88 till 45 personer. Efter år
1996 ökar antalet anställda i branschen i båda länen. 1998 fanns 119
anställda personer i Västerbottens län och 417 personer i Norrbottens
län inom branschen Övng byggnadsverksamhet.
4.3

Perspektiv på samhällseffekter
Processen
Om man tänker sig en politisk reform, i detta fall konkurrensutsätt
ning av drift och underhåll, som en process, så inleds den med att ett
ärende initieras och förbereds, därefter fattas ett beslut vilket följs av
att beslutet implementeras. Vilka delar i denna process är av intresse
om man önskar skapa sig en bild över reformens samhälleliga konse
kvenser? Svar: egentligen ingenting. Det är ju resultatet och effekterna
av implementeringen som är av intresse, d.vs. det som händer efter
processen. Beslutssituationen och genomförandet är av intresse om
man vill söka förklaringar till reformens resultat. Men processen är
dock av intresse i alla fall då det ändå ger vägledning om vilka konse
kvenser som kan tänkas vara utfall av reformen. I fallet med konkurrensutsättning inom drift och underhåll av vägar är det intressant att
veta vilka, i vilken tidsanda och under vilka ideologiska strömningar
som beslutet att införa konkurrens fattades. Detta kan man då koppla
samman med ett generellt resonemang kring konkurrensutsättning
som princip och vad som händer när man konkurrensutsätter verk
samhet som tidigare bedrivits i statlig regi. Det är också intressant att
studera implementeringen av beslutet, då det kan ge svar på frågan om
konsekvenser av just denna konkurrensutsättning, relaterat till val av
strategier och tillvägagångssätt. Poängen här ligger alltså i att proces
sen bör studeras närmare när syftet är att förklara resultat och effekter,
samt att processen kan ge vägledning om vilka konsekvenserna kan
vara.
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Resultat
I denna fallstudie används begreppen effekt, konsekvens och även resultat
frekvent och då de ligger ganska nära varandra i betydelse kan det var
på sm plats att närmre definiera vad som skall avses med dem.
Gemensamt för begreppen är att de berör det utflöde och utfall som
följer efter implementeringen av ett politiskt beslut enligt den ovan
beskrivna processen. Resultat är den övcrgnpande benämningen för
det som händer efter att reformen implementerats och rvmmer såväl
utflöde som utfall och effekter. Utflöde avser i detta fall verksamheten
med drift och underhåll. Ett exempel på det skulle kunna vara att NCC
nu svarar för dnft och underhåll av det allmänna vägnätet i Pajala.
(RESULTA!’)

EFFEKT 1 EFFEKT 2 EFFEKT 3
Inflöde => Prestation <=> Utflöde =5 Utfall 1
(direkt)

Utfall 2

(på sikt)

^ Utfall 3
(slutlig)

(IMPLEMEN TERIN G)
Figur 4-6

Utfall, resultat och effekter, en principskiss.

ment Intervention i Evert
tion, 1997.)

The Svstem Model Adapted to Govern
Public Policy and Program Evalua-

Vedungs hok

Utfallet uppstår då utflödet påverkar något eller någon i samhället.
Detta är detsamma som en effekt. Ett utfall kan i sm tur ge upphov ull
utfall i andra och tredje led, likt en påverkanskedja. Exempel på detta
skulle kunna vara att om NCC i Pajala hyr m fmska åkare, bör detta
innebära att arbetslösheten bland chaufförer i Pajala blir ännu större,
samt att de finska åkarna saknar den lokalkännedom som de föregå
ende åkarna besatt, vilket skulle kunna leda till sämre prestanda på
driftsverksamheten. Dessutom spelar tiden en viktig roll, då en del
effekter infinner sig direkt medan andra uppstår på sikt. De effekter
som uppstår på lång sikt behöver mte vara påverkade av tidigare effek
ter, utan kan vara direkt kopplade till utflödet.
Begreppet konsekvens är nära nog synonymt med begreppet effekt
och innebär i detta fall en påföljd eller verkan som reformen medfört.
Skillnaden ligger i att en konsekvens måste innebära en förändring,
medan utebliven förändring kan betecknas som en slags effekt - en
nolleffekt. Effekter kan även uppträda i andra skepnader såsom bief
fekter och perversa effekter. Bieffekter kan vara såväl avsiktliga som
oavsiktliga. De kan också vara förutsedda eller omedvetna. Känne
tecknade för dem är emellertid att de inte är vad som primärt avsågs
med reformen. Begreppet perversa effekter avser de fall då utfallet blir
rakt motsatt vad som avsågs med reformen.
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Målområde
Man kan skilja på effekter inom och utom målområdet. I en vid
bemärkelse innefattar begreppet målområde i detta fall allt som rör
dnft och underhåll. En snävare och för den fortsatta framställningen
mer fruktbar definition är att effekter inom målområdet avser någon
form av mverkan på det som man strävat efter att påverka med refor
men. Det kan då röra sig om avsedd effekt, nolleffekt eller pervers
effekt. Effekter utom målområdet är i så fall ej (primärt) eftersträvade
följder av reformen för andra områden och handlar då huvudsakligen
om bieffekter. Om man vill sträva efter att veta vilka effekter som
införandet av konkurrens har mnebunt för samhället bör man söka
dessa både mom och utom målområdet. Det är givetvis intressant att
få veta om reformens intentioner har uppnåtts eller ej vilket studier av
effekter mom målområdet kan ge besked om. Men det är också spän
nande att söka bieffekter utom målområdet, för att i ett senare skede
kanske kunna diskutera och väga nyttan av den avsedda effekten mot
en eventuell negativ bieffekt.
En intressant men komplicerad fråga kring effekter rör den s.k.
effektfrågan, vilket gäller huruvida en observerad effekt verkligen kan
påvisas vara orsakad av reformen. Det finns olika upplägg för att lösa
effektproblemet där den allra bästa är det klassiska experimentet med
experimentgrupp respektive kontrollgrupp och slumpmässig kontroll.
Dessvärre är det sällan möjligt att genomföra politiska reformer i full
skala med denna design. Men beträffande effekter av konkurrensut
sättning mom dnft och underhåll av vägar finns det möjligheter till bra
upplägg för undersökningar på sätt som gör det möjligt att identifiera
effekter och eventuellt även belägga dem genom jämförande studier
mellan områden som mte konkurrensutsatts än och områden som har
konkurrensutsatts. Om mte effektfrågan kan avgöras på det sättet kan
man istället utifrån saklig analvs söka argument för orsaksriktnmgar.Andra varianter är att försöka jämföra resultat med omständig
heter före reformen, eller som i detta fall med områden som mte kon
kurrensutsatts än.
Värdering
Ett problem som uppstår då man lyckats finna effekter är hur dessa
skall bedömas. Vad skall avses som bra eller lyckat utfall och vad är
dåligt eller misslyckat utfall? Inom det pnvata sektorn brukas ofta
vinstmaximenng som kritenum på framgång. På liknande sätt kan produktivitetsmaximermg användas mom den offentliga sektorn. Inom
vägverket räknar man på kostnad per km väg, vilket är ett produktivitetsmått som tar hänsyn till kostnad i förhållande till prestation. Areffekterna mom målområdet kan man diskutera grad av måluppfyl
lelse, vilket innebär att man måste ställa upp någon form av måttstock
för utfallet i relation med till de ursprungliga målen. Detta kan emeller
tid vara svårare än vad det låter då politiska mål ofta kan vara svåra att
operationahsera och mäta. Problemet med att utgå ifrån målen är att
dessa mte ger någon vägledning om hur man skall bedöma bieffekter.
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Samhällsbegreppet
Ett första problem vid studium av samhälleliga konsekvenser blir att
definiera vad som skall avses med samhället. En vanlig uppfattning bru
kar vara att låta begreppet samhället motsvaras av den offentliga sek
torn eller staten. Men i detta sammanhang ligger det en poäng i att
behålla ett bredare perspektiv. Alla som är beroende av tillgänglighet
och framkomlighet på vägarna utgör ju rimligen delar av samhället
som potentiellt kan beröras av övergången från statlig regi till konkur
rens av drift och underhållsverksamheten. Likaså är företag och yrkes
verksamma mom denna och närliggande branscher i allra högsta grad
berörda av denna övergång. En vanant är att dela in det vi här vill täcka
in med begreppet samhället i tre olika roller, beställare, brukare och
utförare.
Beställare är staten, som här företräds av Vägverket Region Norr.
Verket sörjde tidigare för såväl väghållning som utförandet av produk
tion, dnft och underhåll, men för att bana väg för konkurrensutsätt
ningen delades Vägverket upp i en beställar-utförarorgamsation 1992.
Utförare är dels Vägverket Produktion, som utgör den andra huvud
grenen i Vägverket, dels alla privata entreprenörer i denna bransch.
Brukare är alla enskilda och alla samhällsfunktioner som är direkt
beroende av utförandet av denna verksamhet. Denna indelning täcker
konsekvenser direkt relaterade till verksamheten knng dnft och under
håll av vägar. Men man kan även tänka sig att effekter uppstår i andra
eller t.o.m. tredje led såsom att andra politiska mål gvnnas eller miss
gynnas, t.ex. de regionalpolnaska målen, eller att näringslivet på en ort
vitaliseras eller kanske stagnerar.
Regioner
Begreppet samhället bör även i detta fall kunna inbegnpa faktorer som
berörs utanför målområdet, om mandärmed avser allt som på något
sätt berör dnft och underhåll av vägar. Denna verksamhet känneteck
nas av att det är den geografiskt mest utspndda verksamhet som finns
och att den därmed berör alla delar av landet med allt vad det innebär i
skillnader i förutsättningar etc. Perspektivet på samhället bör därmed
innehålla en geografisk aspekt, då det kan anses som troligt att olika
regioner påverkas på olika sätt av konkurrensutsättningen och att det
finns en rumslig koppling beträffande effekter som föranleder frågan
om var vissa effekter uppstår. Det kan handla om dynamiska effekter,
tröskeleffekter, effekter i mlandet etc. Hur påverkas servicen i samhäl
let? Hur går det för de lokala entreprenörerna? Innebär konkurrensen
att det lokala näringslivet vitaliseras?
Ovanstående resonemang belyser problemet med att avgränsa
begreppet samhället. Kontentan blir att samhället i detta fall måste
rymma en stor vidd. Komplexiteten i samhällsbegreppet innebär dock
en nsk att resultatet kan bli något grunda och en gyllene regel brukar
ju vara att det är bättre att säga mycket om lite än lite om mycket. Men
efter att effekter påvisats bör en pnontenng göras beträffande vilka av
dessa som är viktigast eller mest intressanta att fokusera på.
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Tid
Htt annat problem i denna studie är att effekter uppstår på lång och
kort sikt. Det som kan tvda på måluppfyllelse efter en kortare tid kan
på sikt visa sig leda till en direkt motsatt effekt på lång sikt. Ett exem
pel på detta skulle kunna vara om konkurrenssituationen leder till lägre
pnser i ett kort perspektiv, men att det uppstår lokala monopolister
efter några upphandlmgsomgångar, som tar ut ett högre pns än det
pns som rådde vid införandet av konkurrensens. Det är mget ovanligt
alls att det just är det aktuella, i tid närliggande, som vi finner intressant
att studera, men det innebär också problem med att alla effekter kan
ske mte låtit sig infinnas än.

/Konkurrens
Mätning 1 \av DoU

Mätning 2

Mätning 3
Tid

Tidsperspektiv på samhälleliga konsekvenser av konknrrensutsältning.

FlGl'R 4-~

Ett annat problem är att de som upplevs vara konsekvenser av kon
kurrensutsättning måste kunna jämföras med motsvarande tillstånd
före konkurrensutsättningen. Detta kan troligen vara ert stort problem
i många fall, då det råder bnster i tillgång på rätt sorts data.
4.4

Regionala funktioner
Detta avsnitt behandlar hur olika samhälleliga funktioner med bero
ende av god framkomlighet på vägarna kan påverkas av förändringar i
vägnätets underhåll och dess drift.
Art dnft och underhållsverksamheten fungerar är en förutsättning
för ett flertal funktioner i samhället. Personer måste kunna ta sig till
och från sma jobb. Hemtjänst måste kunna nå åldringar och handikap
pade. U trvcknmgsfordon måste kunna nå överallt. Olika grenar i
näringslivet är i många fall starkt beroende av framkomlighet, oavsett
om det gäller busslaster med tunster eller transport av maskindelar,
färskvaror eller post för att nämna några exempel. Gemensamt för
dessa olika funktioner i samhället är att deras beroende av dnft och
underhåll av vägar är direkt kopplat till framkomlighet och tillgänglig
het. Den övergnpande frågan för dessa och ett flertal andra samhälle
liga funktioner är alltså: har införandet av konkurrens påverkat till
gängligheten och trafiksäkerheten.
För att undersöka detta har intervjuer gjorts med polis, brandkår/
räddningstjänst, lokaltrafik, hemtjänst och post i de fyra dnftområdena. De flesta som intervjuades uppgav att de upplevde en sämre
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standard på drift och underhåll nu mot tidigare. Huvudsakligen gällde
synpunkterna vinterväghållningen. En del hade emellertid stor förstå
else för vad de upplevde vara brister i dnftverksamheten vintertid, då
den till så hög grad påverkas av vädrets makter. Utan att göra anspråk
på att göra uttalanden om fördelning och absolut antal, verkade det
som om man i högre utsträckning var missnöjd i Pajala. Men ingen
uppgav dock att det var så illa att man inte kunde utföra sma uppdrag.
Mestadels handlade det om att man fick köra långsammare än önskat,
vilket var särskilt besvärande för polis och räddningstjänst. Bland de
allvarligare tillbuden var att det hänt att timmerbilar vält i Pajala, då
snöplogen plogat utanför vägkanten. Därmed skulle kantstolpar ha
försvunnit och nmmerbilen kört utanför vägbanan och tippat av nivå
skillnaden.
Synpunkterna på underhållsåtgärderna visade sig vara svåra att hålla
sär från större åtgärder som väl får sorteras under investeringar och
nyproduktion. I Pajala t.ex. menar en del att man hellre åker över till
den finska sidan, när man skall ner till Haparanda, då vägen på den
svenska sidan är mycket dålig. Men bristerna på väg 400, som sträcker
sig från Haparanda till Karesuando, gäller behov av nva sträckningar
och större beläggningsarbeten. Att området dessutom går miste om en
betydande tunsttrafik, då busslasterna till bl.a. Nordkap väljer att åka
på den finska sidan, är mte heller något som kan skyllas på bnstfälligt
drift och underhåll.
Att de flesta upplever att standarden blint sämre på drift och under
håll kan ses som en konsekvens av övergången från när verksamheten
bedrevs i Vägverkets regi till dagens konkurrens. Vägverket betonar
dock att standardkraven q har sänkts. Men en möjlig förklaring till den
upplevda standardsänkningen kan ligga i att den forna organisationen
hade högre kapacitet avseende såväl personal och utrustning. Organi
sationens anpassningsförmåga var låg beroende på politiska skäl och
fackligt engagemang. Det fanns angivna kvalitetsstandarder men i
praktiken sattes standarden av de enskilda vägmästarnas uppfattning
om lämplig nivå. I samband med att drift och underhållsentreprenaderna numer handlas upp i konkurrens måste nivåer och åtgärder spe
cificeras i förfrågningsunderlagen. Problemet är att den mvå på dnft
och underhåll som Vägverket Statlig Väghållning handlar upp (Dnft 96) i regel ligger under den standard som den gamla organisationens
vågmästare brukade eftersträva. Då trafikanterna har vant sig \rd den
bättre standarden och sedan tvingas nöja sig med en sämre, uppstår
missnöje och klagomål. Men man kommer aldng från den avvägning
som måste göras; vilken standard är det rimligt att kräva på det all
männa vägnätet?
Samhällelig utveckling
Vägtrafiken i Norrland har en helt avgörande betydelse för både
näringslivets konkurrenskraft och hushållens behov av rörlighet ? Utö
ver för de direkt relaterade brukarna av vägen har möjligheterna till
goda kommunikationer även mverkan på samhället som helhet och
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möjligheterna till utveckling. Samhällelig utveckling studeras lämpligen
genom att lägga en geografisk aspekt på samhället och att göra en upp
delning i regioner. Självklart kan det mte gynna en region om dess
vägar inte medger framkomlighet. Detta hänger samman med diskus
sionen i föregående kapitel om brukare. Aggregerat till en samhälls
nivå kan man då tala om förutsättningar för regional utveckling. Frå
gan är dock vad man skall avse med regioner.
Vägverkets Region Norr ingår geografiskt i den s.k. Barentsregionen.
Den består av de tre nordligaste länen i Norge, de två nordligaste
länen i Svenge och de två nordligaste i Finland samt Murmansk och
Arkhangelsk län samt den Karelska republiken i Ryssland. Barentsregi
onen är ett av världens rikaste områden på naturtillgångar. Nänngslivetbestår till stor del av råvaruförädlande industri. Samarbetet i regio
nen försvåras dock av bnster i kommunikationssystemen. Huvudsakli
gen är dessa bnster kopplade till annat än just dnft och underhåll, men
då de stora avstånden leder till att handelsutbytet hämmas kan man dra
den slutsatsen att god framkomlighet även vintertid är en positiv fak
tor för regionens möjligheter till samverkan.
Genom Svenges medlemskap med EU ökar möjligheterna till han
del och utbyte med Europa. Det norrländska näringslivet är relativt
starkt exportberoende och den huvudsakliga marknaden är Västeu
ropa. Transporter av insatsvaror, distribution av färdiga produkter och
snabba långväga persontransporter ställer stora krav på transportsyste
met, där vägtransporterna fungerar i samspel med järnväg och sjöfart
men framför allt flyg.
Länsstyrelsen i Norrbotten betonar investerings-, dnft och under
hållsåtgärder som nödvändiga förutsättningar för den regionala
utvecklingen, med motiveringen att vägnätet måste ha en hög produk
tionsförmåga som kan kompensera regionens avståndshandikapp.
Eftersom vägnätet lider av eftersläpande behov av dnft och underhåll
samt investeringar är det svårt att kunna peka på specifika effekter på
regionens utvecklingspotential orsakade av konkurrensutsättningen av
dnft och underhåUsverksamheten. Men om man raknar upphandlan
det efter Drift-96 som en följd av införandet av konkurrens och till
detta lägger konstaterandet att viktiga brukargrupper anser att standar
den inte är lika hög nu som när Vägverket drev verksamheten i egen
regi, så kan man säga att konkurrensutsättningen inte verkat befräm
jande för tillväxt mom näringar som förutsätter god framkomlighet.
Detta är en möjlig tolkning som mte bör överdrivas, utan man bör
betänka att de tillfrågade var få till antalet samt att mgen analys har
gjorts av stvrkenivåer i uttalandena.
Enligt Länsplan för mfrastruktunnvestermgar i Norrbotten 19982007 pågår en förändring i Norrbottens läns nänngslivsstruktur
genom en förskjutning från de traditionella basindustrierna, där ratio-

Länsplan för mfrastruktunnvestermgar 1998-2007, Länsstyrelsen i Norrbottens
lan.
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nalisenngar leder ull att antalet anställda minskar och den offentliga
tjänstesektorn. Den sysselsättningsmässiga tillväxten förväntas komma
inom den privata tjänstesektorn, bl a mom besöks- och tunstnänngen.
Vid en av intervjuerna framkom att nksväg 45 har haft så pass dålig
standard att tyska turistguider och vägkartor inte tagit med den. Den
dåliga standarden beror dock på eftersläpande investeringsbehov.
Men konkurrensutsättning av verksamheten med dnft och under
håll kan även bidra till utvecklandet av ett dynamiskt och vitalt närings
liv. Därmed handlar det mte om verksamhetens direkta utfall i form av
upprätthållande av bra, framkomliga vägar, utan effekter av att verk
samheten bednvs i konkurrens. Men konkurrensen förutsätter att det
finns ett antal marknadsaktörer och frågan är i det närmaste om alla
regioner har förutsättningar för en levande, dvnamisk marknad. Vid de
senaste upphandlingarna för dnftområdena i studien deltog NCC,
Skanska, PEAB och Vägverket Produkuon. I upphandlingen av dnftområde Pajala deltog även Pajala Bilfrakt.
Dynamik mäts ibland i form av nvföretagande. Det har dock mte
kunnat konstaterats i denna fallstudie att konkurrensen mom dnft och
underhåll medfört en ökad dynamik i underleveratörsledet. 1 exempel
vis Pajala är nyföretagandet stort men mte mom åkenbranschen som
dras med problem.
I ett tidigare avsnitt framkom lite övergnpande uppgifter om dnft
områdena och senaste upphandlmgsresultatet. Bland annat noteras
pnsawikelsen i de övriga konkurrenternas anbud från det vinnande
anbudet. Angivet pns kan avspegla kostnadsbilden för entreprenören
men det kan också tolkas som grad av intresse av ett dnftsområde. Det
är givetvis svårt att dra slutsatser genom att jämföra anbud men man
kan betrakta att gränsen för när ett anbud mte är senöst konkurre
rande ligger vid en avvikelse på mer än 20—30° o från det anbud som
antas.8 Vid upphandling med generalentreprenad och tillhandahållen
mängdförteckning kan gränsnivån antas vara lägre, men i detta fall
med en relativt nyutvecklad upphandlmgsform får man räkna med
större spndnmg.
Det man kan se utifrån de inlämnade anbuden är att Yindeln, Löv
ånger och Pajala är relativt intressanta som dnftområden. I Lövånger
låg PEAB endast 0,2° o över Skanskas segrande anbud. NCC avvek
mest med 13,8° o. I det gränsande driftområdet Yindeln var dock
PEAB inte lika mtresserade då deras pns avvek 40,3° o från NCCs
anbud som antogs och 42% från det lägsta anbudet. I upphandlingen
om driftområde Pajala avvek endast PEAB markant med 31,5° o över
vinnande anbud. I Jokkmokk verkar däremot de privata entreprenörer
nas intresse vara betydligt svalare då NCC låg 27° o över Vägverkets
segrande anbud, Skanska 35% över och PEAB hela 53° o över vin
nande anbud. Skäl till detta skulle kunna vara att det mte finns samma

8.

Anna Seeger Ménaux, Konkurrens vid upphandling av vägar, beläggningar och drift,
Institutionen for byggnadsekonomi, Lunds tekniska hogskola, 1997.
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möjlighet till sidoverksamhet i området, samt att underleverantörsmarknaden är betydligt mindre.
Det bör även noteras att Vägverket Produktion aldrig awek mer än
7,2° o från lägsta anbud. Detta kan tolkas på följande sätt: Vägverket
verkar som pnspressare och därmed som en garant för att konkurren
sen skall fungera. Men man kan också se det som att Vägverket Pro
duktion desperat försöker hålla sig kvar i region Norr. Till skillnad från
de andra stora entreprenörerna har Vägverket Produktion ingen sid
overksamhet att förlita sig på till nästa upphandlingsomgång, vilket gör
att om de förlorar en upphandling får de förlita sig till att ta hem dnftoch underhållsentreprenader på det kommunala vägnätet om det är
möjligt samt nyproduktion- och beläggnmgsuppdrag.
4.6

Rationalitet; kostnader och effektivitet
Ett av de främsta motiven till att låta konkurrensutsätta verksamhet
som tidigare bedrivits i statlig regi brukar i regel vara att konkurrens
antas medföra lägre priser och effektivare resursutnyttjande. Detta var
också en av de avgörande svftena bakom reformen att låta verksamhe
ten med doft och underhåll av de statliga vägnätet utföras i entrepre
nadform efter anbudstävlan. I detta fall tycks intentionerna med refor
men ha uppnåtts då det finns faktorer som indikerar att verksamheten
har blivit billigare. Problemen med att jämföra kostnaden för den
forna verksamheten med dagens dnft och underhåll är emellertid att
verksamheten skiljer sig på en rad områden som i hög utsträckning
påverkar kostnadsaspekten; dnftområdena är mte desamma, de är i
regel ungefär dubbelt så stora nu mot förr. En annan sak är att stan
darden på drift och underhåll kunde vanera mycket då standarden i
praktiken sattes genom de enskilda vägmästarnas omdöme.
Ett liknande problem uppstår om man vill undersöka hur konkur
rensutsättningen påverkat verksamhetens effektivitet. Utöver proble
met med att finna faktorer som möjliggör jämförelse över tiden, så
krävs även att man kan finna måttenheter som säger oss något om
effektivitet. En lämplig definition av begreppet effektivitet skulle i
detta fall kunna vara grad av uppfyllelse av uppsatta mål och ställa dem
i relation till kostnader. På så sätt skulle ett mått kunna erhållas på vad
vi kan kalla kostnadseffektivitet. Emellertid är, paradoxalt nog, mål
sättningen med konkurrensutsättningen av drift och underhållsverksamheten att öka effektiviteten i sektorn vägunderhåll. [Låt oss utgå
från att beslutsfattarna därmed har avsett kostnadseffektivitet och pro
duktivitet.] En framkomligare metod är istället att studera hur produk
tiviteten i verksamheten förändrats efter reformen. Produktivitet kan
vi mäta genom att jämföra utfallet av Dnft och underhållsverksamheten med dess kostnad. Ett mått på produktivitet är t.ex. att ställa vägsträcka mot kostnad, dvs antal km väg i dnftområdet dividerat med
kostnaden. Yid en sådan mätning är det viktigt att ta hänsyn till skillna
der mellan egenskaper såsom trafiktryck och ingångsstandard på väg
nätet vid jämförelse av dnftområdena. Men om man ändå mte kan
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jämföra detta med motsvarande värden från tiden före konkurrens av
drift och underhåll blir även detta poänglöst.
Utan att värdera och väga konsekvenser mot varann kan det dock
konstateras att övergången till den nya organisationsformen, som
hängde samman med planer på bolagisenng av Vägverket Produktion
och införandet av konkurrens mom dnft och underhållsverksamheten,
innebar att den överkapacitet9 som tidigare fanns minskade. Äldre per
sonal fick förtida pension -vilket man kan förmoda innebar förlust av
kunnande relaterat till lokalkännedom. Av intervjuer har det framkom
mit att teknikutvecklingen avstannade efter konkurrensutsättningen,
vilket är tvärtemot vad konkurrens anses innebära. Men det finns även
röster som talar mot att teknikutvecklingen skulle ha avstannat. Gamla
vägstationer och maskinpark står till viss del outnyttjade vilket innebär
dåligt resursutnyttjande. Upphandlingsförfarandet har dessutom innebunt att administrationen ökat.
Detta bör ställas mot hur kostnaden för drift och underhållsverk
samheten förändrats. Det är dock svårt att kunna jämföra hur pnset
för verksamheten förändrats då man mte kan jämföra med verksamhe
ten förr samt att det varierar hur mvcket man valt att lägga på dnft och
underhåll. En fingervisning på den påstådda kostnadsminskningen är
dock att Vägverket Produktion nu tar ut 25° o lägre pns vid direktbe
ställningar jämfört med förr.
4.7

Diskussion
Fallstudien har utförts i ett snävt tidsperspektiv vilket inverkar på möj
ligheten att identifiera effekter för samhället av konkurrensutsättning
mom dnft och underhåll av vägar. Det går mte att utifrån denna studie
dra några generella slutsatser men man kan betrakta dess resultat som
en probleminventenng ur vilken man kan formulera en sene frågeställ
ningar som är relevanta för en fortsatt studie av samhälleliga konse
kvenser av övergången mot upphandling av dnft och underhåll. Dessa
frågeställningar är här indelade efter rubrikerna: 1) kostnader, 2) dyna
mik, 3) teknikutveckling, 4) samhälleliga resurser och 5) regional diffe
rentiering.
Kostnader
Bland motiven till en övergång från utförande i statligt regi till konkur
rensutsättning av verksamhet brukar i regel kostnadsaspekten anföras
som ett skäl som talar för alternativet konkurrensutsättnmg. Verksam
het bedriven i statlig regi framhålls ofta präglas av låg lönsamhet, höga
kostnader samt ineffektivt resursutnyttjande. Mot bakgrund av detta är
det givetvis intressant att ställa frågan:
a) Hur har konkurrensutsättnmgen påverkat samhällets kostnader
för dnft och underhåll av det statliga vägnätet? Ett uttömmande svar

9.
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på den frågan låter sig dock knappast ges eftersom det q är möjligt att
kartlägga och mäta samhällets totala kostnad för privatiseringen. Orsa
ken till detta är att vi inte kan känna till nlken inverkan konkurrensutsättrungen har påvarje aspekt av samhället. Ett annat problem är att
alla effekter mte är kommensurabla, dvs. mätbara med samma mått
och därigenom jämförbara. Det finns metoder för hur man kan göra
skattningar av hur samhällets samlade välfärd eller nytta påverkats av
olika åtgärdsalternativ. Inom cost-benefitanalys eller samhällsekono
misk kostnads/mtäktskalkvlenng finns utvecklade metoder för rang
ordningav projekt, regler för identifiering, kvantifienng och värdering
av effekter, beräkning av individers betalningsvilja, alternadvkostnader,
kompensation, konsument- och producentöverskott m.m.
Att mäta hur pass statens utgifter för drift och underhållsverksamhet på vägar ökat eller minskat efter konkurrensutsättningen är betyd
ligt lättare. Det finns indikatorer som pekar på att utgifterna för denna
verksamhet faktiskt har minskat. Detta föranleder frågan:
b) Hur har produktiviteten påverkats av konkurrensutsattnmgenr'
Att pnset sjunkit kan nämligen bero på att verksamheten bedrivs på ett
mer effektivt sätt som därmed ger upphov till lägre kostnad, men det
skulle också kunna bero på att mindre anslagsmedel spenderas på dnft
och underhåll än tidigare.
Kostnaderna för denna verksamhet kan ha sjunkit inom sektorn för
väghållning men samtidigt ha åsamkat ökade kostnader i andra sam
hällssektorer. Frågan är:
c) Finns det sk övervälrringseffektert Har konkurrensutsättningen
orsakat kostnader på olika nivåer och sektorer i samhälletr En tankbar
sådan övervältnngseffekt skulle kunna vara ökad arbetslöshet i kon
kurrensutsättningens spår. Därför är det av intresse att undersöka
d) Hur har antalet arbetstillfällen påverkats? Vad händer med de
personer som nu blint övertaliga?
Dynamik
Konkurrens innebär att det marknadsutrymme en aktör tillförskaffat
sig ständigt sätts på spel. På en monopolmarknad finns inte på samma
sätt denna nsk att förlora något marknadsutrymme, vilket kan leda till
slack i olika former, t.ex. sämre kostnadsmedvetenhet, tendens till
överkapacitet, otnmmad organisation etc Ett rimligt antagande är där
för att vid övergång från monopol till konkurrensutsatt verksamhets
form måste den forne monopolisten förmodligen anpassa verksam
hetsformerna för att bli konkurrenskraftig och på så sätt kunna behålla
visst marknadsutrymme. Bortsett från de effekter på kostnaderna som
den forne monopolistens avstämning inför konkurensutsättnmgen bör
innebära, kan man även tänka sig att konkurrens som marknadspnncip
i sig medför dynamiska effekter. I så fall följer frågan:
a) Vilka är dessa effekter i detta fall och hur kan man ta tillvara och
oprimera dynamiken i processen? Nva företag har trätt in på markna
den och för att ttllförskaffa sig marknadsutrymme kan man anta att
verksamheten i åtminstone vissa fall bedrivs med ringa lönsamhets-
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krav i initialskedet. Den dynamik konkurrensutsättning ger tenderar
förmodligen i regel vara övergående. Dnft- och underhållsmarknaden
är till sm karaktär geografiskt uppdelad och utförandet av dnft- och
underhållsåtgärder kräver lokalkännedom. Detta kan innebära nsk för
att dynamiken efterhand anar och att marknadens aktörer statiskt
bevakar sitt marknadsutrvmme.
Bland arbetslöshetens negativa konsekvenserna hör vid sidan av
kostnadsaspekten även förfall av det som kan rubnceras som kompe
tens och yrkeskunnande. Fungerande konkurrens brukar innebära att
företag måste optamera sm resursallokering för att kunna vara med i
tävlingen om marknadsutrymme. Konkurrensutsättningen har med
fört att Vägverket Produktion, som före konkurrensutsättningen dra
gits med överkapacitet, tvingats göra sig av med övertaliga personer.
Bl.a har nyrekrytering mte förekommit på många år men man har även
tvingats pensionera personal ända ned till 55 års ålder. Konkurrens kan
även få som följd att entreprenadföretag går i konkurs eller tvingas dra
sig tillbaka från en marknad, med arbetslöshet för den egna personalen
som tänkbar konsekvens.
b) Hur kan man undvika slöseri med kompetens och erfarenhet
som till fölid av konkurrensen går förlorad? Kan man bevara och för
medla vidare den kunskap och erfarenhet som de tidigare utförarna
besitter i de fall upphandlingen resulterar i ett utförarskifte?
Teknikutveckling
Konkurrensutsättning hävdas ofta medföra att teknikutvecklingen
mom verksamhetsområdet stimuleras. I anbudsvärdenngsmodellen
ges dessutom pluspoäng för planer på teknikutveckling, som är en av
modellens mjuka parametrar. Detta kan leda till svårigheter att påvisa
vad som är orsak till eventuell teknikutveckling - konkurrensutsätt
ningen eller anbudsvärdenngsmodellen. Indikatorer pekar emellertid
på att teknikutvecklingen mte alls har ökat efter konkurrensutsätt
ningen, utan att den snarare har minskat. Detta föranleder frågan:
a) På vilka olika sätt har produktivitetsutvecklingen i branschen
utvecklats /påverkats av konkurrensutsättningen? Produktiviteten
påverkas av såväl faktorer som teknik och tekniskt kunnande som
organisation, men det är ändå intressant att fokusera på teknikutveck
lingen eftersom det här fmns två potentiellt bidragande faktorer för
stimuli. Man kan dessutom fundera på om det egentligen bör ingå i
utförarnas roll att behöva sörja för teknikutveckling. Uppgiften att
utveckla nya metoder och ny teknisk utrustning bör vara en angelägen
het för forskningsorgan och maskm- och fordonstillverkare. Dess
utom missgynnas troligen mindre företag som vill in på marknaden
genom att anbudsvärdenngsmodellen premierar faktorer som teknik
utveckling, då man kan förmoda att de mindre företagen mte har kapa
citet för detta.
Den premienng som anbudsmodellen gör av teknikutvecklande
åtgärder torde även kunna kopplas till ett flertal effekter både mom
och utanför målområdet:
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b) Vilka konsekvenser folier i tekmkutvecklmges kölvatten? Positiva
effekter för miljön? Bättre arbetsmiljö? Bättre resursanvändning?
Lägre kostnader?
Samhälleliga resurser
Konkurrensutsättningen har inneburit att Vägverket produktion har
fått minska på sin forna överkapacitet. Detta föranleder frågan:
a) Vilka har konsekvenserna vant för t.ex. beredskap?
En annan resursrelaterad frågeställning rör vägkapitalet och prestandan på verksamheten. Detta är till stor del beroende av hur pass väl
Vägverket lyckas formulera sina önskemål via upphandlingar. Men en
mtres sant fråga är givetvis:
b) På vilket sätt påverkas kvalitén långsiktigt?
Regional differentiering
Drift och underhållsverksamheten är mer eller mindre konkurrensut
satt hela landet, vilket innebär att de konsekvenser som skall identifie
ras och undersökas uppstår i olika regiontyper med olika förutsätt
ningar. De konsekvenser som diskuterats under punkterna 1-4 upp
står sannolikt i olika utsträckning t olika regiontyper och berör olika
nivåer i samhället, vilket föranleder följande mdelning i olika regionala
nivåer.
Regional nirå /, effekterpä det lokala planet.
Vid studium av lokala arbetsmarknader har man kommit fram till att
Svenge består av drygt 100 st lokala arbetsmarknader. Hur påverkar
konkurrensutsättningen dessa?
Leder försämrad kvalité till minskad tillgänglighet för vissa hushåll
och vissa kommundelar? Eller för vissa företag? Vilka effekter får kon
kurrensutsättningen för miljön? Har en konsekvens blivit omotiverat
mycket saltnmg. Leder avstannad teknikutveckling ull art miljövänliga
metoder av t.ex. asfaltsprodukhon mte kommer tillstånd? Har någon
effekt märkts på trafiksäkerheten?
Vilka konsekvenser får konkurrensutsättningen för den lokala arbets
kraften? Ar det så att lokal arbetskraft ej utnyttjas för lokalt vägunder
håll? Eller att lokala entreprenörer ej anlitas?
Regional nirå 2. Landsdelar
Om man antar att konkurrensutsättningen skulle leda till bristande
underhåll på det stora vägnätet- vilka konsekvenser för ekonomisk
aktivitet, säkerhet och miljön får det? Leder konkurrensutsättningen
ull att standarden blivit varierande på olika sträckor. Förlorar vägverket
på sikt sin beställarkompetens om WProd slås ut? Har konkurrensut
sättningen mnebunt att verksamhetens fokus numer ligger på stor
stadsområden? Vad har det mnebunt att vågmästarens roll konkur
rensutsatts avseende myndighetsutövning, långsiktighet och ansvar?
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Nationella effekter
1 argumenteringen för avreglenng framhålls ofta att verksamhet i
offentlig regi präglas av låg lönsamhet, höga kostnader, ineffektivt
resursutnyttjande, avsaknad av teknikutveckling etc. Det kan vara ar
intresse att undersöka huruvida konkurrensutsättningen mom drift
och underhåll verkligen resulterat i lägre pnser, bättre kvalité, teknikut
veckling osv. Om priserna verkligen blivit lägre eller ej bör vara tämli
gen enkelt att undersöka. Hur kvalitén påverkats kan vara svårare att
påvisa. Det kan t.ex. vara så att upphandlingarnas penodisenng leder
till kortsiktiga lösningar vilket på sikt skulle kunna leda till, om mte ett
förfall av vår infrastruktur, så i alla fall att optimalt resursutnyttjande
hindras. Om kvalitén påverkas till det bättre eller sämre kan även få till
konsekvens att regionernas funktioner gynnas eller hämmas.
Den geografiska uppdelningen av marknaden kan medföra nsk för
att nya lokala monopol uppstår. Risk finns för att kampen om mark
nadsandelar och kontraktslängden leder till att teknikutvecklingen
avstannar, vilket de facto skulle vara en pervers effekt, dvs. motsatt
mot vad som anförs i argumenteringen för konkurrensutsättnmg.
Vilka konsekvenser leder avstannad teknikutveckling all för produk
tionsfaktorernas resursallokering? Hur påverkas arbetskraftens kom
petensutveckling? Eller dess kapacitetsutnyttjande? Om teknikutveck
lingen mte dnvs kan man tänka sig att det medför misshushållning
med miljö och naturresurser? I detta resonemang bör man även ta
hänsyn till tidsperspektivet då det kan tänkas att effekter som avstan
nad teknikutveckling eller mitialt lägre pnser är en fråga om effekter på
kort eller lång sikt.
Kan man tänka sig konkurrensen tvingar fram anställningsformer
till baserade på tillfälliga anställningar för en stor del av arbetskraften,
som medför att eventuellt lägre pnser men att det som bieffekt medför
en övervältnng av kostnader för periodvis övertalig personal till sam
hället?
Hur klarar Vägverket att behålla och utveckla sm beställarkompetens om de tappar stor del av sm verksamhet. Fmns det utrvmme för
någon överkapacitet när verksamhet konkurrensutsätts och vilka kon
sekvenser får detta på beredskapen mot extrema situattoner?
Konkurrensutsättningen mom dnft och underhåll av vägar är en
intressant förvaltnmgspolitisk reform, vars effekter förtjänar att stude
ras noggrant. Inte minst för att vägnätet är av fundamental betydelse
för vårt land, men också för att verksamheten verkligen berör hela
Svenge och dessutom flera dimensioner av vårt samhälle. Reformen
beslutades att införas utan någon omfattande försöksverksamhet vilket
kanske ställer än högre krav på utvärdering med ett brett, samhälleligt
perspekav. Fallstudien har pekat på möjliga konsekvenser för Norr
lands mland av denna konkurernsutsättnmg och lyft fram frågeställ
ningar som förtjänar att följas upp i kommande studier.
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5 Alternativ för väghållningen i den norra
glesbygden

Väghållningen i den norra glesbygden kännetecknas av en rad specifika
villkor. Vinterförhållanden med tjäle, ett tunnare vägnät med fler stick
vägar, avstånd till asfaltverk och fordonsrelaterad service samt en
befolkningsstruktur som ställer stora krav på tillgänglighet till vård och
omsorg brukar framhållas för att beskriva det särpräglade i glesbygden.
Överförda till väghållningen kan det innebära högre driftkostnader,
minskad prognosticerbarhet av vägunderhållets insatsbehov på kort
och lång sikt samt ett relativt större mslag av beredskapsmonverade
msatser (väghållningens försäkringspremie). Frågan är dock om dessa
förhållanden i glesbygden är så speciella att de räcker som motiv för att
mte genomföra den konkurrensutsättnmg som genomförs i övnga lan
det.
I den diskussion som fördes av Magnus Arnek i avsnitt tre framkom
tydligt att möjligheten att uppfylla de kriterier som krävs för att mark
naden ska vara ett optimalt resursfördelnmgssystem i produktionen av
offentliga vägmsatser kan vanera över landet. En av de kritiska frå
gorna var därvid om marknaden för tillhandahållande av drift och
underhåll i mlandet blir så djup att en egentlig konkurrenssituation
uppkommer. De faktorer som leder till högre kostnader i mlandet kan
minska intresset från aktörer som har andra marknader att agera på där
vinstmarginalerna är både större och säkrare. Säsongsvanaaonerna,
osäkerheten om säsongernas längd, behovet av överkapacitet för att
hantera exceptionella förhållanden, den reducerade möjligheten att
kombmera drift och underhåll med t.ex. annat byggande talar för att
lönsamheten i den mre delen av mlandet kan bli relativt sett lägre.
Det behöver däremot mte utesluta att andra entreprenörer finner
marknaden intressant. Beroende på antalet konkurrenter fmns det i
deras fall alltid en möjlighet att räkna m hela riskpremien i kalkylen.
Det skulle däremot kunna innebära att antalet aktörer sjunker under en
nivå där karteller och rumsliga monopol snarare är regel än undantag.
Saknas de stora företagen skulle det även kunna vara svårt att få
entreprenörer som kan ta det långsiktiga ansvar som krävs för att
avvägningen mellan investeringar och underhåll blir det mest effektiva.
I det sammanhanget blir problemet att beskriva funktioner och mäta
resultat ytterligare motiv som skulle tala mot en privat totalentrepre
nad.
Under sådana förhållanden är det givetvis möjligt att se Vägverket
Produktion som den aktör vilken garanterar en mångfald och långsik
tig effektivitet i hanteringen av glesbygdens vägnät. En sådan roll är
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dock som Arnek tidigare i denna rapport visat inte helt oproblematisk.
Väljer man en konkurrenssituation där Vägverket Produktion står som
garant för konkurrensen förväntas Vägverket Produktion kunna kon
kurrera på lika villkor som andra aktörer. Man måste i det fallet erhålla
liknande villkor för sitt strategiska agerande, sin redovisning etc. För
väntas man samtidigt av regionalpolitiska eller trafikpolitiska skäl agera
på annat sätt än övriga aktörer måste man kompenseras för detta. Frå
gan är om man i det läget kan skilja på sina olika uppgifter som offent
lig aktör. Ska mångfalden garanteras måste andra aktörer släppas fram
och ges möjlighet att lära sig dnft och underhåll, det kan innebära att
Produktion måste hålla en viss överkapacitet av personal och fordon
för extrema situationer och för att mgripa vid marknadsmisslyckanden
som de mte får utnyttja i konkurrens med andra aktörer. Personalen
måste trots det arbeta dagligen för att kompetens ska upprätthållas och
förvngnng kunna ske.
Överhuvudtaget accentuerar försäkringsproblematiken, dvs behovet
av en beredskap för extrema situationer som går utöver normalt
underhåll, när det gäller driften av vägnätet i Inlandet frågan om hur
upphandling i glesa regioner ska skilja sig från andra upphandlingar.
Det finns som vi sett argument som talar för att en kombination av
offentligt och privat med relativt sett större offentligt inslag har större
förutsättningar att uppnå samhällsekonomisk effektivitet i inlandet än i
andra landsändar. Det innebär inte med nödvändighet en i förhållande
till i dagsläget oförändrad situation. En ambition kan vara att öka
andelen externa entreprenörer i Vägverket Produktions verksamhet.
Även om marknaden i vissa områden blir så tunn att lokala pnvat
monopol uppträder kan det faktum att viktiga trafikantkategorier väl
känner entreprenören innebära en press på denne. Det bör även vara
möjligt att i sådana upphandlingar kräva att entreprenören har tillgång
ttll varmhällna verkstäder för fordons underhåll, reservelkraft samt
kommunikationssystem som mte är beroende av externa väderkänsliga
telefonsystem. Allt för att längre perioder av dåligt väder ska klaras av
med bibehållna funktionskrav.
Den snabba omställningen från offendig produktion till upphand
ling som inleddes 1992, den för vägförvaltnmg kortvariga penod som
finns att dra erfarenheter ifrån, samspelet med en extrem lågkonjunk
tur i byggsektorn och bristen på mångfald i upphandlingsformer under
perioden talar således för en viss försiktighet vid reduktionen av Pro
duktions verksamhet. Möjligen bör det ske i kombination med en viss
pnotitenng av upphandlingsformer som ger stöd åt utvecklingen avstarka lokala aktörer på marknaderna i Norrlands mland.
Hittills har däremot ytterst få belägg presenterats för att drift och
underhåll fyller andra regionalpolitiska uppgifter än att upprätthålla
och förbättra tillgängligheten i vägnätet och samt att en satsning på
dnft kan fungera som nskreducerare mför hotbilder där längre penoder av besvärande väderlek är det dominerande scenanot. Frågan om
huvudmannaskapet för utförandet är dock en öppen fråga.
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Det får dock inte hindra att kostnaderna för denna nskreduktion alltid
värderas i förhållande till alternativa lösningar för att uppnå motsva
rande tillgänglighet (bandvagnar, snöskotrar och helikoptrar), samt att
de ställs i relation tall de regionala tillväxteffekter som skulle kunna
uppnås om resurserna placerades i alternativa regionalpolitiska medel.
Det återstår således att visa att väghållningen spelar ytterligare roller
i en sektorövergripande regionpolitik. Det återstår även att visa att en
offentlig regi har lättare att identifiera och utveckla sådana sektorövergnpande medel än vad privata aktörer kan förmå. Forskningen är dock
på denna punkt relativt outvecklad. Bidragen i denna rapport från
Arnek och Österberg visar dock på intressanta möjligheter i den rikt
ningen.
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6 Förslag

Mot bakgrund av de diskussioner som förts i denna rapport kan ett
antal slutsatser och förslag till fortsatta undersökningar och fördjupade
studier men även all förhållningssätt gentemot Vägverket Produktion
och mot den pnvata marknaden identifieras.
• Det går inte hävda att alla former av upphandling är under
lägsna ett offentligt monopol inom väghållningen i alla regioner.
• Det är tveksamt om förutsättningar för en långsiktigt effektiv
marknad baserad på många producenter idag kan uppkomma i
Norrlands inland. Eventuellt kan ryktesmekamsmen i de min
dre regionerna innebära att en ensam entreprenör har svårare
att frångå kvalitetskrav för den synliga delen av drift och under
håll.
• Försiktighetsprincipen talar för en utvärderande verksamhet
präglad av betydande mångfald i det sätt på vilket upphandling
av drift och underhåll genomförs i glesare regioner.
• Funktionsupphandling är inte ett bra alternativ när funktionen
är svår att beskriva och utvärdera i ett längre perspektiv. Upp
handling av åtgärder torde därför vara att föredra i inlandet.
• Från de större byggföretagens perspektiv är det troligen kort
siktigt rationellt att kräva likartade upphandlingsunderlag över
hela landet. Det är dock knappast troligt att den upphandlingsform som i hastigt tempo utvecklats sedan 1992 är den opti
mala. Samhällsekonomiskt torde det vara av intresse att ett fler
tal olika former prövas för att erhålla erfarenheter.
• Upphandling av mindre åtgärder t.ex. enbart snöröjning under
längre kontraktstider med kontrollstationer torde vara mest att
raktivt för mindre åkare i inlandet.
• För att driva väghållningen som system i riktning mot en lång
siktig effektivitet måste metoder utvecklas för kostnadsjämfö
relser mellan olika aktörer, åtgärder och funktioner. Komplexi
teten i delar av vägsvstemet medför dock att endast längre tider
av uppföljning kan ge en indikation om olika insatsers och insti
tutionella lösningars samlade kostnader och intäkter.
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• Med ett svstem för kostnadsjämförelser kan även verksamheten
i Vägverket Produktion och i Vägverkets beställarfunkaon indi
rekt utvärderas.
• Produktions-, försäkrings- och de regionala utvecklingsfunktionerna i väghållningen måste identifieras och renodlas för att
omfattningen av dessa ska kunna klargöras. Därefter kan en dis
kussion ske om vilka funktioner som ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv bäst löses av pnvata aktörer, offentliga aktörer eller
genom kombinationer av individuella och kollektiva lösningar.
• Vägverket Produktion agerar, beroende på konkurrenssituatio
nen i olika regioner och vilka övriga uppgifter man förväntas
fylla, allt från myndighet till ett privat bolag som deltar i ett stra
tegiskt spel. Detta bör speglas i de föresknfter och redovis
ningsprinciper Produktion ska arbeta mom i de olika fallen.
Bolagisenng med stadigt ägande är i det perspektivet enbart en
av flera möjliga framtader
• Vägverkets funktion för den regionala utvecklingen kan enbart
värderas utifrån en från riksdag och regionala myndigheter operationaliserad regionalpolitiskt motiverad ambition för verkets
agerande. Först efter en analys av hur vägväsendet och den till
gänglighet det skapar påverkar den regionala tillväxten kan dnttens och underhållets roll för att uppnå olika mål identifieras.
En hvpotes som nmligen bör prövas är att rätt utformad efter
lokala förhållanden i glesbygd kan konkurrensutsättrung inne
bära ett icke-oväsentligt mslag i en regional näringspolitik. Den
lokala nänngslivsmiljön kan då stimuleras och lokala förebilder
för entreprenörskap etableras.
• Med största sannolikhet är det enbart efter att en mångfald av
former för dnft och underhåll provats som deras betydelse för
den regionala utvecklingen kan klargöras. Det är i det samman
hanget även angeläget att studera vilka lösningar och motiv för
dessa som förekommer i motsvarande regioner internationellt.
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