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FRANCHISING. Den upphandlingsmodell som tillämpas i Sverige skulle kunna förändras genom att införa en form av franchising på samma sätt som på
andra håll inom näringslivet – då kanske fler åker kollektivt utan den typiska kostnadsökningen som gäller i dag.

Franchising – ny modell
för upphandling
En tänkbar framtida utveckling av anbud och upphandlingarna är att affärsmodellen och
avtalen utgår från franchising – ett nytänkande som skulle kunna lyfta hela branschen
enligt artikelförfattarnas analys.
TEXT KRISTINE WIKA HARALDSEN OCH TORBJÖRN ERIKSSON

E

VVCXVCNOGFJÒICTGUCPdeincitament innebär
CVVQRGTCVÒTGTPCKHTCOtiden lämnar bud, på hur
mycket de är beredda att betala
HÒTCVVHÁMÒTCÀICQEJWVXGEMNC
MQNNGMVKXVTCƂMGPKUVCFGP2TGEKU
som i andra franchising-affärer
DGVCNCT QRGTCVÒTGP GP NKEGPUCXgift till varumärkesägaren, i det
JÀTHCNNGV4-/HÒTCVVRTQFWEGTC
VLÀPUVGP6CPMGPÀTCVVJÒICKPEKVCOGPVFTKXGTQRGTCVÒTGPCVVCTDGVC
HÒTÒMCVTGUCPFGXKNMGVQEMUÁDNKT
FGPJWXWFUCMNKICKPVÀMVUMÀNNCP+
dagens situation utgår anbudet utKHTÁPXCFQRGTCVÒTGPDGJÒXGTHÒT
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CVV MÒTC VTCƂMGP &GV ÀT GP XKUU
skillnad.
Resandeincitaments avtalen
DGJÒXGTWVXGEMNCUHÒTCVVQRGTCVÒrerna på allvar skall kunna bidra
VKNN4-/OÁNRÁÒMCVTGUCPFG'P
knäckfråga i denna process är hur
QRGTCVÒTGPU HTKJGVUITCF MCP WVXGEMNCU!&GUVQUVÒTTGHTKJGVUITCF
desto mer verkningsfulla incitament visar en studie vi nyss avsluVCVKUCOCTDGVGOGF86+5VCVGPU
väg- och transportforskningsinstitut. Studien är en del av K2-proLGMVGVq+PEGPVKXGUCPF'XCNWCVKQP
HQT+ORTQXGF2WDNKE6TCPURQTVq
Bakgrunden till studien är att

VTQVUGVVƃKVKIVCPXÀPFCPFGCXTGsandeincitamentsavtal under de
senaste 20 åren är den generella
kunskapen låg om incitamentets
utformning och dess effekter. Kunskap om samband mellan incitamentets storlek och kopplingen till
ÒPUMCFGGHHGMVGTOÁUVGWVXGEMNCU
+UVWFKGPJCTHGOMQPVTCMVK5MÁPG
QEJ5VQEMJQNOCPCN[UGTCVUHÒTFGNCFGRÁ'QEJ'K5VQEMJQNO
.WPFQEJ.CPFUMTQPCUVCFUVTCƂM
UCOVTGIKQPVTCƂMKPQTFÒUVTC5MÁPG'POKZCXUVÒTTGQEJOKPFTG
kontrakt.
Genom en optimeringsmodell
JCT VTCƂMWVDWFGV K FG HGO MQP-

traktsområden analyserats med
syfte att studera samband mellan
frihetsgrad och optimala incitament. Med frihetsgrad menas opeTCVÒTGPU OÒLNKIJGVGT UVQTC GNNGT
UOÁ  CVV RÁXGTMC QEJ IGPQOHÒTC
ÁVIÀTFGTKPQOTCOGPHÒTCXVCNGV
med RKM.
Utgångspunkten i analyserna
är att hitta den punkt där avtalet
OGNNCP4-/QEJQRGTCVÒTDKFTCT
VKNNCVVOCZKOGTCFGPUCOJÀNNUGkonomiska nyttan.
Ett antal faktorer har analyserats, bland annat skattekostnaden
och resenärsnyttan, minskade
emissioner med mera. En väsent-
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NKI FGN K RTQLGMVGV JCT XCTKV CVV
analysera hur storleken på incitamenten varierar utifrån operaVÒTGPUHTKJGVUITCFGTHÒTCVVÀPFTC
RTKUGTGTDLWFCPFGPQEJDWUUVQTlek. Annorlunda uttryckt, ges
QRGTCVÒTGPGPJÒIHTKJGVUITCFDÒT
QEMUÁ KPEKVCOGPVGV UÀVVCU JÒIV
eftersom det skapar dynamiska
positiva effekter. Nedan några
viktiga lärdomar.
Resandeincitament har ingen
GHHGMVQOKPVGQRGTCVÒTGPMCPRÁXGTMCVTCƂMWVDWFGV
Analysen av de fem kontrakten
visar med tydlighet att om operaVÒTGP KPVG MCP RÁXGTMC VTCƂMWVDWF CPVCNGV CXIÁPICT UCOVKFKIV
UQOFCIGPUDKNLGVVRTKUNKIIGTHCUV
VKFUFKHHGTGPVKGTKPI MQOOGTKPVG
resandeincitamentet att ha någon
effekt på resandevolymen.
1OQRGTCVÒTGPFÀTGOQVIGUHTKhet till att variera antalet avgångar
WPFGTFGQNKMCVTCƂMRGTKQFGTPC
2GCMTGURGMVKXG NÁIVTCƂM MQOmer resandeincitament ge effekt.
Dagens incitamentsnivå, som i studien varierar mellan 4 kronor per
TGUCPFGK.WPFUVCFUVTCƂMQEJ
kronor per resande i StockholmUMQPVTCMVGV'ÀTFQEMHÒTNÁIC
HÒT CVV QRGTCVÒTGP UMCNN MWPPC
DKFTCVKNN4-/U
Möjligt att öka resande utan
kostnadsökningar
-CP QRGTCVÒTGP JKVVC GP DCNCPU
mellan antalet avgångar under
FCIGPU VTCƂMRGTKQFGT QEJ HQTFQPUUVQTNGMÀTFGVOÒLNKIVCVVÒMC
TGUCPFGVWVCPMQUVPCFUÒMPKPICT
4GUCPFGVMCPÒMCOGFsRTQcent i de studerade kontrakten.
+ TGIKQPVTCƂMGP PQTFÒUVTC 5MÁne, är det dock mer effektivt att
minska såväl utbudet som antalet
TGUCPFGGHVGTUQOVTCƂMGPRTÀINCU
CXGVVqÒXGTWVDWFq

Potential för kommersiell
trafik?
+PVTGUUCPV PQI XKUCT UVWFKGP CVV
FGV ƂPPU GP RQVGPVKCN HÒT MQOOGTUKGNNMQNNGMVKXVTCƂMKH[TCCX
de fem analyserade områden. En
QRGTCVÒT K GP OQPQRQNUKVWCVKQP
MCP UMCRC NÒPUCOJGV IGPQO GP
VTCƂMOGFNÀITGHTGMXGPUUVÒTTG
DWUUCTQEJGPJÒLPKPICXDKNLGVVpriset. Å andra sidan minskar den
UCOJÀNNUGMQPQOKUMCP[VVCPTGLÀNV
QOKPVGMQNNGMVKXVTCƂMGPUWDXGPtioneras. Det tar vi dock i en annan artikel.
1RVKOCNCKPEKVCOGPVNKIIGTRÁ
sRTQEGPVCXFCIGPUDKNLGVVRTKU QEJ MTÀXGT HÒTÀPFTKPICT
av dagens upphandlingar
Studien visar med tydlighet att
dagens resandeincitament måsVG XCTC DGV[FNKIV JÒITG LÀOHÒTV
med dagens om de skall ha någon effekt på resandevolymerna.
Utan en fast ersättning och under
HÒTWVUÀVVPKPI CVV O[PFKIJGVGP
DGJÁNNGTJGNCDKNLGVVKPVÀMVGPDÒT
incitamentet i de fem analyserade
kontrakten, ligga på en nivå på
sRTQEGPVCXFCIGPUDKNLGVVRTKU&GVVCHÒTCVVQRGTCVÒTGPUMCNN
MWPPCUMCRCGVVVTCƂMWVDWFUQO
närmar sig, vad som är den bästa
PKXÁPHÒTUCOJÀNNGV#PPQTNWPFC
WVVT[EMVqFGVUCOJÀNNUGMQPQOKUMCQRVKOCNCq
0GFCPƂIWT  XKUCTJWTQRGTCVÒTGPK.WPFOGFGPJÒITGHTKJGVUgrad, kommer att anpassa utbudet
K 2GCM TGURGMVKXG NÁIVTCƂM WVKfrån nivå på incitament (med daIGPUDKNLGVVRTKU 

5ÀVVUKPEKVCOGPVGVVKNNMTQPQT
MQOOGT PCVWTNKIVXKU QRGTCVÒTGP
CVV ÀXGP JÀT UÒMC XKPUVOCZKOGring, det intressanta är dock att
XKPUVOCZKOGTKPIGP MQOOGT CVV
UCOOCPHCNNCOGFCVVQRGTCVÒTGP
CPRCUUCTVTCƂMGPIGPVGOQVFGVHÒT
RKM och det samhällsekonomiska
optimala läget.
Höga incitament skapar budgivning – ny upphandlingsmodell
1RGTCVÒTGPMQOOGTCVVÒMCMCRCciteten fram till dess att kostnaden
per resa är lika med intäkten per
TGUC/GFMTQPQTKTGUCPFGKPcitament och en med en produktionskostnad per resa på cirka 12
MTQPQT DNKT QRGTCVÒTGPU XKPUV 
kronor per resa.
Detta innebär att upphandlingsHÒTHCTCPFGVMCPQEJDÒTIÒTCUQO
'P XKPUV RÁ  MTQPQT RGT TGUC
KPPGDÀT CVV QRGTCVÒTGP MQOOGT
CVV XCTC XKNNKI CVV DLWFC RÁ VTCƂken, det vill säga vara beredd att
DGVCNCCXXKPUVGPHÒTCVVMÒTCVTCƂMGP&GVÀTKFGPPCUKVWCVKQPXK
närmar oss franchising modellen,
FÀTQRGTCVÒTGPRTQFWEGTCTVTCƂM
mot en avgift till varumärkesägaren, RKM. Detta bygger naturligtvis på en fungerande konkurrens,
FGVXKNNUÀICƃGTCQRGTCVÒTGTUQO
budar och är intresserade.
+DWFIKXPKPIGPMQOOGTQRGTCVÒTGPCVVCPXÀPFCFGNCTCXXKPUVGP
VKNNCVVDWFCÒXGTMQPMWTTGPVGTPC
XKNMGVIGTGPNÀITGXKPUVHÒTQRGTCVÒTGPUCOVKFKIVUQO4-/VQVCNC
kostnad minskar. Buden kommer
CVVTÒTCUKIKTKMVPKPIVKNNGVVLÀO-

Idéer & rekommendationer till
RKM
+ + UVÀFGTQEJQOTÁFGPOGFVÀV
befolkning, läs storstadsområFGPQEJUVÒTTGOGNNCPUXGPUMC
städer, kan den framtida ersättningen vara upp till 100
RTQEGPVTÒTNKI&GVOÁUVGUÀVVCUKTGNCVKQPVKNNOCTMPCFUHÒTWVUÀVVPKPICTPCQEJHÒTFLWRCFG
CPCN[UGTDÒTIÒTCU
++ &ÀT 4-/ OÁN ÀT CVV ÒMC TGUCPFGVDÒTKPEKVCOGPVGVUÀVVCU
JÒIV
+++1RGTCVÒTGPUHTKJGVUITCFOÁUVGÒMC*ÀTDÒT4-/RQNKVKMGT
och ledning fundera på hur
den strategiska styrningen av
verksamheten kan utvecklas,
XKNMGVKPPGDÀTCVVQRGTCVÒTGP
VCTGVVUVÒTTGVCMVKUMVQEJQRGrativt ansvar.
+8P rissättning kan inte alltid
vara en helig ko, våra analyser runt om i Sverige visar att
FGVOÁPICIÁPIGTÀTVTCƂMGPU
utformning, yttäckande och
HÒT NÁPIUCO UQO ÀT RTQDNGOGV*ÀTDÒTDTCPUEJGPUQO
helhet ta sig en funderare
ÒXGT PÀUVC WVXGEMNKPIUUVGI
och mer differentierade priser eftersom det påverkar
såväl ekonomi och resande i
positiv riktning.
V. + TGIKQP QEJ INGUD[IFUVTCƂM
DÒT GP UVQT FGN GTUÀVVPKPIGP
vara fast, och andra incitament kan tillämpas på toppen
av avtalet, eftersom RKM mål
UPCTCTGUV[TOQVPÒLFCMWPFGT
och kostnadseffektivitet.

Figur 2: Operatörens anpassning till ökade incitament när frihetsgrader ﬁnns. Lund stad.

(TKJGVUITCFGPÀTJGNVCXIÒTCPFG
HÒTCVVKIÁPIUÀVVCGPF[PCOKMFX
UQRGTCVÒTGPCPRCUUCTGTDLWFCPFGV
KJÒITGITCFOQVOCTMPCFGPUQEJ
UCOJÀNNGVUDGJQX)GUQRGTCVÒTGP
HTKJGV CVV HÒTÀPFTC VTCƂMGP OGF
FCIGPUNÁICKPEKVCOGPVRÁEKTMC
MTQPQTMQOOGTVTCƂMWVDWFGVCVV
OKPUMCKUÁXÀN2GCMUQONÁIVTCƂMRGTKQF QEJ QRGTCVÒTGP CIGTCT
UVTKMVWVKHTÁPXKPUVOCZKOGTKPI

viktsläge där den samhällsekonoOKUMCP[VVCPÀTUQOUVÒTUV
Skillnaden med traditionella
incitament är dock att med ett
JÒIVKPEKVCOGPVUV[TUQRGTCVÒTGPU
HQMWUVKNNCVVÒMCTGUCPFGGHVGTUQO
GTUÀVVPKPIUOQFGNNGP DGNÒPCT GVV
ÒMCVTGUCPFG+FCIÀTKPEKVCOGPV
QEJHTKJGVUITCFGTHÒTNÁICXKNMGV
KPPGDÀTCVVFGPÒPUMCFGF[PCOKken inte uppstår.

Figur 1: Utbud under lågtraﬁk, utbud under Peak-traﬁk samt förändring av antalet resor utifrån samhällsekonomisk optimering
utifrån dagens budgetramar (skatteunderskott).

Vad vill operatören?
1RGTCVÒTGTPCUTQNNDÒTUVÀTMCUGVV
ÒMCV CPUXCT HÒT VTCƂMWVXGEMNKPI
MCPQEJDÒTƃ[VVCUÒXGTVKNNQRGTCVÒTGTPC'PXKMVKIHTÁICÀTXCFXKNN
QRGTCVÒTGTPC!
På kort sikt innebär detta en
UVÒTTGCHHÀTUTKUMOGPQEJCPFTC
UKFCPÀTOÒLNKIJGVGTPCUVÒTTGCVV
ÒMCOCTIKPCNGTQEJQEMUÁCVVDKFTC
till samhällsnyttan.
Studien har analyserat fem
QNKMCMQPVTCMVOGFQNKMCHÒTWVUÀVVPKPICT#PCN[UGTPCJCTILQTVU
på en strategisk nivå och naturNKIVXKU ƂPPU FGV QUÀMGTJGVGT K
materialet. Dock är resultatet så
intressant att inriktningen och
HTCOVKFC HÒTUÒMUQOTÁFGP MCP
QEJDÒTFKUMWVGTCUXKFCTGKDTCPschen inom såväl myndighet som
QRGTCVÒTUNGFGPB
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