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Sammanfattning 

Andelen konkurrensutsatt offentlig verksamhet har ökat i jämn takt sedan början av 

1990-talet, och utvecklingen har både sina förespråkare och kritiker. När det gäller 

de stora partierna inom de olika politiska blocken, är konsensus numera att konkur-

rensutsättning är här för att stanna, skiljelinjen ligger mer på hur stor andel av den 

offentliga verksamheten som skall konkurrensutsättas. Även bristen på en genomlys-

ning och uppföljning av konkurrensutsatta verksamheter har väckt kritik. Kostnads-

effektivitet är det som förespråkas vid konkurrensutsättning och används som syfte 

till att anlita privata eller korporativa aktörer etc., för att bedriva en tidigare offentlig 

verksamhet på ett mer företagsekonomiskt effektivt sätt.  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Region Gotland använder sig av konkur-

rensutsättning och upphandling för att nå en företagsekonomisk effektivitet i sin 

verksamhet, och jämföra det empiriska underlaget mot tillgängliga teoretiska källor. 

För uppsatsen har följande två frågeställningar valts som uppsatsens problemformu-

lering: (1) På vilket sätt genomförs konkurrensutsättning för att uppnå företagseko-

nomisk effektivitet i offentlig verksamhet? (2) I vilken omfattning sker uppföljning 

av verksamheter för att kontrollera att tilldelade resurser används på bästa sätt? 

Uppsatsen visade inte på något otvetydigt klargörande när det gäller ekonomisk vinst 

vid konkurrensutsättning, eftersom uppföljning och utvärdering av upphandlade 

verksamheter inte sker i den utsträckning som vore önskvärd. Detta skapar problem 

med att dra några konkreta slutsatser om det råder någon ekonomisk skillnad, ifall 

verksamheten bedrivs i offentlig eller privat regi, det blir mer ett antagande än bevi-

sad kunskap. Det framkom även att den byråkratisering som medföljer vid konkur-

rensutsättning innebär ökad kostnad för det offentliga, och det är inte alltid som ef-

fektiviseringarna motsvarar omkostnaderna. 

Ingen av respondenterna ansåg att konkurrensutsättning är ett felaktigt förfarande 

utan det behövs mer tid för att bygga upp kunskapen, och att därmed fullt ut utnyttja 

upphandlingen som ett ekonomiskt instrument. Skiljepunkten mellan respondenterna 

är snarare hur användandet av konkurrensutsättning bör användas för att gynna Regi-

on Gotland och det lokala näringslivet. 

Flertalet av de anbudsförfaranden som har utfallit med bra resultat, är inom områden 

där konkurrensutsättning har använts under längre tid, och ”trial and error” är en av 

förklaringarna som uppsatsen har kommit fram till. Storleken på förfrågningsunder-

lagen är betydelsefullt, för att öka antalet anbud och därmed konkurrensen. Vilket i 

sin tur minskar risken för oligopol - eller monopol - ställning för något enstaka stor-

företag.  Antalet anbud ger också en prispress vilket för det offentliga kan betyda 

större ”effektivitetsvinster”. 

Nyckelord: Intressentmodellen, New Public Management, Principal Agent teorin, 

Kvasimarknaden, konkurrensutsättning, offentlig sektor, anbudsförfarande, Region 

Gotland 



 

Abstract 

The proportion of Swedish public sector exposed to competitive tendering has in-

creased steadily since the early 1990s. This development or progress has its propo-

nents as well as critics. As for the major parties in the two political blocs, there is 

now a consensus that competitive tendering is here to stay. The dividing line is more 

on what proportion of the public sector to be opened to competition. 

The purpose of this thesis was to examine how The Region of Gotland uses the com-

petitive tendering and procurement to achieve business efficiency in their activities, 

and compare the empirical basis in relation to the available theoretical sources.  

For our thesis the following questions are chosen: 

In what way are implementations of competitive tendering used in order to achieve 

business efficiency within the public sector? 

To what extent is monitoring of public sector to ensure that allocated resources are 

used as intended in the best way?  

The empirical data shows that there is no straight line in terms of financial results of 

competitive tendering, as the monitoring and evaluation of procurement activities 

does not occur to the extent needed. For the same reason a comparison with financial 

outcome of public operation would become more an assumption than proved know-

ledge. 

Areas where a tender procedure has turned out with good results are mostly, in areas 

where competition has been used for a long time. Our conclusion is that time is 

needed to develop knowledge of good practice and examples. The size of the tender 

specifications is important, to increase the number of tender and thus competition. 

This in turn reduces the risk of monopoly. The number of tenders also provides a 

downward pressure in prices which can mean greater “efficiency gains”. 

 

Keywords: stakeholder theory, new public management, principal agency theory, 

quasi markets, competitive tendering, tender procedures, the region of Gotland  
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund 

Svensk offentlig sektor har varit och är föremål för många förändringar. Omorgani-

seringar och rationaliseringar i offentlig verksamhet har varit nödvändiga för att få 

offentlig ekonomi i balans inom ramen för det rådande ekonomiska utrymme som är 

tillgängligt (Nilsson, Olve & Parment, 2010).  

Det offentliga samhällets övergång från att ha varit en offentligt driven verksamhet 

till att i stort sett drivas i privat utförande, fast finansierad av gemensamma skatte-

medel, är något som debatteras i olika offentliga forum t.ex. Riksdagen, politiska 

ledarsidor inom privata forum och opolitiska insändare i ett stort antal dagstidningar. 

Detta ger uttryck för att det finns ett allmänt intresse för frågor som rör det här äm-

net: I ett förord (Donahue, 1989: s.7) skriver Rothstein att: 

Debatten om den offentliga sektorns framtid har sedan länge en framträdande roll i 
svensk politik, […] och med den höga ambitionsnivån i den svenska välfärdspoliti-
ken är det självklart att frågor ställs på resursanvändningen […] och medborgarnas 
möjlighet att påverka innehållet i den offentliga verksamheten 

NE (2011) förklarar att offentlig sektor innefattar statens, kommunens och landsting-

ens verksamheter. Socialförsäkringar tillhör också den offentliga sektorn. Verksam-

heten finansieras genom skatter, avgifter och lån. En tredjedel av Sveriges samlade 

resurser används i sjukvård, utbildning, försvar och förvaltning. En tredjedel används 

till bl. a. pensioner, barnbidrag och arbetslöshetsunderstöd.  

Regeringsformen (Notisum 2011, 12:4 §) anger att ”Förvaltningsuppgifter kan över-

lämnas åt kommuner. Förvaltningsuppgifter kan även överlämnas åt andra juridiska 

personer och enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett 

överlämnande göras endast med stöd av lag”. 

Den offentliga upphandlingen skall tolkas mot bakgrund av EU fastlagda principer 

om fri rörlighet för varor och tjänster, etableringsfrihet och tillhandahållande av 

tjänster. Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar offentlig upphandling i frå-

ga om avtal eller kontrakt som avser varor, tjänster och byggentreprenader. Ofta fast-

ställs ramavtal som klargör villkoren för senare tilldelning av kontrakt som ska gälla 

under en viss tidsperiod (Nilsson, Bergman & Pyddoke, 2005). 

Konkurrens betraktas numera som ett naturligt inslag i alla delar av det svenska sam-

hället. Förändringar i omvärlden skapar behov av anpassning till olika situationer. 

Avregleringar på olika marknader skapar behov av flexibilitet (Nilsson et al 2010). 

Ett vanligt förekommande begrepp som används för att karaktärisera förändringar 

inom offentlig sektor är ”New Public Management” (NPM).  

Almqvist (2006) menar att NPM har utvecklats till att beskriva en rationell manage-

ment inom offentlig sektor. Med rationell management menas en tydlig målformule-

ring som systematiskt skall följas upp vad gäller prestationsnivåer och kvalitet. Ge-

nom att definiera vision och formulera mål för, samt systematiskt följa upp och ana-

lysera resultat, skapas behov av styrsystem som fokuserar på styrning, kontroll och 
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uppföljning. Fokus flyttas från processansvar till resultatansvar. De centrala delarna i 

NPM är konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och kontroll.  

Almqvist (2006) betonar att om en organisation beslutar att arbeta med konkurrens-

utsättning, kontraktsstyrning och kontroll innebär det att organisationen måste anpas-

sa sin strategi. Det som berör konkurrensutsättning är frågeställningen om vilka 

verksamheter som skall vara kvar i organisationen och vad som kan läggas ut på ex-

terna aktörer. Det kan uppstå transaktionskostnader som måste beaktas, om verksam-

heter läggs ut på externa aktörer. Kontraktsrelationer har tagit en struktur av beställa-

re/utförare där utföraresidan konkurrensutsätts för att genom kontrakt utföra beställa-

rens tjänst. Beslut om kontrakt och relationer med nya samarbetspartners skapar be-

hov av styrning, internkontroll och uppföljning. Det är frågor som utgår från vision 

och strategi och till vilken grad organisationen skall vara centraliserad.  

Agevall (2005) definierar NPM som en hybrid med olika beståndsdelar, som kan 

användas och tolkas på olika sätt. NPM är inte en enhetlig modell utan innehåller 

motsägelser. Implementering av NPM i offentliga organisationer leder enligt Agevall 

till att politisk styrning som bygger på demokratiska mandat från medborgarna, er-

sätts av att staten kontrolleras genom marknadsmekanismer.  

1.2 Problematisering 

Det sker en förskjutning från gemensamma och kollektiva samhällslösningar som 

tidigare utförs inom offentlig förvaltning, till att medborgaren numera ges möjlighet 

att genom egna personliga val välja att barnomsorg, sjukvård och äldrevård utförs av 

privata företag. Idag finns det större valmöjligheter för medborgaren i fråga om t ex. 

skola och vårdtjänster. Medborgaren förväntas kunna vara informerad och kunna ta 

ställning till vad som är bäst med utgångspunkt från sin egen situation. 

Den nuvarande regeringens förda politik motiverar oss till fördjupning i fenomenet 

”outsourcing” och hur det påverkar de olika intressenterna inom den offentliga sek-

torn. I ett förord (Donahue 1989: s.7) konstaterar Rothstein att: 

Få frågor har också tenderat att väcka så starka ideologiska motsättningar som denna. 
Anhängarna till olika former av privatisering har ofta utmålat det som ett allena sa-
liggörande recept […]. Motståndare till privatisering har varnat för de orättvisor och 
de rättsäkerhetsproblem som blir följden […] 

Från den offentliga upphandlarens sida ligger ett stort ansvar på kontraktens utform-

ning, de måste vara tydligt skrivna utan att därmed bli allt för komplicerade. En an-

nan aspekt som måste beaktas i processen är möjligheten att överklaga. En tredje 

aspekt är att det kan vara förenat med osäkerhet att vara ansvarig för en verksamhet 

där planering är att en extern part ska ta över (Norberg, Israelsson & Israelsson 

1999). 

Från uppdragstagandes sida skapas också en osäkerhet under kontraktprocessen. Vid 

offentliga kontrakt finns alltid möjligheter att överklaga och få sin sak prövad i dom-

stol. Om domstolen finner att det finns felaktigheter i kontraktet och ger den över-

klagande rätt, leder det till att hela upphandlingsprocessen måste göras om (Norberg 

et al). 
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1.3 Problemformulering 

Att konkurrensutsätta offentliga verksamheter kan vara förenat med flera problem 

vilket har diskuterats i föregående avsnitt. Uppsatsen kommer att begränsas till att 

besvara följande två frågor: 

 På vilket sätt genomförs konkurrensutsättning för att uppnå företagsekono-

misk effektivitet i offentlig verksamhet? 

 I vilken omfattning sker uppföljning av verksamheter för att kontrollera att 

tilldelade resurser används på bästa sätt? 

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsens fokus skall avgränsas till att studera konkurrensutsättning och upphand-

ling inom Region Gotland.  

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara bakgrund och den teoretiska forskning som har 

anknytning med det arbete som innebär att konkurrensutsätta offentliga verksamhe-

ter. Med hjälp av intervjuer och genom studier av dokumentation från Region Got-

land skall uppsatsen belysa det arbete som idag utförs i Region Gotland. Uppsatsen 

skall även försöka tydliggöra de svårigheter som det innebär att konkurrensutsätta 

offentliga verksamheter så som det har framkommit av intervjuer och från dokumen-

tation. 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Fallstudie 

Uppsatsen kommer att handla om offentlig upphandling och konkurrensutsättning av 

samhällstjänster som bekostas av allmänna skattemedel. I anbudsförfarandet ingår 

kontraktskrivande med organisationer utanför det offentliga verksamhetsområdet. 

Författarna har valt att genomföra en kvalitativ undersökning som har design av fall-

studie. Uppsatsens undersökning bygger på öppna djupintervjuer med berörda be-

slutsfattare i egenskap av politiker och tjänstemän inom Region Gotland. En intervju 

har även genomförts med en företrädare för Svenskt Näringsliv som får representera 

det privata näringslivet på Gotland.  

Ejvegård (1996) beskriver hur man i en fallstudie studerar en enda organisation som 

får representera den verklighet som förmodligen delas av ett stort antal organisatio-

ner. I det första stadiet skapas en helhetsbild av den studerade organisationen som 

ger förståelse av det fenomen som studeras snarare än en förklaring. De slutsatser 

som slutligen kan dras skall ses som indicier och kan inte leda till några generalise-

ringar om andra organisationer. Ejvegård menar att andra forskningsmetoder måste 

komplettera fallstudien för att säkra slutsatser ska kunna dras.  

Bryman och Bell (2010) ger sin distinktion av fallstudien och menar att fallet av egen 

kraft skapar det som är intressant och fångar forskaren att ingående studera detta fall. 

De tar vidare upp viktiga aspekter som måste beaktas vid fallstudier. Målet med fall-

studien är att ingående studier i ett enda fall skall vara grund för en teoretisk analys. 

En viktig fråga som uppstår är om de teoretiska tankarna eller modeller som används 

är lämpliga att användas i en analys tillsammans med den empiri som kommer fram 

från undersökningen. De menar att empiri från fallstudier kan generera nya teorimo-

deller, såväl som teoriprövning enligt ett deduktivt synsätt. 

2.2 Val av respondenter och datainsamling 

Urvalet av de respondenter som ingick i den empiriska studien bygger på ett icke-

sannolikhetsurval. Urvalet genomfördes dels genom kedjeurval och dels som ett be-

kvämlighetsurval. Bryman och Bell påstår att icke-sannolikhetsurval är en vanligt 

förekommande typ av urval i undersökningar som berör ekonomi och management. 

Fyra respondenter valdes för att ingå i undersökningen. Målsättningen var att inter-

vjua representanter från de två största partierna som finns representerade i Region-

fullmäktige. Partierna utsåg själva vilka respondenter som skulle intervjuas efter kon-

takt med respektive partikansli. Val av respondent som innehar en chefsposition vid 

upphandlingsenheten gjordes genom en rekommendation från ledningskontoret vid 

Region Gotland. Svenskt Näringslivs regionchef på Gotland valdes av författarna 

som respondent och representant för företagarna på Gotland. Genom detta urval av 

respondenter uppnåddes en bredd av olika intressenter så som ansvariga politiker och 

tjänsteman i beslutande ställning inom region Gotland samt som representant för 

privat företagande på Gotland. De har olika värderingar utifrån sina roller som är 

intressant för uppsatsen.   
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Ejvegård (2007) menar att när åsikter, uppfattningar och kunskaper hos en popula-

tion skall identifieras så kan det ske med hjälp av enkäter eller intervjuer. Enkäter 

innebär en skriftlig kommunikation, medan intervjuer är en muntlig kommunikation. 

Vid en intervju kan frågorna vara mer eller mindre strukturerade. Alla frågor är givna 

på förhand. I en intervjusituation finns det alltid möjlighet att ställa icke strukturera-

de frågor. Bryman och Bell (2010) förklarar att en semistrukturerad intervju innehål-

ler ett antal frågor som är allmänt formulerade. Det ger en möjlighet för responden-

ten att besvara frågorna med utgångspunkt från sin egen förståelse och uppfattning 

vad som är intressant och viktigt. Intervjuaren kan utifrån de avlämnade svaren ställa 

kompletterande frågor för att få en tydligare bild. Eftersom de frågor som uppsatsen 

avsåg att besvara till en betydande del handlade om åsikter och uppfattningar kom 

datainsamlingen att ske genom intervjuer.  

Författarna menar att intervjuerna skedde i en form av semistrukturerad intervju. De 

frågor som ställdes hade formen av öppna frågeställningar som ger stor möjlighet för 

respondenten att besvara utifrån vad som anses vara viktigt och intressant . Öppna 

frågor ger också möjlighet för intervjuaren att i intervjusituationen ställa komplette-

rande frågor. I studien ingår även offentligt tillgänglikt material i skriftlig form, vilka 

kan räknas som empiriska när de har varit underlag till beslut vid upphandlingar, 

konkurrensutsättningar och utvärderingar 

2.3 Genomförande av intervju 

För att besvara uppsatsens frågeställning kommer en undersökning med hjälp av in-

tervjuer att genomföras vid Region Gotland och Svenskt Näringsliv. Vid undersök-

ningar skall vissa etiska principer beaktas. Bryman och Bell menar att respondenter i 

intervjuer skall informeras om undersökningens syfte. Vidare skall krav på anonymi-

tet eller att behandla uppgifter konfidentiellt från respondenter respekteras. Frågorna 

skickades med E-post till respondenterna i god tid innan intervjutillfället. Det ger en 

respondenten en möjlighet att förbereda för intervjun och få information om vad un-

dersökning handlar om och vad intervjun har för syfte. Ytterligare information gavs 

vid intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes under april och maj 2011 och tog 

mellan 50 och 75 minuter att genomföra. Respondenterna erbjöd sina arbetsrum eller 

närliggande konferensrum som plats för intervjuerna. Val av plats gjordes av praktis-

ka skäl, men Bryman och Bell menar att det kan uppstå störande moment vid inter-

vjuer i respondentens arbetsrum. Vid intervjuernas genomförande förekom dock ing-

et moment som kan uppfattas som störande. Intervjuerna spelades in på band och 

korta minnesanteckningar utfördes. Bryman och Bell påstår att inspelning av inter-

vjuer har blivit mer eller mindre obligatoriskt. De största fördelarna med inspelning 

är att intervjuaren kan koncentrera sig på hur respondenten besvarar frågorna, för att 

vid behov kunna ställa följdfrågor. Däremot att enbart ha anteckningar från intervjun 

begränsar möjligheten att fånga upp detaljer som i senare skeden kan vara betydelse-

fulla. Bryman och Bell förtydligar att användning av inspelningsutrustning och med-

vetenheten om att allt material kan komma att användas och det som sägs kommer att 

bevaras kan skapa oro hos respondenten. I anslutning till intervjuerna utfördes tran-

skribering av inspelningsmaterialet. Efter transkribering skickades utskriften åter till 

respondenten för att ge en möjlighet till eventuella förtydliganden eller rättelser. Ej-

vegård (2007) poängterar att vid genomläsning av materialet kan respondenten vilja 
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ändra i texten. Det kan bero på feltolkningar av det inspelade materialet, men kan 

också bero på att respondenten inte längre vill stå för sina tidigare uttalanden. Inter-

vjuaren bör acceptera respondentens krav och göra förändringar i texten. 

2.4 Analys av empiri 

När alla intervjuer är genomförda och transkriberade görs en analys av materialet. 

Trost (2005) menar att arbetet med att analysera insamlat material kan genomföras i 

tre steg. Första steget är att samla in material. Den här undersökningen genomfördes 

med hjälp av intervjuer. Analys av insamlat material följer som ett andra steg. Det 

sker genom att läsa det transkriberade materialet, men också genom att minnas och 

reflektera över hur intervjusituationen uppfattades. Det tredje steget innebär att tolka 

allt material med hjälp av de teoretiska verktyg som finns tillgängliga och som är 

relevanta för arbetet. De teorier och modeller som författarna anser vara tillämpliga 

för den här uppsatsen finns beskrivna i kapitel tre. Trost menar vidare att kreativitet 

och nyfikenhet är utmärkande för all forskning. Det är speciellt viktigt vid analys och 

tolkning av insamlat material vid kvalitativa undersökningar. Samtidigt kan det upp-

stå situationer då svaren från intervjuade kan övertolkas eller framstå som ologiska 

från forskarens sida. Det är viktigt att ha i åtanke att det är tankar och åsikter hos den 

intervjuade som skall undersökas i analysen. 

2.5 Undersökningskvalitet 

Vid analysen av insamlat material är det av betydelse hur materialet tolkas och för-

stås. När intervjuresultaten inte kan kvantifieras för att bearbetas statistiskt, ger det 

större vikt att tolka svaren och identifiera detaljer samt sociala förhållanden som 

framkommer vid undersökningen. Vid analys av insamlat material kan två olika me-

toder användas, det deduktiva sättet eller det induktiva. I undersökningen har den 

induktiva metoden använts, det innebär att insamlat material ställs mot teori. Induk-

tion innebär att flera mätningar som visar samma resultat kan skapa ny kunskap. Det 

kan dock innebära att det finns risk för alltför generella slutsatser, den risken är spe-

ciellt stor om det är att fåtal intervjuer i studien. Vid analys och tolkning av insamlat 

resultat har författarna valt att utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Det innebär att 

tonvikten läggs på tolkning av människors handlingar utifrån de krafter som påverkar 

dess handlingar. 

För att få en uppfattning om kvalitén vid kvalitativa undersökningar anser många 

forskare att mindre vikt skall läggas på frågor som rör mätning (Bryman och Bell 

2010). Läggs mindre vikt på mätningar får validitet som begrepp mindre betydelse. 

Validitet är i vilken omfattning ett mått på ett begrepp och i vilken grad det går att 

observera och identifiera det som påstås observeras och identifieras. Reliabilitet in-

nebär i vilken grad upprepade undersökningar kan uppvisa likvärdiga resultat. Vid 

kvalitativa undersökningar används två kriterier som alternativ för validitet och reli-

abilitet, trovärdighet och äkthet. Trovärdighet delas in i fyra delar, tillförlitlighet, 

pålitlighet, överförbarhet, och styrka. Tillförlitlighet och pålitlighet innebär att säker-

ställa att undersökningen har följt en föreskriven forskningsprocess och att resultaten 

har bekräftats av respondenter eller andra deltagare. Överförbarhet och styrka inne-

bär i vilken grad resultaten kan gälla även för andra situationer och vilken styrka 

resultaten kan påvisa utifrån undersökningens utförande och slutsats.  
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3 Teori 

För uppsatsens teoretiska avsnitt har valts att använda, ”New public management”, 

”Intressentmodellen”, ”Principal/agent –teorin” och ”Kvasimarknaden” vilket kan 

förklaras av att det är de teorier, metoder och modeller som ligger närmast uppsat-

sens innehåll och problem. För att knyta ihop de teserna har författarna bl.a. använt 

Sköldberg och Grönlund (2003), vars utredning handlar om statlig verksamhet i om-

vandling och inriktar sig mot styrning, effektivitet och medborgarintresse.  

3.1 New Public Management 

New public management (NPM), används som ett begrepp för att förklara de ekono-

miska och administrativa förändringar som ägde rum vid offentliga organisationer 

hos ett antal OECD-länder världen över i början på 1990-talet. Hood (1995), Alm-

qvist (2006) och Lapsley (2008) är överens om att NPM är ett koncept som har häm-

tat sina teorier och idéer från det privata näringslivet, om hur offentliga organisatio-

ner skall styra sina verksamheter. Det är en samling teoretiska metoder och inte en 

förteckning av praktiska tillämpningar och modeller. Närmandet till det privata när-

ingslivet kan leda till att offentliga verksamheter inte nödvändigtvis måste utföras av 

offentliga organisationer utan kan läggas ut på privata företag genom anbud. 

Den modell som dominerade före NPM i de offentliga organisationerna fram till bör-

jan av 1990-talet gick under benämningen ”Progressive public administration” (PPA) 

enligt Hood. Förevarande modell innebar att offentliga organisationer skulle ta av-

stånd från det privata näringslivet och deras affärsmetoder, organisationsformer, syn 

på etiska frågor, karriärvägar och syn på belöningar. För att undvika korruption och 

istället skapa förtroende mellan politiker och ledningen för offentliga verksamheter 

formades ett kraftfullt regelverk. PPA skapade en effektiv offentlig verksamhet med 

låga transaktionskostnader genom bildandet av förtroendeskapande relationer av po-

litiker och oberoende tjänstemän.  

Enligt Hood var övergången från PPA till NPM inte någon rak linje eftersom flera av 

teserna i PPA återkommer i NPM temat, visserligen i en något annorlunda skepnad. 

En förklaring som Hood framför, är att utvecklingen av den elektroniska datahanter-

ingen och nätverken helt enkelt skapade nya möjligheter för förändringar inom ett 

område som under en lång och överskådlig tid varit relativt statiskt. Ännu en hypotes 

som Hood framför är att delar av det ”nya” med NPM, drevs fram av redovisningsfö-

retag och managementkonsulter som anade en möjlighet framför sig till en ny och 

växande marknad. 

När Hood försöker definiera begreppet NPM, beskrivs det med hjälp av sju teman: 

(1-4; Särskiljningsförmågan, 5-7; Regler vs diskretion). 

1. Dela upp organisationer i mindre enheter och införa decentraliserat ansvar för 

budget, resultat och kostnader.  

2. Öka konkurrensen genom att etablera köp- och säljkoncept inom offentliga 

verksamheter men även med organisationer i det privata näringslivet. Utveck-

la samarbete mellan enheter inom organisationen.  
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3. Ständiga rationaliseringar för att vara kostnadseffektiva. Implementera orga-

nisationsformer från det privata näringslivet till offentliga verksamheter. Ut-

forma arbetsbeskrivningar som identifierar kostnader.  

4. Tillämpa metoder från privata näringslivet vad gäller personal och lönesprid-

ning. Använda monetära och ickemonetära belöningar. Ta efter privata när-

ingslivets karriärmöjligheter. 

5. Tydligare ansvar och större friheter för chefer. De får en mer diskretionär be-

slutanderätt, d.v.s. att de regler som begränsar beslutsförmågan minimeras. 

6. Effektivitet mäts med mätbara nyckeltal. Synliggöra måluppfyllelse för om-

råde, nivå och servicegrad.  

7. Prestationsbaserad lönesättning och inte efter rang och utbildningsnivå.  

Almqvist (2006) tolkar definition av NPM som Hood framförde 1995. Tidigare tradi-

tionella arbetsrutiner inom offentlig sektor gick ut på att skapa policydokument och 

regler för hur offentliga tjänster borde utföras. Dessa ska ersättas av styrning mot 

tydlig målformulering och uppföljning av måluppfyllelse. NPM handlar därmed om 

att decentralisera beslutskedjan, målstyrning, upphandling och ett ansvarsutkrävande. 

Offentlig sektor skall inte styra sin verksamhet med fokus på resurser och budget i en 

vertikal organisationsstruktur enligt PPA, utan mer på vad som ska uppnås med verk-

samheten och ännu mera styra arbetet mot att formulera mål för verksamheten och att 

sedan göra uppföljning av att uppsatta mål nås. Med styrning mot målformulering 

och måluppföljelse skapas behov av horisontell organisationsstruktur, med fokus på 

processer, aktiviteter och värdekedjor. Det finns också ett synsätt inom NPM att hög-

re effektivitet uppnås där ledningen genom att fastställa vision och mål för organisa-

tionen styr verksamheten mot fastlagda mål (Hood 1995). 

Lapsley (2008) menar att verksamhetsstyrningens processer i en offentlig verksamhet 

är den viktigaste delen i begreppet NPM. Forskare förespråkar en mindre betydelse 

för NPM i framtiden och Lapsley anger nio perspektiv eller framtidsutsikter som kan 

komma att påverka framgången för NPM framöver. Det har att göra med att reformer 

som olika regeringar har inrättat i offentlig verksamhet och som kan beskrivas som 

NPM- reformer ofta inte har gett det resultat som förväntats. Själv är Lapsley överty-

gad om att det i den globala ekonomin som nu är etablerad, ställs krav på regeringar 

som vill genomföra reformer inom offentlig verksamhet. De måste därmed ta hänsyn 

till att politiska beslut påverkas av den globala ekonomiska utvecklingen. Lapsley 

tillägger att regeringarna måste fokusera på den ekonomiska effektiviteten i sina of-

fentliga verksamheter för att fortsättningsvis upprätthålla den politiska kontrollen.  

De nio perspektiv som enligt Lapsley påverkar framgången för NPM reformer är:  

Skillnader i värderingar mellan verksamhetens ledning och de traditionella profes-

sionerna kommer att bestå under överskådlig tid.  

Entreprenörskap och nytänkande kommer alltid att främjas, vilket skapar en konflikt 

med att verksamhetens ledning alltid försöker få sitt arbete granskat och verifierat. 
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Förväntningar på ekonomiska resultat och effektivitet för verksamhetens ledning 

kommer att bli för stor. Tillit och legitimitet för verksamhetens ledning blir ifrågasatt 

om inte förväntningarna infrias. 

Strukturella förändringar sker kontinuerligt för överskådlig tid. Organisationer kan 

inte decentralisera verksamheten.  

Svårigheter med att använda korrekt mätetal för organisationens prestationer kommer 

bestå för överskådlig tid. De mätetal som används kommer att var omtvistade.  

Användande av finansiella incitament och belöningar kommer inte att ge önskvärda 

konsekvenser för verksamheten.  

Verksamhetens ledning försöker få sitt arbete granskat och verifierat. Finansiell och 

icke-finansiell granskning. 

Det finns en stor grupp av traditionella professionerna med en egen värdering och 

etos som NPM modellen inte kan hantera. 

Styrkan med NPM leder till att offentliga organisationen ständigt kommer att söka 

och pröva legitimitet för sin verksamhet. 

Lapsley (2008) anser att NPM är här för att stanna och att det sker en kontinuerlig 

utveckling och förbättring. Däremot skall fokus inte enbart riktas på utveckling av 

strukturer och processer utan tillämpning av NPM inom en organisation skall även ta 

hänsyn till moral och mänskliga relationer. Hood (1995) anser att framgångarna för 

NPM är att det har blivit en annan syn på styrning, uppföljning och redovisning i 

offentliga organisationer.  

Agevall (2005) beskriver NPM som en form av ny organisering när traditionella of-

fentliga verksamheter bryts ut från det ordinarie verksamhetsområdet till att bilda nya 

självständiga resultatenheter med eget ekonomiskt ansvar. Det sker en orientering 

mot marknadsmässiga principer med decentralisering, budgetansvar, avtal och kon-

kurrens. Det blir också en uppdelning mellan förvaltning och politik. De traditionella 

offentliga verksamheterna arbetar efter medborgarnas demokratiska beslut som ger 

politiker mandat att styra och förvalta. Produktivitetsökning och effektivare använd-

ning av tillgängliga resurser leder till mer effektiva verksamheter. I NPM står eko-

nomiska värden och normer i förgrunden, medan andra icke-ekonomiska värden och 

normer får mindre betydelse. Kärnan i NPM är att intressenter i offentliga verksam-

heter är rationella i sina roller och i första hand agerar med ett egenintresse och att 

kvalitet och effektivitet uppnås med marknadsorientering och konkurrens.  

Lindberg och Blomgren (2009) menar att konkurrensutsättningar och upphandlingar 

tenderar att ge de största kostnadsreduceringarna under de första upphandlingsom-

gångarna, för att vid senare upphandlingar endast ge små kostnadsminskningar. Det 

ger även grund till att marknaden går i en riktning mot oligopol och en större del av 

standardisering. Ofta anges som motiv för konkurrensutsättning att det ger större 

mångfald och högre kvalitet. När konkurrensutsättningar började användas i större 

skala var det med en förhoppning att få en större variation av leverantörer och tjäns-

ter. Det fanns förväntningar om att olika personalgrupper skulle överta verksamheter 

och att olika leverantörer skulle profilera sig inom vissa verksamhetsområden. Det 

kan konstateras att det istället har blivit en större koncentration av ett fåtal leverantö-
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rer som erbjuder standardiserade tjänster. Upphandlingsprocedurerna är komplicera-

de och det innebär att leverantörerna måste lägga stora resurser för att delta i upp-

handlingen. Komplicerade upphandlingsprocedurer skapar inträdeshinder främst för 

små leverantörer. Marknaden har intagit en form av oligopolmarknad med ett fåtal 

aktiva leverantörer. 

Enligt Lindberg och Blomgren (2009) finns det alternativ till de former av upphand-

ling som LOU regelverk tillåter. Det finns tre alternativ: kundvalsmodellen, partner-

skap och egen regi. Kundvalsmodellen innebär att kunden ges möjlighet att välja 

mellan några utvalda leverantörer som sedan utför en tjänst med en ersättning som är 

fastlagd av upphandlande part. Kunden väljer vem som skall utföra tjänsten. Partner-

skap innebär överenskommelser mellan offentliga och privata aktörer som t ex. för-

delning av produktion, finansiering och intäkter. Det finns stora likheter med de 

samarbetsformer som finns i det privata näringslivet. Alternativet att bedriva verk-

samheten i egen regi har den fördelen att det går att styra och kontrollera verksamhe-

ten på ett bättre sätt, än om den utförs av en annan aktör. Lindberg och Blomgren 

framför att det finns fördelar och nackdelar med upphandling enligt LOU. 

3.2 Mål- och resultatstyrning – statens reformerade styrsystem 

Sköldberg och Grönlund (2003) för fram att det privata näringslivet har ett tydligt 

mål, lönsamhet. Det ger en tydlighet i verksamhetens styrprocess och styrning mot 

lönsamhet. Offentlig sektor har mer oklara mål och de är även inbördes motstridiga 

eller motsägande, vilket komplicerar arbetet med verksamhetens styrprocess.  

Offentlig sektor har i viss utsträckning öppnats för privata varianter, bolagiserats 

under offentligt ägarskap eller varit kvar i myndighetsform.  

Sköldberg och Grönlund förklarar vidare att det under senare år har utvecklats en 

ökad tilltro till konkurrens och privaträttsliga avtal med privata aktörer, som kan er-

sätta eller komplettera sedvanlig parlamentarisk och politisk styrning. En sådan ut-

veckling eller tankesätt mot privata avtal och ökad konkurrens från privata aktörer 

beskrev Hood redan 1995 som ”New Public Management”, NPM.  

Enligt Sköldberg och Grönlund (s. 3) bygger den förändringen på två antaganden: 

(1) ”Ett grundläggande problem i statsförvaltningen är att verksamheten inte sker 

tillräckligt effektivt” och (2) ”Verksamheten kan effektiviseras genom att myndighe-

ternas mål klargörs och ett slags syntetiskt kontraktsförhållande upprättas mellan den 

politiska nivån och de statliga myndigheterna”. 

De reformer som har genomförts under senare år har en inriktning mot en s.k. mål- 

och resultatorienterad styrning. Enligt Sköldberg och Grönlund, är själva idén att 

politikerna sätter upp mål och förväntat resultat, medan utförandet och hur medel 

skall användas är något som åligger myndigheterna själva att avgöra. Den nya svens-

ka modellen bygger på en maktrelation och styrning, mellan en uppdragsgivare och 

en uppdragstagare. Detta brukar benämnas ”principal agent teorin” eller med den 

svenska förklaringen, ”beställare/utförarmodellen”. Figur 1 visar en triangulering 

mellan teori, metod och modell av nuvarande offentlig sektors tillvägagångssätt. 
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Figur 1. Samband mellan teori, metod och modell (Egen bearbetning). 

Agenten ges av huvudmannen, i kontraktsform, ett uppdrag att verka i dennes namn 

och intresse och att utföra ålagt arbete mot ersättning Sköldberg och Grönlund 

(2003) anser dock att det finns en inbyggd motsättning i modellen mellan en huvud-

man och agent, ifrån två håll. Motsättningarna består av att huvudmannen har ett 

maktövertag mot agenten eftersom den förra kan avsätta agenten om denne inte har 

utfört sitt uppdrag tillfullo, och därmed inte uppnått målen i kontraktet. Agenten har 

från sin sida ett informationsövertag, och kan anpassa redovisningen till principa-

len/beställaren för att skydda sina egna intressen, i motsats till vad som står i kon-

traktet. Det kan påpekas enligt Sköldberg och Grönlund, att givna lagar, regler och 

värdering av uppdrag kan tolkas av huvudman och utförare utifrån deras egna re-

spektive perspektiv. En annan faktor är att i en demokratisk hierarki finns tre centrala 

nivåer: 1. Riksdag (centralt), 2. Landsting (regionalt), 3. kommuner (lokalt), där den 

ena kan vara huvudman och den andra uppdragstagare. ”Redovisning är med ett så-

dant betraktelsesätt inte neutralt, utan ett politiskt verktyg” enligt Sköldberg och 

Grönlund (s. 4). 

3.2.1 Annan forskning inom området offentlig förvaltning  

Olsen (2005) ser däremot kritiken mot Public Administration(PA) dvs. den offentliga 

förvaltningen, som en dynamisk utveckling av demokratin snarare än ett möjligt pa-

radigmskifte. Samhällsförändringar skapar behov, men även möjligheter att omförde-

la rollerna mellan staten, marknaden och det ”privata samhället”, men även mellan 

olika yrken, intresseorganisationer och medborgare. Olsen ser reformer som bygger 

på neoklassisk ideologi vilket bygger på privatiseringar, avregleringar, marknadslös-

ningar och kommersialisering. Vilket får ”Public Administration” att framstå som en 

”stormarknad” för en mängd olika offentliga servicemöjligheter, allt under en ökad 

marknadskonkurrens, genom kontrakt och resultat i stället för genom policys och 

regelverk. Därmed blir medborgarna intressenter på kommersiell grund i stället för 
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att inneha ett politiskt förhållningssätt till statsmakten. PA präglas därför av att allt 

mäts i ”bästa utförande”, ”rätt storlek” och ”mest för pengarna”. Varje individs in-

tresse går före samhället som helhet, dvs. konkurrenskraft ställs mot central plane-

ring. 

Olsen (2005) för även fram att medborgarna kanske inte accepterar mer centraliserad 

makt, men de vill ha gemensamma regler för alla intressenter. Staten skall med det 

nya synsättet verka för att stödja det civila samhället och marknaden, i stället för att 

styra samhället. Marknaden har således inte svaret på ”alla” frågorna, utan Olsen 

anser att varje land måste ta hänsyn till sina behov, traditioner och resurser när det 

gäller de politiska systemen och landets möjligheter. Enligt Olsen har den ökade glo-

baliseringen därutöver skapat ett behov av mer avancerad administration för att möta 

de framtida utmaningarna från konkurrensutsättningen. Olsen påpekar också att även 

om pendeln har svängt över till mer marknadsanpassad offentlig sektor har mängden 

lagar och regler inte minskat. De har snarare ökat med globaliseringen. 

Enligt Rothstein (2002) är det som det offentliga vill köpa inte alltid av standardka-

raktär vilket den öppna marknaden oftast erbjuder, utan offentliga upphandlingar 

gäller ganska ofta specialprodukter eller tjänster där staten är den enda köparen. Nå-

got som Rothstein för fram är att det i vissa lägen är direkt omöjligt för det offentliga 

att specificera varan/tjänsten och därmed blir kontrakten svåra att avgränsa för att 

fungera på ett styrande sätt. Det gäller speciellt inom det sociala området. Rothstein 

tar därefter upp tre punkter vilket till viss del skiljer marknaden ifrån det offentliga, 

där kostnadseffektivitet inte det enda mål som det offentliga har att ta hänsyn till utan 

de innebär; 1) ”Rättssäkerhet”, dvs. att processerna är riktiga och oklanderliga; 2) 

Kravet om att medborgarna blir likvärdigt behandlade dvs. med ”lika omtanke och 

respekt”; 3) ”Ansvarighet”, medborgarna skall kunna bedöma politikernas insats i 

efterhand. Det innebär enligt Rothstein, att offentliga tjänster vilka skall bedrivas 

med marknadslösningar kräver omfattande regleringar och granskning angående kva-

liteten av utförda uppdrag, för att inte skapa en osund konkurrens mellan de privata 

vinstdrivande företagen. 

Rothstein tar också upp tre punkter vilka måste vara uppfyllda för att privata aktörer 

skall kunna utföra offentliga tjänster. 

 Att kontrakten mellan staten och producenten kan specificeras. 

 Att staten har resurser att utvärdera producenterna, till exempel i form av att 

avbryta kontrakt som inte fullföljs och utvärdera kvalitén på vad som levere-

ras. 

 Att en fungerande konkurrens mellan olika producenter kan skapas. 

De tre punkterna kan förklaras enligt Rothstein med att om det offentliga inte kan 

beskriva vad som skall utföras är risken att det offentliga får något som inte var efter-

frågat. Den andra punkten ger tillhanda att det offentliga mer går över till en kontrol-

lerande funktion än en producerande verksamhet. Den sista punkten kan enligt 

Rothstein förklaras på ett sådant sätt, att när en offentlig tjänst skall utföras av en 

privat aktör och en fungerande konkurrens inte kan skapas, finns det ingen anledning 

att privatisera den offentliga tjänsten. 
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3.3 Intressentmodellen 

Intressentmodellen ger en beskrivning av hur organisationer skall förhålla sig till de 

omgivande aktörerna. Enligt Brytting (2005) består organisationer av en koalition 

mellan olika intressenter som var och en ser fördelar med att vara delaktiga i organi-

sationens verksamhet. Organisationer kommer att leva vidare så länge intressenterna 

upplever att det finns en nytta och att uppoffringar uppvägs av den nytta som erhålls. 

Det innebär att organisationer har ett egenintresse att främja sina intressenter. De 

olika intressenterna har emellertid olika målsättningar med sina bidrag till organisa-

tionens verksamhet. Ägarna ställer krav på avkastning på investerat kapital. Ägarna 

har därmed ett intresse att vara informerade om verksamheten och påverka styrning-

en av organisationen. Enligt Ax et al (2007) brukar Chester Bernard och Herbert Si-

mon tillskrivas som intressentmodellens upphovsmän. En anpassad version av deras 

modell kan ses i figur 2 över valda delar av Region Gotlands intressenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretiskt Intressentmodell för Region Gotland

Region 
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Källa: Egen bearbetning 

 

Figur 2. Intressentmodell, Region Gotland som huvudorganisation (Egen be-
arbetning). 

Enligt Engels (2003) beskriver intressentmodellen på vilket sätt och hur en organisa-

tion skall förhålla sig till sina intressenter. Generellt räknas ägare, kunder, leverantö-

rer, konkurrenter och anställda som närliggande intressenter. Det finns även intres-

senter av annan karaktär, vilka inte direkt påverkar den dagliga driften t.ex. stat och 

intresseorganisationer. Intressentmodellen är ett verktyg för organisationer som kan 

förklara inte bara hur de skall ta ett socialt ansvar utan även hur de skall bete sig 

etiskt försvarbart. Enligt Engels (2003) finns en alltför stor fokusering på de starka 

intressenterna som i ett längre perspektiv kan hämma och begränsa företagens 

innovationsprocesser och framtida produktutveckling. Kunder är en intressentgrupp 

som ofta befinner sig i ett kunskaps- och informationsunderläge. Olika konsument-

rättigheter t.ex. lagstiftning och branschavtal har till syfte att tillförsäkra konsumen-
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ter att korrekt information är tillgänglig och att det är balans i kunskap och informa-

tion mellan kund och säljare. Engels menar att för att fånga upp idéer vilka berör 

frågor om sociala och miljömässiga kunskaper, skall företagen även engagera intres-

senter som normalt inte ingår i deras intressenätverk. Det ger enligt Engels möjlighet 

för företagen att involvera maktlösa, resurssvaga eller intressenter som är negativt 

inställda till företaget och som normalt inte skulle ha något intresse av att interagera 

med företaget. Företaget kan genom detta arbetssätt förbättra idéprocessen och pro-

duktutvecklingen. Det leder till större konkurrenskraft och en ökad lönsamhet inom 

företaget. Engels menar att det i näringslivet framträder flera tolkningar av intres-

sentmodellen. 

Tolkning 1 – Moral är inte lönsamhet 

Enligt denna moraliska tolkning skall organisationer ta hänsyn till intressenter som 

har begränsade resurser, och saknar maktmedel för att påverka organisationer att ta 

hänsyn till deras agenda. Intressenter som har en stark position kan påverka organisa-

tioner med sina maktmedel. Exempelvis kan en kund avstå att köpa produkter eller 

tjänster eller en aktieägare kan sälja sina aktier om det finns missnöje med organisa-

tionens beteende. Deduktionen är att en organisation skall ta hänsyn till både de star-

ka och svaga intressenterna i dess omgivning, det finns en moralisk skyldighet att 

bete sig oklanderligt, oavsett om det är vinstgivande eller inte. 

Tolkning 2 – ”Might is Right!” 

Engels nämner vidare att ”varumärkestolkning är ett antagande om att företag är be-

roende av sina intressenters förtroende för att nå lönsamhet”. Det leder till att organi-

sationer måste leva upp till intressenternas krav och förväntningar eller till och med 

att överträffa intressenternas krav och förväntningar. Engels ser en skillnad mellan 

den moraliska tolkningen och varumärkestolkningen. Den senare tar en större hänsyn 

till de starkare och tongivande grupperna av intressenter, medan den moraliska tolk-

ningen har fokus på de svagare och maktlösa intressenterna. Vilket ger två olika de-

viser ”might is right” eller sett från andra sidan: ”right is right”.  

Tolkning 3 – Innovation och produktutveckling 

Engels förklarar att en allt för stark fokuseringen på de starka intressenterna i läng-

den kan bli direkt hämmande för företagen, och även begränsa företagens innova-

tionsprocesser och framtida produktutveckling. För att fånga upp idéer som berör 

frågor om sociala och miljömässiga kunskaper, skall företagen enligt denna tolkning 

även engagera intressenter som normalt inte ingår dess intressenätverk. Det ger möj-

lighet för företagen att involvera intressenter som normalt inte skulle ha något intres-

se i att interagera med företaget. Exempelvis maktlösa, resurssvaga eller intressenter 

direkt negativt inställda till företaget. När det gäller innovationstolkningen ligger 

intresset i det stora hela hos företaget att förbättra idéprocessen, produktutvecklingen 

och lönsamheten inom företaget. 

3.4 Principal-Agent Teorin  

Gauld (2007) anser att Principal- Agentteorin (PAT) bygger på två antaganden. Det 

första antagandet är att självintresset är det som motiverar både individer och organi-

sationer, och att de olika parterna söker fördelar som gynnar deras egna intressen att 
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få avkastning utifrån insats. Om statstjänstemän bara är intresserade av budgetök-

ningar, politikerna av röster och lobbygrupper enbart är intresserade av sina egna 

verksamheter, ger det en grund till en allt för stor statsmakt och benägenhet att gå 

medborgarna till viljes för att vinna röster. Det andra antagandet är att allt i livet även 

inom offentliga, privata och organisationer kan förklaras som en form av relations-

skapande mellan olika parter, som sedan kan brytas ner till enskilda delar och speci-

ficeras som individuella formella kontrakt. Företrädare av agentteorin anser att an-

vändandet av kontrakt inom offentlig sektor är något som ger politiker som betalare 

(”principal”) och medborgare som kund (”agent”) ett gemensamt intresse. Betalaren 

ställer krav genom kontrakt på vad som skall uppnås i de olika tjänsterna som är be-

ställda, medan kontrakt skall hålla tillbaka egenintresset från agentens sida genom att 

kontrakt har en tydlig utformning. Kontrakt skall innehålla vissa sanktioner för att 

motverka osunda belöningar. 

Enligt Nilsson et al. (2010) är det av vikt hur uppdraget utformas och kommuniceras 

av principalen för att få agenten att använda sina egna kunskaper, och inte att agenten 

bara utgår ifrån en färdigställd mall eller program. Gauld anser även att det finns en 

risk med PAT genom att intressenterna lämnar den konkurerande miljön och i stället 

hamnar i en beroendeställning genom det nära samarbete som PAT förutsätter. Spe-

ciellt gäller det när komplexa informationssystem ingår i tjänsterna som t.ex. inom 

hälsovård. 

Miller (2005) tar sin utgångspunkt utifrån Webers asymmetriska relation mellan de 

politiska myndigheterna och tjänstemännen. Där informationsfördelen tillhörde ”ex-

perterna” på tjänstemanna sidan och därmed till viss del makten över politikerna. 

Miller ställer sig frågan om Webers teser verkligen stämmer fullt ut, och ser om det 

finns några möjligheter för principalen att styra den sakkunnige till att utföra det som 

ligger i principalens intresse. Miller ser PAT som en av de modeller som utgår från 

Webers asymmetriska påstående. Miller menar att Principalen eller uppdragsgivaren 

uppmanas enligt agentteorin att utforma anbud eller kontrakt på ett sådant sätt, att 

belöning utgår vid uppnådda mål medan dåligt fungerande uppdrag utförda av agen-

ten skall klandras. PAT förhåller sig mer till relationer mellan en formell myndighet 

och deras möjlighet att införa styrande incitament gentemot en anlitad agent. Princi-

palen har här ett intresse av att få agenten att agera på ett likvärdigt sätt som om prin-

cipalen själv skulle utfört uppdraget, och med samma information som agenten, nå-

got som Miller kallar för ”Principalens dilemma”. 

Miller framför att det i början 1980-talet skapades en definition av PAT. Den inne-

håller sex olika egenskaper som kan betecknas som kärnegenskaper: (1) Agentinver-

kan, (2) Informationsasymmetri, (3) Asymmetri i inställningar, (4) Initiativ mot en 

enhetlig huvudman, (5) Bakåtinduktion vilket bygger på gemensam kunskap och (6) 

förhandlingspåtryckningar. Dessa sex kärnegenskaper leder till två grundläggande 

antaganden: (1) Det skapas incitament för principalen att styra agenten mot ett tydli-

gare resultatbaserat utfall av utfört uppdrag. Risken förflyttas därmed från principa-

len till agenten. (2) Effektivt kompromissande driver agenten att vilja kräva kompen-

sation för den högre risk som beskrivs i punkt Ett. Det skapar en förutsättning som 

Miller (2005) benämner som ”Näst bästa lösningen”. 
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Medan Marsh (2009) ser risker med det informationsunderläge som uppstår för prin-

cipalen i förhållande till agenten, som därmed har ett förhandlingsövertag i en affärs-

uppgörelse. Enligt Marsh kan Principal- agentteorin tillämpas när NPM används som 

modell eller metod vid konkurrensutsättning av offentlig verksamhet. PAT riktar 

uppmärksamheten mot de problematiska relationerna mellan principal och agent och 

det kunskapsöverläge som agenten innehar.   

3.4.1 Public Choice  

Enligt Marsh uppmärksammar Public Choice-teorin att organisationens intressen 

berör egna enskilda intressen. Förhandlingar och avtal ger fördelar i den egna organi-

sationens intressen men samtidigt strider det mot medborgarnas allmänna intressen.  

Enligt Eklund (2010) studerar Public Choice-teorin hur politiker fattar beslut. An-

hängarna av Public Choice hävdar att politiska beslutsprocesser bör analyseras på 

samma sätt som konsumenter och företag. Konsumenter antas göra sina inköp av 

varor och tjänster för att uppnå största möjliga nytta. Företag har på samma sätt som 

mål att på lång sikt erhålla maximal vinst. Public Choice-teorin menar att det är san-

nolikt att politiker också fattar beslut som gynnar deras egna intressen. Politiker är 

valda av medborgarna, och förväntas inte fatta impopulära beslut som går emot de 

medborgare som har röstat och kommer att rösta vid kommande val. Av taktiska skäl 

kan därför politiker enligt Public Choice-teorin fatta beslut vilket som ur ekonomisk 

synvinkel som helhet kan framstå som olämpliga.  

3.5 Kvasimarknaden - en modell för upphandling 

Enligt Kähkönen (2004), är kvasimarknad en modell som utvecklades i England re-

dan på tidigt 1990-tal. Kvasimarknaden är en blandning mellan hierarkisk (publikt 

monopol) och konventionell marknad, men de är skapta och underhållna av den of-

fentliga sektorn. Användaren av servicen är inte den normala betalaren, utan ersätt-

ningen för utförda tjänster regleras mellan den offentliga beställaren (”principalen”) 

och utföraren (”agenten”). Kähkönen menar också att det finns flera slag av utövare i 

denna modell. Det är både offentliga företag och privata vinstdrivande liksom icke 

vinstdrivande organisationer som är agenter på marknaden. Det som är gemensamt 

för de olika delarna är att all betalning sker med offentliga skattemedel och det är den 

offentliga beställaren som bestämmer vilka tjänster som skall utföras.  

Kvasimarknaden skiljer sig något från den öppna marknaden enligt Kähkönen 

(2007). I den öppna finns det flera köpare och säljare, det råder fritt in- och utträde 

till marknaden och priset styrs av tillgång och efterfrågan. När det gäller kvasimark-

naden är den styrd av politiska beslut, vilket bestämmer vad och vilka tjänster som 

skall utsättas för konkurrens från andra aktörer än de offentligt drivna verksamheter-

na. Det blir en form av marknadslik situation enligt Kähkönen (2007), där olika aktö-

rer konkurrerar om samhällsuppdrag, men allt sker under strikt kontroll av den of-

fentliga sektorn. En stor skillnad jämfört med den reguljära marknaden är att i den 

kan en privat aktör välja att dra sig ur ett uppdrag, och det finns fortfarande andra 

privata aktörer som kommer vara villiga att leverera tjänsten till rätt pris. 

I en kvasimarknad har den privata aktören också en möjlighet att dra sig ur, medan 

tjänsten som skall utföras fortfarande är kvar, vilket enligt Kähkönen skapar en form 
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av icke neutral konkurrens situation där den offentliga verksamheten kvarstår, med 

skyldigheten att utföra uppdragen som det offentliga enligt lag är skyldiga att göra. 

Något som kan konstateras är att ju högre insats av kapital och specialiserade arbeta-

re som behövs för att driva en verksamhet, desto mer tenderar konkurrensen minska 

övertiden och det hela går från ett offentligt monopol till i det närmaste privat mono-

pol eller i vart fall ett oligopol. Å andra sidan där insatsen i kapital är låg och behovet 

av utbildad arbetskraft inte är speciellt stor är det lättare att bibehålla konkurrensen, 

(Kähkönen). 

Internet som medium skall inte underskattas för att underlätta möjligheten för kvasi-

marknaden att utvecklas (Ranerup, 2005). Tillgängligheten för kunder och tillhanda-

hållare av olika tjänster har hittat ett forum där de kan nå varandra med en lätthet 

som inte existerade tidigare. Kunder eller brukare kan enligt Ranerup, numera nå den 

information som de behöver och därmed göra jämförelser inom de tjänster de är in-

tresserade av oavsett om det gäller skolgång eller äldreboende. Samtidigt har Internet 

givit tillhandahållarna av tjänsterna, en möjlighet att nå ut till allmänheten via offent-

liga forum som tillexempel en kommuns hemsida. 
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4 En studie om Region Gotland 

4.1 Region Gotlands direktiv och uppföljningsrapport 

4.1.1 Direktiv 

I årsredovisningen för Region Gotland (2010) rapporteras att, kommunstyrelsen år 

2007 fattade beslut om att ”pröva konkurrensutsättning för i princip all verksamhet”. 

Offentlig verksamhet som tidigare arbetade på en stabil och till viss del förutsägbar 

marknad ställs i och med detta inför konkurrens från aktörer från det privata närings-

livet. 

Region Gotland har under senare år ökat andelen verksamhet som drivs i annan regi. 

Under 2010 uppgick andelen till 16,5 % av regionens totala kostnad. Det motsvarar 

ett belopp på 796 miljoner kronor. Det beloppet innehåller även kostnader för entre-

prenader. I jämförelse med landet i övrigt ligger värdet något över riksgenomsnittet. 

Se figur 3 där utvecklingen under de senaste fem åren redovisas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Andel offentlig verksamhet i annan regi (Årsredovisning för Region 
Gotland 2010, sid. 44). 

Företag som nämns i uppsatsen och deras uppdragsersättning från Region Gotland i 

miljoner Sek 2010 (2009): Attendo Care AB 61,7 (57,9), Gotlandsbuss AB 46,0 

(19,4), Ragn-Sells AB 37,9 (37,8), Diaverum Sweden AB 15,0 (3,3) och Samres AB 

21,7 (18,7). 

Det är huvudsakligen fem nämnder som har konkurrensutsatt delar av sin verksam-

het. Se figur 4. (1) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 23 % av sin andel 

konkurrensutsatt. Främst är det gymnasiefriskolor och olika vuxenutbildning som 

förklarar den stora andelen. (2) Socialnämnden har 21 % av sin verksamhet konkur-
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rensutsatt. Det inrymmer verksamhet för särskilda boenden inom äldreomsorg. Sy-

stem för kundval används inom flera delar av verksamheten, främst inom hemtjänst 

och personlig assistans. (3) Barn- och utbildningsnämnden har konkurrensutsatt 17 % 

av sin verksamhet. Det berör främst förskolor och grundskolor. (4) Hälso- och sjuk-

vårdsnämnden har lika stor andel (17 %) av sin verksamhet konkurrensutsatt. Det 

avser utomlänsvård, ambulansverksamhet och privata vårdgivare. (5) Samhällsbygg-

nadsförvaltningen har 16 % av sin verksamhet konkurrensutsatt. Det gäller främst 

avfallshantering, kollektivtrafik och sjukresor. Andelen konkurrensutsättning har 

minskat under 2010 på grund av omorganiseringar och överflyttning av verksamheter 

till annan förvaltning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Andel konkurrensutsatt verksamhet inom nämnder och förvaltningar 
Fritt efter (Årsredovisning för Region Gotland 2010, sid. 44). 

Regionstyrelsen (2007) har utarbetat direktiv åt nämnderna. Motivet för konkurrens-

utsättning är att öka valfriheten och att säkerställa god kvalitet, samt skapa möjlighet 

att sänka kostnader. Direktivet förtydligas genom att konkurrensutsättningen skall 

uppnå två mål. 

 Stärka det lokala näringslivet genom att öka andelen privata alternativ genom 

konkurrensutsättning och avknoppning. 

 Förbättra effektiviteten genom att sänka kostnaderna med bibehållande av 

minst samma nivå på utbud och kvalitet.  

Uppföljning av målen sker genom att antal och volym på upphandlingar mäts, vilket 

resulterar i nya utförare, samt att jämföra kostnader, utbud och kvalitet hos nya utfö-

rare mot kostnader i egen regi.  



 

 20 

4.1.2 Uppföljningsrapport 2008-2009 konkurrensutsättning Region Gotland 

Nämndernas arbete med konkurrensutsättning under 2008-2009 har beskrivits i en 

rapport sammanställd av Ledningskontoret. Gripne (2010) skriver i rapporten hur 

nämndernas arbete utvecklats, samt planer för kommande år. Utvärdering sker ge-

nom att jämföra kostnader, utbud och kvalitet enligt följande: (1) Hälso- och sjuk-

vårdsnämnden sänkte sina kostnader med storleksordningen 3 miljoner per år. En 

ökad patienttillströmning har dock ökat totalkostnaden. Införande av Vårdval Got-

land har medfört omställningskostnader. Kvalitetsnivån på verksamheten är svårt att 

bedöma. (2) Barn- och utbildningsnämnden har omställningskostnader i sin verk-

samhet som visar sig vara svåra att minska. Utbudet har ökat. Kvalitetsnivån i olika 

utbildningsområden är svårt att bedöma. (3) Socialnämnden kommer att få lägre 

kostnader tillsammans med högre kvalitet på vissa områden. Kundvalssystemet inom 

hemtjänsten kan på sikt ge högre kostnader. (4) Tekniska nämnden har samma kost-

nader för renhållning i jämförelse med drift i egen regi. Däremot har det nya avtalet 

för kollektivtrafiken, medfört minskade kostnader tillsammans med en högre kvalité 

vad gäller miljö och säkerhet. 

Det kan konstateras att flera upphandlingar har lett till sänkta kostnader, men infö-

randet av kundvalssystemet har ökat omställningskostnader, utbud och valfrihet har 

utökats, men kvalitetsutvecklingen är svårbedömd. Flera förvaltningar uppger att 

konkurrensutsättning har ökat produktiviteten oavsett om verksamheten bedrivs i 

egen regi eller av annan utförare.  

Rapporten visar att få förvaltningar har en plan för konkurrensutsättning. Förvalt-

ningar har inte i tillräcklig omfattning uppmuntrat till avknoppningar och att anställ-

da får tillfälle att starta egna företag. 

Flera förvaltningar påpekar att upphandlingar tar tid och resurser från ordinarie verk-

samhet, och att det tar tid att erhålla ny kompetens samt att genomföra uppföljningar. 

Förvaltningarna efterlyser mer stöd från upphandlare och konsulter samt information 

om regionens direktiv, speciellt i upphandlingsfrågor.  

Med utgångspunkt från uppföljningsrapporten beslutade kommunstyrelsen i april 

2010 att: 

Tydliggöra nämndernas ansvar för konkurrensutsättning 

Tydliggöra kommunens beställar- och utförarroll 

Få fler att utmana kommunal verksamhet och att starta eget. 

 

4.2 Konkurrensutsättning, politik eller ekonomi 

Gardell
1
 anser att det beror mycket på vilken verksamhet som skall upphandlas om 

det skall ses från en politisk eller ekonomisk sida. Vid en byggentreprenad är det en 

ekonomisk fråga. Om någon annan kan gör det bättre och billigare, finns ingen an-

ledning för Region Gotland att göra det i egen regi. När det gäller konkurrensutsätt-

ning eller privatisering är det mer en politisk fråga. När det gäller städning eller 

                                                 
1
 Tommy Gardell, Socialdemokraterna intervju 15 april 2011. 
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vårdcentraler är det nästan bara politiskt. Många gånger är politikerna helt överens, 

men i en del fall finns ingen enighet över blockgränsen. Ibland finns det inte ens nå-

gon enighet inom partierna. Thomsson
2
 ser det som en blandning med en övervikt 

mot det politiska, Centerpartiets ställningstagande ligger inom tre viktiga och tunga 

områden. 
 Det första är att Centerpartiet

2
 anser att Region Gotland har en alldeles för 

dominerande ställning som arbetsgivare på Gotland med drygt 6 000 medar-

betare. Den näst största arbetsgivaren är PayEX AB med totalt ca 600 anställ-

da varav ca 500 arbetar inom Gotland. Det är ett problem enligt Thomsson
2
, 

”Region Gotland tar helt enkelt för stor plats i gotlänningarnas hjärta och 

hjärna, vilket får till följd att om det uppstår problem, uppfattar medborgarna 

att det är Region Gotland som skall åtgärda de uppkomna problemen”. 

 Det andra är att Centerpartiet
2
 anser det vara en bra möjlighet att ”skapa ef-

fektivitet och nytänkande inom offentlig sektor, att få in andra som utför 

samma uppdrag fast på ett nytt sätt, alltså helt enkelt öppnar upp offentlig 

sektor, det är bra för kvalitetens utveckling det är det ingen tvekan om”.  

 Det tredje är att Centerpartiet
2
 värdesätter valfriheten för medborgarna och 

deras möjlighet att välja mellan olika alternativ av samhällstjänster, men även 

för de anställda inom Region Gotland och särskilt för kvinnor, som är domi-

nerande inom många yrkesgrupper i Region Gotland. När det kommer in nya 

aktörer skapas större konkurrens vilket ger en bättre möjlighet för kvinnorna 

som grupp att lyfta sina löner. 

4.2.1 Ekonomisk styrning från partiernas utgångspunkt  

Gardell
1
 och Thomsson

2
 anser att det är behovsstyrning som är styrande, och det är 

självklart att all verksamhet skall utgå från behov, men Thomsson
2
 tillägger också att 

det är en politisk värdering eftersom Centerpartiet står för, valfrihet, kvalitetsutveck-

ling och att göra Region Gotland till en mindre dominerande arbetsgivare. När det 

ekonomiska utrymmet inte räcker till får politikerna prioritera (Gardell
1
), och då är 

självklart budget och budgetstyrning viktigt. I sådana lägen ställs olika verksamheter 

mot varandra. Gardell
1
 ser att det blir politiska överväganden som avgör hur pengar-

na skall fördelas. Gardell
1
 tar som exempel, att oavsett styrande politisk majoritet i 

Region Gotland så har sjukvården under många år överskridit sin budget. Orsaken till 

att det blir underskott i budgeten inom sjukvården, har varierat t.ex. inhyrda läkar-

tjänster. Bostadsanpassning och snöröjning är också exempel på verksamheter som är 

svåra att budgetera. En del år uppgår omkostnaderna till flera miljoner för t.ex. 

hjälpmedelscentralen och andra år finns i stort sätt inga kostnader alls inom verk-

samheten.  

4.3 Styrning, riktlinjer och förordningar 

Olsson
3
 anser att det är den förda politiken som beslutar om direktiv och riktlinjer. 

Enligt upphandlingspolicy (2009) för Region Gotland skall miljö, etiska och sociala 

krav beaktas vid upphandlingar. Direktiv och riktlinjer skall följas under anbudsför-

                                                 
2
 Lars Thomsson, Centerpartiet intervju 05 maj 2011. 

3
 Örjan Olsson, Tjänsteman (upphandlarenheten) vid Region Gotland. Intervju 08 april 2011. 
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farandet, och upphandlarna måste följa kraven från politikerna. Med reservation för 

att kraven är kompatibla med LOU och direktiven från EU. Det finns även fler lagar 

att ta hänsyn till bl.a., sekretesslagen, förvaltningslagen, hälso- och sjukvårdslagen, 

offentlighetsprincipen samt Lagen om särskilt stöd. Från näringslivet sida uppfattas 

EU direktivet som stelbent, men det är en lagstiftning som gäller för alla inom hela 

EU. Dock påpekar Thomasson
4
 att det i Sverige finns en förmåga att komplicera sa-

ker och ting, att lägga till egna värderingar utöver EU:s regelverk, Från näringslivets 

sida menar Thomasson
4
 att upphandlingspolicyn lägger stort ansvar på upphandlarna. 

Etiska krav och miljökrav finns med som kriterier i en upphandling. Det måste vara 

svårt för upphandlarna att motivera sina beslut ifrån de kriterierna. Hållbar utveck-

ling är också svårt att motivera i en upphandlingssituation. Det är svårt att hitta mot-

argument till de som påstår att någonting inte är hållbar utveckling. Enligt Olsson
3
 är 

behovsfasen den viktigaste processen vid anbudsförfaranden och upphandlarna an-

vänder sig av en marknadsanalys, för att få en uppfattning om vad som finns på 

marknaden. Upphandlarna bildar arbetsgrupper med sakkunniga som finns inom 

verksamheten. Det är kvalitén på anbudsförfrågan som är avgörande för det ekono-

miska resultatet för hela upphandlingen. 

4.3.1 Region Gotland och övriga landet 

Olsson
3
 påpekar att det förekommer samarbete i olika former och att Region Gotland 

deltar i flera nätverk med liknande arbetssätt. Aktuellt just nu är hur meddelarfriheten 

för anställda som arbetar i privatiserad verksamhet skall utformas. Den skillnad som 

Olsson
3
 anser vara störst är att Region Gotland är den enda ”kommunen” i landet 

som bedriver Landstingssjukvård i egen regi, övriga kommuner tillhör något Lands-

ting som har det övergripande ansvaret för akut- och operationssjukvård. Ett område 

där det funnits stora problem (Thomsson
2
) är livsmedelsupphandlingar inom Region 

Gotland, men även för kommuner på fastlandet. Orsaken är EU:s regelverk och att 

LOU har satt stopp för användning av svensk djurlagstiftning vid upphandlingar. För 

att komma åt problemet har nuvarande regering tillsatt Miljöstyrningsrådet vars upp-

gift är att skapa riktlinjer för kommuner och landsting, om hur de skall följa bl.a. 

LOU och fortfarande kunna ställa specifika krav Till exempel går det att använda sig 

av mer etiska regler, som halm i djurboxar och förbud mot kuperade svansar vid of-

fentliga upphandlingar.  

4.4 Utvärderingsfas av konkurrensutsättning 

Upphandlingslagen styr hur utvärdering skall gå till. Utvärderingen görs i tre steg 

(Olsson
3
). 

Kontroll sker att anbudet innehåller det som framgår av förfrågansunderlaget och att 

finansiella och tekniska krav, kan säkerställas inom de uppställda upphandlingskrite-

rierna. Sedan granskas att alla ”skall”-krav som finns angivet i förfrågansunderlaget 

är beskrivna i anbudet. En del upphandlingar är komplicerade och innehåller många 

”skall”-krav. Proportionalitetsprincipen tillämpas för att få lämplig nivå på alla 

”skall”-krav. Kostnader samt önskemål på funktionalitet och kvalitet redovisas. 

                                                 
4
 Anders Thomasson, intervju Svenskt Näringsliv 04 april 2011 
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Slutligen utvärderas anbuden efter önskemål och prisbild. En modell som heter mer-

värdesmodellen används för utvärderingen. Varje önskemål tilldelas en peng. Upp-

fylls alla önskemål i anbudet sker inget påslag på priset, men för önskemål som inte 

uppfylls i anbudet sker ett påslag på priset som är bestämt i förväg och är beskrivet i 

förfrågansunderlaget. Modellen ger att varje anbud får ett jämförelsetal som visar att 

olika önskemål påverkar den slutliga kostnaden för anbudet. Anbud med lägst jämfö-

relsetal vinner anbudsupphandlingen. Modellen har inneburit att antalet överpröv-

ningar har minskat.  

De som har medverkat i en upphandling deltar i ett slutmöte där det diskuteras hur 

det gått och vad som kan förbättras till nästa upphandling. Under pågående kontrakt 

sker till vis del uppföljningar, men det medges också (Olsson
3
) att det borde ske be-

tydligt oftare eftersom det finns pengar att spara in. Det sker många upphandlingar 

och det finns inte alltid tid till regelbundna uppföljningar. En del leverantörer preste-

rar inte lika bra som de borde. Brister i leveranssäkerhet är vanligast.  

Thomasson
4
 för fram att lägst pris inte alltid används i offentlig upphandling. I of-

fentlig upphandling är pris bestämt, det införs ett pristak vid upphandlingen. Sedan 

ställs frågan vem som kan leverera den bästa varan till ett bestämt pris. Istället borde 

det vara tvärtom. Vid offentlig upphandling borde det i en anbudsförfrågan specifice-

ras vilka krav som måste uppfyllas, och sedan fråga vilket företag som kan leverera 

enligt de särskilda kraven. Det företag som uppfyller alla krav i anbudet, och göra det 

till det lägsta priset får sedan utföra tjänsten. Det får enligt Thomasson
4
 inte vara 

krångligt för företag som är verksamma inom det lokala näringslivet att medverka i 

en upphandling.  

Gardell
1
 påstår att när det handlar om bygganbud, är kvalitet och uppvisande av refe-

renser av stor vikt. Om det finns krav på olika certifieringar i upphandlingen så måste 

de uppfyllas. Socialdemokraterna
1
 har lämnat en motion till regionfullmäktige om att 

kollektivavtal måste finnas hos de företag som vill vara med i upphandlingen. De 

företag som inte har tecknat kollektivavtal skall strykas från upphandlingslistan. 

Några kommuner i Sverige har infört sådana regler och socialdemokraterna
1
 menar 

att det borde vara likadant på Gotland. Samma sak ska gälla för underentreprenörer 

som utför uppdrag för huvudentreprenören. 

4.4.1 Vad saknas i upphandlingsprocessen 

Gardell
1
 påstår att politiker kunde förväntas vara mer engagerade i upphandlingspro-

cessen. För närvarande lämnas det mesta över till tjänstemännen. Det är i inlednings-

fasen och i arbetet med förfrågningsunderlaget som politiker kan påverka. Där kan 

politiker ställa de krav som de anser är viktiga. Det kan gälla väldigt specifika krav, 

t.ex. miljökrav, använda ny teknik. En upphandling kan ta flera år att genomföra. När 

förfrågningsunderlaget är lämnat kan inte politikerna påverka eftersom allting styrs 

av LOU. Vid öppnandet av inkomna anbud kan inte politikerna säga nej, eller kom-

ma med nya skärpta kriterier utan endast fatta ett formellt beslut. En mera direkt 

styrning av politikerna och att redan i inledningsfasen beskriva vilka kriterier som 

måste uppfyllas kan leda till att politikerna får större inflytande i upphandlingsfasen. 

Thomsson
2
 för fram att det brister i utvärdering och uppföljning, när det gäller upp-

handlingar. Frågan är om regionen erhåller det som utlovas i anbuden efter att kon-
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trakten har undertecknats. En annan aspekt är att det saknas en förståelse för syste-

met från medborgarnas sida och att de flesta upphandlingar överklagas till högre in-

stans, framför allt beslut inom den tekniska förvaltningen. 

4.5 Hänsyn till Gotlands näringsliv och svårigheter som uppstår 

Det upplevs att det finns en stor medvetenhet (Olsson
3
) om upphandlingar hos lokala 

företag. Det sker alltid annonseringar i lokala media när det kan förmodas finnas ett 

intresse för lokala företag att lämna anbud. Två gånger om året anordnas leverantörs-

träffar. Vid träffarna lämnas information om hur ett anbud kan utformas och lämnas 

in. Ca 25 % av de totala upphandlingarna går till företag som är verksamma på Got-

land. Från politiskt håll menar Gardell
1
 att direktiven i LOU gör det svårt att ta lokala 

hänsyn. Vid större upphandlingar är Region Gotland tvingade att lägga ut förfråg-

ningsunderlaget i EU:s upphandlingstjänst för att sedan acceptera det ”bästa” anbu-

det. Det är inte tillåtet att ta lokala hänsyn. 

Vid upphandlingar gällande lägre belopp, behöver inte förfrågningsunderlaget läggas 

ut i upphandlingstjänsten. Inom tekniska nämnden är det många anbud som lämnas 

ut på den lägre nivån och det är ofta gotländska företag som vinner anbuden. Är kri-

terierna uppfyllda måste det accepteras oavsett vilket företag som lämnat budet. Kol-

lektivtrafiken är enligt Gardell
1 

ett bra exempel enligt på hur små företag kan bilda 

ett gemensamt bolag och lämna ett anbud på en hel verksamhet.  

Även Thomsson
2
 tar även han upp kollektivtrafiken som ett lyckat exempel, där ut-

vecklingen har varit fantastiskt bra, sett både från företagets, regionens och resenä-

rernas sida och det är ett utmärkt exempel där kreativa företagare har lyckats. Tho-

masson
4
 påstår från näringslivets sida, att upphandlingsprocessen som utförs av Re-

gion Gotland skall gynna lokala företag inom det gotländska näringslivet. Det har 

blivit en omsvängning till det bättre, men det finnas mer att göra. Som ett exempel 

kunde det serveras gotländsk potatis i lokala skolor och sjukhus. Från Centerpartiets 

sida är det enligt Thomsson
2
, ambitionen att ta hänsyn till och anpassa upphandlingar 

för att passa det lokala näringslivet inom Gotland. Rent historiskt har det däremot 

inte alltid varit så lyckat, en del upphandlingar har blivit för stora och omfattande 

vilket har fått till följd att det missgynnade de gotländska företagen. 

4.6 Risker för monopolställning och kartellbildning 

Gardell
1 

påstår att det är helt och hållet är ett politiskt beslut om det skall vara några 

begränsningar för privata aktörer. Det är något som Thomsson
2
 håller med om, men 

han framhåller också att det är tjänstemännen som innehar de kunskaper på detaljni-

vå som behövs för att fatta ett riktigt beslut i enlighet med de riktlinjer som finns i 

t.ex. LOU. Men det avgörande beslutsansvaret ligger hos politikerna och de nämnder 

där frågorna skall fastställas. Svenskt näringsliv är kritiskt till kartellbildningar för-

klarar Thomasson
4
 och det får överhuvudtaget inte förekomma . LOU är delvis ett 

skydd för att det inte skall förekomma. Risken är störst när det bara är några företag 

som lämnar anbud. Ett bra sätt att få många anbud är att bryta ner stora komplicerade 

anbud, till flera mindre och mer anpassade i storlek, för småföretag att hantera.  

Upphandlarna
3
 gör marknadsanalyser i samband med anbudsinlämningar enligt Ols-

son
3
. Rekommendationer och checklistor som är framtagna av Konkurrensverket 
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används för sådant arbete. Upphandlarna
3
 är medvetna om att det är liten konkurrens 

på en del områden. Förfrågningsunderlagen kan delvis anpassas på ett sådant sätt att 

fler företag ges möjlighet att lämna anbud, menar Olsson
3
. Gardell

1
 ger sophämt-

ningen som exempel, Ragnsells var det enda företaget som lämnade anbud, och 

Ragnsells har nu ansvar för all sophämtning på Gotland. På byggentreprenadsidan 

finns det däremot ingen risk för privat monopol enligt Gardell
1
 eftersom antalet aktö-

rer är betydligt fler. Thomsson
2
 för fram att Gotlands storlek och närhet till närmaste 

marknad är av betydelse, och att i ett läge av monopolställning är alltid ett offentligt 

monopol att föredra eftersom politikerna i rådande läge behåller styrningen av verk-

samheten. 

Ett av problemen med Gotlands storlek är att få synergivinster vid kapitaltunga inve-

steringar, om det är flera aktörer som skall bedriva likadana verksamheter t.ex. ren-

hållning är det svårt att nå en kritisk massa för de privata företagen. Från näringsli-

vets synpunkt är det självklart att till varje pris undvika att ett offentligt monopol 

ersätts med ett privat monopol, framhåller Thomasson
4
. Ett privat monopol är precis 

lika illa som ett offentligt monopol anser samtliga respondenter. På vårdsidan finns 

det privata företag som tagit över en del verksamheter genom anbud (Gardell
1
), de 

har till viss del vunnit en dominerande ställning inom sitt område. Inom färdtjänsten 

finns det privatiseringar av telefontjänster som ställer speciella krav. Det krävs att det 

finns god kännedom om gotländska förhållanden. Bland annat adressregister och 

språkförståelse måste vara något som är anpassade efter lokala förutsättningar och de 

skall kunna kommuniceras via telefon. Det har tidigare varit problem med färdtjänst 

och taxiresor där regionen fick gripa in och göra nya upphandlingar. 

4.7 Upphandling ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

Samtliga respondenter anser att det inte alltid är lämpligt att lägga ut offentlig verk-

samhet till externa aktörer. Det kan vara en fördel att behålla viss verksamhet i egen 

regi anser Thomasson
4
, för att bland annat ha kontroll över kostnadsutvecklingen. 

Men det finns ett visst missförstånd att kontrollen över verksamheten förloras vid 

privatiseringar, det är inte sant enligt Thomasson
4
. De direktiv som finns i avtalen 

reglerar exakt vad som skall utföras och vilka kostnader som det för med sig, samt att 

kontrollansvaret finns kvar. Det finns också större disciplin att hålla budget vid of-

fentliga uppdrag utförda av externa aktörer.  

Thomsson
2
 anser att det inte alltid är lämpligt att privatisera, och själva upphand-

lingsproceduren kan vara ganska byråkratisk och omfattande vilket kostar mycket 

pengar. En annan aspekt är att verksamheten låses över ett antal år och uppkommer 

behov av besparingar under tiden, går det inte att utföra inom de upphandlade områ-

dena där regionen sitter fast i bindande kontrakt. Något som även går under ”subop-

timering” (skalfördelar), är att om någon enskild del plockas ur verksamheten kan 

helheten gå förlorad, och den totala kostnaden därmed bli högre. Gardell
1
 ser ett pro-

blem vid privatiserad städning och liknande verksamhet, det kan ibland uppfattas 

som lite för ”fyrkantigt”. Finns det behov av extra tjänster som till exempel tömma 

någon papperskorg eller liknande, utförs det inte med motivering att det inte ingår i 

avtalet. Det finns också en demokratiskaspekt anser Gardell
1
, Sverige har valt ett 

system där det är en politisk organisation som styr. Den politiska organisationen kos-
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tar pengar och det finns en overheadkostnad för all offentlig verksamhet. Ett privat 

företag har inte någon motsvarande kostnad i sin verksamhet, däremot finns det en 

företagsledning som innebär kostnader av annat slag. Vid upphandlingen av sop-

hämtning beräknade regionen vad det skulle kosta att driva sophämtning i egen regi. 

Det framkom att skillnaden var 300 000 kronor, till det privata företagets fördel. I det 

fallet var det den demokratiska overheadkostnaden som var avgörande, tillägger 

Gardell
1
. 

Storlek på uppdrag och insats av kapital är några av de tunga delarna vid anbudsför-

faranden och är något som påverkar möjligheten för vissa företag att medverka vid 

anbuden. Det är även avgörande om det offentliga har möjlighet att bedriva en verk-

samhet lokalt utanför tätorterna på Gotland. Något som Thomsson
2
 uppfattar som en 

fördel i när det gäller privata aktörer är att de inte är lika bundna av de regelverk, 

som den offentliga sidan måste följa. Ett exempel som Thomsson
2
 ger, är etablering-

en av en tandläkare i Östergarn på Gotland, där en privat tandläkare kan arbeta själv 

med en tandsköterska. Det är inte i offentlig regi eftersom policyn att de offentliga 

tandläkarna skall arbeta i team och inte självständigt i små enheter. Här blir det en 

fördel för den privata aktören sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv eftersom 

tandläkaren inte behöver ett lika stort kundunderlag för att ges möjligheten att bedri-

va sin verksamhet. Däremot ger Ragnsells och renhållningstjänsten ett annat förhål-

lande, där är hela Gotland förutsättningen för att kunna driva verksamheten rent eko-

nomiskt, eftersom investeringarna i verksamheten är av kapitaltung karaktär.  

4.7.1 Lägsta pris och andra kriterier vid upphandling  

Olsson
3
 menar att det är en missuppfattning att lägsta pris alltid vinner. De flesta 

upphandlingarna ska beakta det mest ekonomiskt fördelaktiga över hela livscykeln, 

med krav på kvalité, funktion och leveranstid. Vid enkla upphandlingar där det går 

att jämföra, ges priset en liten vikt. Om det gäller kvalificerade tjänster värderas 

kompetens och erfarenhet högt, men det bestäms vid varje enskild upphandling. 

Thomsson
2
 anser inte att lägsta pris är viktigast, utan att det är pris, kvalitet och miljö 

som kan spela lika stor roll. Viktningen bedöms olika inom de olika kategorier bero-

ende på verksamhet, viktningen blir därmed styrande när upphandlingar skall genom-

föras. Normalt har pris en vikt av 60 till 70 procent vid upphandlingarna. Ett avvi-

kande exempel, är sjukvård där kvalitet är den klart dominerande kategorin av de tre. 

Thomsson
2
 för även fram att i den nya upphandlingspolicyn (2009) som beslutades 

för några år sedan, tar regionen även hänsyn till sociala och etiska krav vid upphand-

lingarna.  

4.7.2 Upphandlingsprocessen, företagarperspektiv 

Näringslivet anser att offentliga upphandlingsprocesser är alldeles för komplicerade.  

Thomasson
4
 efterfrågar en specifikation av vad som skall ingå och att man därefter 

frågar efter kostnader. Genom att bestämma priset först bildas det ett pristak. Den 

upphandlingen i turistnäringen som pågår just nu är ett exempel på en komplicerad 

procedur. Av de 108 sidor som upphandlingen innehöll bestod själva ”skall”-kraven 

av åtta sidor. Det är orimligt med ett anbudsunderlag av den storleken, och det är 

tveksamt om det kommer att lämnas något anbud, anser Thomasson
4
. Vid stora och 

komplicerade anbudsförfrågningar förbigås de mindre företagen, de har varken tid 
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eller resurser att lämna anbud. Det finns exempel påstår Thomasson
4
, att ett anbud 

skrivet på en post-it–lapp har blivit godkänd. Genom att dela upphandlingar i mindre 

delar skapas möjlighet för småföretag att lämna anbud. Svenskt Näringsliv är uttalat 

positiva till fri konkurrens, och menar att det inte får finnas någonting som begränsar 

konkurrensen, men förstår att Regionen Gotland vill ta hänsyn till sina egna lokala 

företag. Det kan ske genom att lägga till kriterier i förfrågningsunderlagen så att det 

gynnar lokala företag. Kanske finns det en rädsla från regionen att avvika från regel-

verket som gör att lokala företag istället missgynnas.  

4.7.3 Uppföljning som visar ”effektivitetsvinst” vid konkurrensutsättning 

Gardell
1
 medger att det inte finns någon bra uppföljning av eventuell ”vinst” för re-

gionen vid offentliga upphandlingar. Besluten tas av politikerna, men politiker borde 

se till att det blir mer uppföljning av genomförda upphandlingar. Det borde vara upp-

följning av ekonomiska faktorer som visar om det faktiska utfallet av upphandlingen, 

eller konkurrensutsättningen stämmer överens med det som förväntades när avtalet 

skrevs. Thomsson
2
 däremot anser att det finns ett uppdrag för uppföljning, men att 

själva proceduren inte är centralt styrd utan ligger på nämndnivå. Thomsson
2
 framför 

att: 

Det är av vikt att nämnden vet vad de skall följa upp och även gör uppföljningar inför 
nya anbudsförfaranden, men alla system är inte färdigutvecklade för att kunna dra 
konkreta slutsatser idag. Om vi tar exemplet Diaverum de bedriver dialysverksamhe-
ten vid Visby lasarett  

Diaverum vann anbudsförfarandet vid konkurrensutsättning, vilket enligt Thomsson
2
 

innebar en besparing för regionen på ungefär fyra miljoner.  

Olsson
3
 menar att om det skett upphandlingar tidigare i en verksamhet, går det att 

göra jämförelser mellan det gamla och det nya anbudet. En konkurrensutsatt verk-

samhet kräver längre uppföljningar och det hanterar Region Gotlands ledningskon-

tor. Enligt Thomsson
2 

är upphandling och konkurrensutsättning något som sparar 

pengar inom den offentliga verksamheten, och beskriver med en förenklad bild hur 

resonemanget brukar gå till:  

Vid det första anbudsförfarandet brukar besparingarna ligga på ett ungefär ca 15 pro-
cent, vid andra anbudsförfarandet är besparingarna fem till tio procent, och vid tredje 
anbudet är besparingen i regel nere vid noll, ”eftersom den luft som fanns i verksam-
heten har tryckts ur 

Från näringslivet sida är Thomasson
4
 av den uppfattningen att regionens politiska 

företrädare bör tänka mer på att det som betalas till gotländska företag kommer till-

baka i form av kommunalskatt och andra skatter. Tilldelas anbuden företag på fast-

landet betyder det att pengarna lämnar Gotland och inte på något vis kommer tillbaka 

till Gotland. Beslutsfattare borde ha i åtanke att pengarna skall stanna kvar på Got-

land i så stor utsträckning som möjligt. Men samtidigt finns det en medvetenhet att 

Region Gotland är styrda av LOU och EU-direktiv som inte ger möjlighet till lokala 

hänsyn. 

4.8 Sammanfattning av empiri 

Regionstyrelsen fattade 2007 beslut att pröva konkurrensutsättning för all verksam-

het. Regionstyrelsen utarbetade direktiv som skulle styra nämnder och förvaltningar 
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till att uppnå två mål. (1) Stärka det lokala näringslivet genom konkurrensutsättning 

och avknoppning. (2) Förbättra effektiviteten och sänka kostnader med bibehållande 

av samma utbud och kvalité.  

Det finns en samsyn bland politikerna att all verksamhet skall utgå från behov. När 

det ekonomiska utrymmet är begränsat tvingas politiker göra prioriteringar. Det är 

upphandlingspolicy (2009), direktiv och riktlinjer som skall vara styrande för all 

upphandling, och det måste samtidigt följa det regelverk som finns beskrivet i LOU 

och i direktiv från EU. Representanten från Svenskt Näringsliv menar att regelverket 

i LOU och EU- direktiv är komplicerat och behovet av kompetens hos upphandlarna 

är stort, för att beakta alla krav i en upphandlingssituation. Politikerna har uttalat i 

intervjuerna en gemensam ambition att inta en mera framträdande roll i upphand-

lingsprocessen. Lokala hänsyn och anpassning till det gotländska näringslivet kan 

ske i upphandlingsprocessen och i utformning av förfrågansunderlag. När anbud blir 

föremål för utvärdering och beslut ger LOU och EU- direktiv liten möjlighet till lo-

kala hänsyn. Näringslivet på Gotland påstår att det har gjorts förbättringar i det avse-

endet, men att det finns mer att göra. Det påpekas också att en ökad andel gotländska 

företag som vinner upphandlingar, kommer att innebära att en större andel av offent-

liga resurser stannar kvar i den gotländska ekonomin.  

Samtliga respondenter anser att det inte lämpligt att lägga ut all verksamhet till ex-

terna aktörer. Med en viss del av verksamhet kvar i egen regi ges förutsättningar för 

en bättre uppsikt över kostnadsutvecklingen. Långa kontraktsperioder kan vara nega-

tiva, när nödvändiga besparingar inte kan genomföras på grund av avtal som löper 

över flera år. Det framkommer även att förvaltningar och nämnder har ett uppdrag, 

att under löpande anbudstid utvärdera sina egna upphandlingar. Dock framgår det i 

intervjuerna att det finns ytterligare behov av uppföljning och utvärdering. I uppfölj-

ningsrapporten från ledningskontoret framgår att andel verksamhet som utförs i an-

nan regi under 2010 uppgår till 16,5 %. Det motsvarar ett belopp på 796 miljoner 

kronor. 
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5 Analys 

I det inledande kapitlet beskrivs uppsatsens frågeformulering och två forskningsfrå-

gor. I detta kapitel bearbetas och analyseras de resultat som kom fram från den empi-

riska undersökningen med hjälp av den teoretiska studien av lämpliga teorier och 

modeller som beskrivs i kapitel tre.  

De två forskningsfrågorna är: (1) På vilket sätt genomförs konkurrensutsättning för 

att uppnå företagsekonomisk effektivitet i offentlig verksamhet? (2) I vilken omfatt-

ning sker uppföljning av verksamheter för att kontrollera att tilldelade resurser an-

vänds på bästa sätt? 

5.1 Direktiv, Policy, EU, Region Gotland  

Regionfullmäktige för Region Gotland fattade 2007 beslut att ”pröva konkurrensut-

sättning för i princip all verksamhet”. Motivet vara att öka valfriheten och säkerställa 

god kvalité för olika samhällstjänster. Ett annat viktigt motiv var att skapa möjlighet 

att sänka kostnader. Nilsson et al (2010) menar att konkurrensutsättning skapar en 

press på högre effektivitet och att det formas ett kundorienterat synsätt i verksamhe-

ten. Ökad valfrihet, sänkta kostnader och ett kundorienterat synsätt är framträdande 

faktorer som Hood (1995) beskriver i sin definition av NPM. Agevall (2005) beskri-

ver NPM som en ny form av organisering där gamla traditionella verksamheter bildar 

nya självständiga resultatenheter med eget ekonomiskt ansvar. Det sker en orienter-

ing mot decentralisering, budgetansvar, avtal och konkurrens. Agevall menar att 

ekonomiska värden och normer står i förgrunden och att intressenter i offentliga 

verksamheter är rationella i sina roller och i första hand agerar med ett egenintresse 

samt att kvalitet och effektivitet uppnås med marknadsorientering och konkurrens.   

När beslutet togs 2007 var andelen verksamheter inom Region Gotland som genom 

konkurrensutsättning övergått i annan regi 12,8 %. Tre år senare har andelen verk-

samheter i annan regi stigit till 16,5 % av regionens totala verksamhet, vilket för 

2010 motsvarar ett belopp av 792 miljoner kronor av Region Gotlands budget.  

Lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger på direktiv från EU. Politikerna kan 

med LOU som grund fatta beslut om egna riktlinjer och direktiv som skall vara sty-

rande inom Region Gotland. Olsson anger att direktiv för Region Gotland innehåller 

riktlinjer för miljömål, sociala och etiska krav för olika verksamheter.  

Regionstyrelsen (2009) antog en upphandlingspolicy i september 2009. I den är ett 

av målen att upphandling skall ske till lägsta möjliga totalkostnad som omfattar hela 

livslängden. Det innebär att det även ställs krav på kvalitet, funktion och leveranssä-

kerhet, vilket är något som Ranerup (2005) framför, det är att användandet av inter-

net, har underlättat möjligheten för kvasimarknader att utvecklas. Det blir lättare för 

privata aktörer att hitta lämpliga uppdrag för sin verksamhet, samt visa för allmänhe-

ten att de privata aktörerna finns tillgängliga på den offentliga marknaden, även om 

verksamheten är direkt riktad till enskilda individer t.ex. äldreboende eller skolgång. 

Thomasson hävdar att upphandlingspolicyn lägger stort ansvar på upphandlarna och 

menar att det måste vara komplicerat att t ex. ställa etiska krav och motivera vad som 
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är hållbar utveckling i upphandlingsförfrågan. Priset måste inte alltid vara lägsta 

möjliga, utan en viktning bör göras i förhållande till kategorierna kvalitet och miljö.  

Olsson hävdar att det finns en missuppfattning om att lägsta pris alltid vinner vid 

upphandlingar. Faktum är dock att vid enkla upphandlingar har pris ofta en låg vikt-

ning, medan vid komplicerade upphandlingar har kompetens och erfarenhet hög 

viktning. Regionstyrelsens (2009) upphandlingspolicy innehåller ord som miljö, etis-

ka och sociala krav, vilket kan anses vara politiska värderingar som skall beaktas vid 

all upphandling.  

Enligt Engels (2003) varumärkestolkning är organisationer beroende av ett förtroen-

de från sina intressenter för att få lönsamhet. Om denna tolkning överförs till konkur-

rensutsättning inom Region Gotland, så måste krav och förväntningar från kunder 

och medborgare uppfyllas eller till och med överträffas för att Region Gotland skall 

erhålla legitimitet för sin verksamhet. Uppfattar medborgare att verksamheter har 

legitimitet upplevs det också att tilldelade resurser används på bästa sätt. Eller om det 

vid första påseendet är lönsamt och vinstgivande för organisationen.   

Gardell anser att finns en demokratiaspekt att ta hänsyn till vid konkurrensutsättning. 

Politiska organisationer kostar pengar och skapar en overheadkostnad som åligger all 

offentlig verksamhet. Privata företag har inte någon motsvarande kostnad. Gardell 

påstår att denna overheadkostnad kan vara en avgörande faktor om en verksamhet 

skall drivas i egen regi eller via upphandling av en privat utförare.  

Enligt intressentmodellen (Brytting, 2005) agerar intressenter som är verksamma 

omkring en organisation i en riktning som gynnar och främjar egna intressen. Hos 

politiska partier finns en drivkraft att politiska värderingar skall leda till politiska 

beslut som kan stärka det egna partiet och även gynna sina egna väljare. Enligt Gauld 

(2007) och Eklund (2010) finns en stor benägenhet att hos politiska partier eller 

andra organisationer att tillgodose behov hos sina egna organisationsmedlemmar för 

att få deras sympatier eller vinna deras röster. Public Choice-teorin har stark anknyt-

ning till intressentmodellen. Teorin utgår ifrån att politiker fattar beslut som gynnar 

deras egna intressen (Eklund, 2010). Politiker är valda av medborgarna och förväntas 

inte fatta impopulära beslut som går emot medborgarnas vilja. Vissa beslut kan vara 

ekonomiskt olämpliga, då de fattas utifrån politikernas intresse att bli omvalda. 

5.2 Konkurrensutsättning  

Av intervjuerna med politikerna framgår att man har olika uppfattningar om hur 

konkurrensutsättning skall genomföras inom Region Gotland. Thomsson berättar att 

centerpartiet anser att det finns tre faktorer som motiverar konkurrensutsättning. (1) 

Region Gotland har som arbetsgivare en för stor och dominerande roll, vilket skapar 

en förväntan hos gotlänningar att alla problem skall lösas av Region Gotland. (2) 

Skapa effektivitet och nytänkande, öppna upp offentlig sektor för att skapa nya upp-

dragstagare för att förbättra kvaliteten. (3) Skapa möjlighet till fler alternativ av sam-

hällstjänster för att skapa en större valfrihet för medborgarna. Större valfrihet ger 

ökad konkurrens. Det finns dock situationer där inte konkurrensutsättning inte är 

lämpligt. Upphandlingen kan vara komplicerad och kostsamma att genomföra, och 

långa kontraktstider kan innebära att nödvändiga besparingar inte kan genomföras.  
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Gardell berättar att socialdemokraterna har olika politiska ställningstaganden bero-

ende på vad det är för verksamhet som är föremål för konkurrensutsättning. Byggent-

reprenader skall alltid konkurrensutsättas, men t.ex. sjukvård och städning är en poli-

tisk fråga. Ett exempel som visar att det är svårt att bedöma konkurrensutsatt verk-

samhet är den senaste upphandlingen av sophämtningen på Gotland. Gardell konsta-

terar att det inte har blivit billigare, utan att det i och med att det endast är ett företag 

som har hand om all sophämtning på Gotland, har det uppstått något som liknar ett 

privat monopol.  

Region Gotlands arbete med att konkurrensutsätta verksamheter är helt i linje med 

det som Sköldberg och Grönlund (2003) beskriver att det utvecklats en ökad tilltro 

till konkurrens och användande av privata aktörer genom privaträttsliga avtal. Syftet 

är att politikerna sätter mål och delger det resultat som förväntas för verksamheten. 

Det direkta utförandet och val av medel är något som skall avgöras av själva verk-

samheten. Med ökad konkurrens och användande av privata aktörer är förhoppningen 

att effektiviteten höjs. Denna ökade tilltro till konkurrens och privaträttsliga avtal kan 

anses ha etablerats på Gotland i och med att Regionstyrelsen tog 2007 beslut att kon-

kurrensutsätta i princip all verksamhet. 

Enligt Regionstyrelsens (2010) upphandlingspolicy innehar nämnderna rätten att 

besluta om konkurrensutsättning inom sin verksamhet. Vidare skall upphandling ske 

med stöd av den centrala upphandlingsenheten. 

Almqvist (2006) definition av NPM är att det skapas ett decentraliserat ansvar för 

budget, resultat och kostnader på lägre nivåer i verksamheten. Det skapar också be-

hov av uppföljning av budget, resultat och kostnader. Olsson framför i intervjun att 

det finns brister i uppföljning av det dagliga arbetet inom upphandling. 

Direktiven i LOU gör det svårt att ta hänsyn till lokala näringslivet. Gardell menar att 

stora anbudsförfrågningar som måste läggas ut inom EU innebär att det inte är tillåtet 

med lokala hänsyn. Kollektivtrafiken är ett exempel på hur lokala företag kan samar-

beta och därmed få en möjlighet att lämna ett attraktivt anbud. För centerpartiet är 

ambitionen att anpassa upphandlingar för att gynna det lokala näringslivet. Enligt 

Thomsson gör reglerna i LOU det omöjligt att ta hänsyn till lokala företag i livsme-

delsbranschen.  

Thomasson berättar att från näringslivets sida bör politikerna tänka på att varor och 

tjänster som upphandlas från lokala företag ger kommunalskatt och andra skatter 

tillbaka till regionen. Det finns i Sverige en förmåga att komplicera saker och ting, 

enligt Thomasson, och lägga egna värderingar kring regelverket från EU. Det får inte 

vara krångligt att medverka i upphandlingar utan lokala företag skall istället gynnas i 

upphandlingsprocessen. Thomasson anser att det har skett förbättringar men att det 

finns mer att göra, men är samtidigt medveten om att det är LOU som styr Region 

Gotlands upphandling och att det i regelverket framhålls att lokala hänsyn inte får 

förekomma.  

Lindberg och Blomgren (2009) menar att komplicerade upphandlingsprocesser ska-

par inträdeshinder och att små lokala företag därmed inte har resurser att delta i upp-

handlingar. Marknaden får en form av oligopolmarknad med endast ett fåtal aktiva 

leverantörer. Motiven för konkurrensutsättning är att underlätta för fler företag och 



 

 32 

därmed få en större mångfald av företag samt högre kvalitet i verksamheten. Lind-

berg och Blomgren anser att komplicerade upphandlingsprocesser i stället förhindrar 

att konkurrensutsättningar kan reducera kostnader och höja kvalitet såväl som mång-

fald. 

Thomsson framför exemplet med tandläkaren i Östergarn som har etablerat en tand-

läkarmottagning tillsammans med en tandsköterska. Privata företag är inte bundna av 

det omfattande regelverk som offentligt driven verksamhet måste följa. Som exempel 

behöver kundunderlaget inte vara lika stort för en enskild privat tandläkare, i motsats 

till om det offentliga själva var driftansvariga för verksamheten. Den privata tandlä-

karen har även möjligheten att avveckla verksamheten om kundunderlaget inte är 

tillräckligt stort.  

Vid intervjuerna framstår att konkurrensutsättning i många fall är en bra metod för 

att öka effektivitet och kvalité i offentlig verksamhet. Alla respondenter är eniga om 

att det vid vissa situationer är det direkt olämpligt att konkurrensutsätta verksamhe-

ter, utan att de även fortsättningsvis bör vara kvar i offentlig regi. Viss myndighets-

utövning är olämpligt att konkurrensutsätta, men det gäller även om det föreligger en 

risk att det inom en verksamhet skapas ett privat monopol. Vilket är något som 

Rothstein (2002) lägger betydelse vid, är att det skall finnas rättssäkerhet, likabe-

handling och ansvarighet, för att privata aktörer skall kunna bedriva offentliga tjäns-

ter. Därmed krävs också en omfattande reglering och granskning av de uppdrag som 

konkurrensutsätts. 

Det kan konstateras att begrepp inom NPM återkommer i intervjuerna. Konkurrens, 

effektivitet och decentralisering är begrepp som nämns flera gånger. Det är begrepp 

som mycket vanliga i det privata näringslivet.   

5.3 Upphandlingsprocess 

Både Gardell och Thomsson anser att all verksamhet skall utgå från behov, men se-

dan styr olika politiska värderingar och ekonomiska faktorer arbetet i upphandlings-

processen. Upphandlarna bildar arbetsgrupper för att åstadkomma god kvalitet på 

anbudsförfrågan. Marknadsanalysen skall undersöka vad som finns på marknaden 

och ange vilka företag som kan bli aktuella för anbudsförfrågan. Olsson berättar att 

upphandlarna har leverantörsträffar med lokala leverantörer där det informeras om 

hur anbud kan utformas. Det sker annonseringar om det anses finnas intresse hos 

lokala leverantörer.  

Brytting (2005) menar att i en organisation kvarstår intressenterna om den kostnad 

och uppoffring som krävs uppvägs av den förtjänst och nytta som erhålls. Dialog och 

kommunikation t.ex. leverantörsträffar, har som mål att leverantörer på ett enklare 

sätt kan utforma anbud. Det skapar fördelar för både leverantörer och Region Got-

land, nyttan med samarbetet upplevs ha ökat. Leverantörer får större kundunderlag 

och Region Gotland får en större mångfald av anbud.  

Gardell menar att politikerna borde vara mer delaktiga i upphandlingsprocessen. Det 

är i behovsfasen och i förfrågningsunderlag som politiker kan påverka. Här kan poli-

tiker ställa specifika krav på innehållet. När förfrågningsunderlaget är lämnat regle-

ras allt av LOU och politikerna kan inte lägre påverka upphandlingsprocessen.  
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Enligt Marsh (2009) ger Public Choice-teorin uppmärksamhet till att organisationens 

intressen i första hand berör egna enskilda intressen. Förhandlingar och avtal kan 

utformas så att de ger fördelar i den egna organisationens intressen men samtidigt 

kan det skapa konflikter som går emot medborgarnas allmänna intressen. 

Thomasson menar att företagarna upplever upphandlingsprocessen alldeles för kom-

plicerad. I den aktuella upphandlingen i turistnäringen innehåller anbudsförfrågan 

108 sidor samt 6 - 8 sidor ”skall”-krav. Thomasson menar att det är en orimligt stor 

och omfattande anbudsförfrågan eftersom det begränsar de lokala företagens möjlig-

heter att delta i anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlaget borde innehålla kriterier 

som gynnar de lokala företagen enligt Thomasson, som konstaterar att det verkar 

finnas en rädsla hos Region Gotland att göra avsteg från LOU. Något som Engels 

(2003) för fram är att det finns en slentrian i att gynna stora aktörer eller aktörer vilka 

har varit delaktiga i tidigare upphandlingar. Allt för stor fokusering på stora aktörer 

kan även enligt Engels hämma organisationers innovationsprocesser och produktut-

veckling, vilket i framtiden kan begränsa lönsamheten för företagen. 

Förfrågningsunderlaget framstår som den viktigaste delprocessen i upphandlingspro-

cessen. Vid alla intervjuer framhålls att förfrågansunderlaget kan innehålla många 

olika kriterier som t.ex. miljö, etiska krav, gynna lokala leverantörer samt underlätta 

för fler att lämna anbud. Vid frågor som handlar om upphandlingsprocessen åter-

kommer begrepp som används i NPM. Det verkar som det saknas ett engagemang 

från politikernas sida att utforma kriterier som skall tillämpas i förfrågansunderlaget. 

Det borde vara en tydligare styrning från politikernas sida. Upphandlarna har sedan 

ansvar för att utforma förfrågansunderlag enligt LOU. 

5.4 Utvärderingsfas 

Utvärdering inom Region Gotland sker i tre steg. (1) Kontroll att anbudet innehållet 

som finns i förfrågansunderlaget. (2) Kontroll att alla ”skall”-krav är uppfyllda i an-

budet. (3) Mervärdesmodellen används för utvärdering. Prisbild och önskemål utvär-

deras och erhåller ett jämförelsetal. Det anbud som har lägst jämförelsetal vinner 

anbudet. Till viss del genomförs det uppföljningar under löpande kontrakt, men det 

medges att det borde ske oftare. Det finns brister i leveranssäkerheten hos en del le-

verantörer (Olsson).  

Gardell medger att det inte finns någon uppföljning av eventuell ”vinst ”vid upp-

handlingar. Politiker borde se till att uppföljningar genomförs som visar utfall av 

olika ekonomiska faktorer vid konkurrensutsättningar. Utfallen skall sedan jämföras 

med vad som förväntades när kontraktet skrevs. Gardell för fram att det även finns 

frågor av icke-ekonomisk karaktär, t.ex. kundbemötande och klagomål. Medan Ols-

son framför att konkurrensutsatt verksamhet kräver uppföljningar över en längre 

tidsperiod. Uppföljningar genomförs av ledningskontoret efter beslut från Region-

fullmäktige. 

Uppföljningar är inte regions starka sidaenligt vad som framkom i den genomförda 

undersökningen. Vid intervjuerna framgår att uppföljningar av olika skäl inte genom-

förs i en omfattning som kan anses vara önskvärd. Ledningskontoret har lämnat en 

rapport som visar utvecklingen av konkurrensutsättningar för olika nämnder under 

2008-2009. En av de punkter som Rothstein (1994, 2002) framför, är vikten av att 
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det verkligen avsätts resurser till utvärdering av producenterna av tjänster för att säk-

ra kvalitén på utförda uppdrag och att det även ges möjlighet att avbryta kontrakt om 

de inte når upp till avtalad nivå. 

Thomsson för fram att besparingar görs i storleksordningen 15 – 30 % sett över någ-

ra upphandlingar. Detta får stöd i Nilsson et al (2005, s 42), där en studie på viss kol-

lektivtrafik upphandlad av staten på 1990-talet gav besparingar på ca 20 % initialt, 

och sett över hela perioden kanske så mycket som 40 %. En orsak kan vara att antalet 

nya operatörer var större vid andra upphandlingen. Däremot har andra studier enligt 

Nilsson et al (2005, s 43) visat att omförhandlingar inom trafikupphandlingar gällan-

de busstrafik snarare tyder på en stigande kostnad, efter att första upphandlingsperio-

den har avslutats.  

5.5 Kartell och Monopol 

Kvasimarknader är enligt Kähkönen (2007) en marknad skapade av en offentlig 

verksamhet. Det är politiska beslut som styr kvasimarknader.  

Gardell menar att det är risk för monopol när det gäller stora och komplicerade upp-

handlingar som endast ett fåtal företag har resurser att lämna anbud till. Ett exempel 

är sophämtningen på Gotland som bara lockade ett anbud. Det innebär att det företa-

get har monopol på sophämtning på Gotland. Som ett annat exempel nämner Gardell 

att vid byggentreprenader finns det och har alltid funnits ett stort intresse för ett fler-

tal företag att lämna in anbud.  

Enligt Millers (2005) grundläggande antaganden ställer tydliga krav på resultatbase-

rade utfall en kompensation till agenten för den förflyttning av risk som sker från 

principal till agent. Högre krav på resultat och andra faktorer skapar därmed en situa-

tion vilket för principalen framstår som näst bästa lösning. En sådan situation kan 

anses ha uppstått vid Region Gotlands upphandling av renhållningstjänster. De höga 

investeringskostnaderna är av betydelse vid driften av renhållningen, vilket ger agen-

ten ett övertag mot principalen. Inträdesbarriären blir därmed hög för Region Got-

land om renhållningen återigen skall drivas i egen regi. Kähkönen för en diskussion 

om att i en kvasimarknad där det finns verksamheter som kräver stora investeringar 

och att medarbetare har hög kompetens, finns tendenser att konkurrensen på lång sikt 

minskar. Det sker en förflyttning från ett offentligt monopol till ett privat monopol.  

Thomsson för fram att offentligt monopol är att föredra framför ett privat monopol, 

eftersom politiker har möjligheter att styra verksamheten. Något som Lindberg och 

Blomgren (2009) stödjer, för kontrollen av verksamheten kvarstår då inom det of-

fentliga, än om den skulle utförts av annan aktör. Thomasson säger att det är själv-

klart att till varje pris undvika att offentliga monopol ersätts med privata monopol. 

Ett alternativ kan vara att dela upp anbud i mindre delar så att fler företag kan lämna 

anbud. Även här ger Lindberg och Blomgren stöd till Thomasson där förväntningar-

na på ett ökat deltagande av privata aktörer, har inom flera verksamhetsområden 

vänts till att det bara är några få stora aktörer kvar på marknaden. 

Enligt Olsson anpassar upphandlarna förfrågansunderlagen så att många företag får 

möjlighet att lämna anbud. För att underlätta för många företag att lämna anbud an-

vänds på livsmedelssidan olika varugrupper. Olsson påstår att ökad konkurrens för 
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det mesta medför lägre priser och högre kvalité. Det kan anses vara Region Gotlands 

policy för att bredda marknaden och ge utrymme för fler aktörer. 
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6 Slutsats 

Genom studien har framkommit att även om ingen av dem som intervjuats använder 

begreppet NPM, så är det detta tillvägagångssätt som används när Region Gotland 

genomför upphandlingar och konkurrensutsätter verksamheter. Principbeslut togs 

2007 att all verksamhet skall prövas mot marknaden. Motiv för konkurrensutsättning 

inom Region Gotland är att öka valfriheten och säkerställa god kvalitet för kommun-

innevånarna samt att minska kostnader. Syftet med konkurrensutsättningen är att 

stärka det lokala näringslivet, och genom möjligheten att lämna anbud till Region 

Gotland skapa en större marknad för lokala företag. Avsikten är att minska Region 

Gotlands dominerande ställning som största lokala arbetsgivare. 

Det kan konstateras att det i många situationer finns en gemensam syn på vilka verk-

samheter som kan konkurrensutsättas. Företrädare för de politiska blocken ger i in-

tervjuerna också exempel på när det är direkt olämpligt att konkurrensutsätta verk-

samheter. Det finns en medvetenhet om att ett fåtal anbud både kan innebära risk att 

det skapas ett privat monopol. För att motverka det bör anbud delas upp i flera delar. 

Det framkom också att kartellbildning, var något som alla intressenter ansåg vara 

direkt olämpligt och skall förhindras i alla lägen. Konkurrensutsättning används idag 

främst inom bygg och anläggning och inom vissa delar av hemtjänst och äldrevård. I 

hemtjänst och äldrevård används beställar- och utförarmodellen. De undantagna 

verksamheterna är ren myndighetsutövning och funktioner som anses strategiska för 

regionens verksamhet och sådant som är nödvändiga för den demokratiska proces-

sen. 

De ekonomiska resultat som har framkommit i studien har varit av blandad karaktär. 

Upphandlingar av dialysenheten vid Visby lasarett och upphandling Gotlands kollek-

tivtrafik med det vinnande gotländska företaget Gotlandsbuss uppvisar goda resultat. 

Det har även framkommit att sophämtningsupphandlingen totalt sett, inte är en god 

affär för Gotland. Det har gjorts besparingar inom själva Region Gotland medan 

kostnader har lagts på sophämtningsavgifterna, vilket har medfört prishöjningar för 

fastighetsägarna. Det framkom i intervjuerna att sophämtningsupphandlingen uppvi-

sade små kostnadsminskningar i jämförelse med om verksamheten hade drivits i 

egen regi.  

Problem som har framkommit i studier rör mest bristen på uppföljning och utvärde-

ring. Det är därmed svårt att följa upp om besparingar sker i den omfattning som 

ibland tas för givet. Ledningskontoret har efter senaste mandatperioden fått i uppgift 

att genomföra en analys av tidigare upphandlingar, för att klargöra om det har blivit 

någon effektiviseringsvinst för Region Gotland. Vissa förvaltningar vittnar om att det 

sker en förbättring av effektiviteten oavsett om verksamheten övergår till annan regi 

eller kvarstår i egen regi. ”Hotet” om konkurrensutsättning skapar ett internt tryck för 

att förbättra resultatet i den egna verksamheten. Förbättrad effektivitet leder till att 

tilldelade resurser används på ett bättre sätt och därmed ges även en förbättrad eko-

nomisk effektivitet. 



 

 37 

Författarna anser att Lapsley (2008) har fog för sina teorier och antaganden om att 

NPM över tiden förändras och utvecklas, men att regeringarna måste fokusera på den 

ekonomiska effektiviteten för att upprätthålla den politiska kontrollen. 

Lapsley för i sina teorier fram att utvecklingen för att öka effektivitet i offentlig 

verksamhet enligt NPM- modellen, måste ha fokus på verksamhetens struktur och 

process. Politiker har därmed ett politiskt intresse att visa att verksamheten är kost-

nadseffektiv. Upplever medborgarna att verksamheten är kostnadseffektiv bedöms 

också organisationen ha legitimitet för sin verksamhet och att tilldelade resurser an-

vänds på bästa sätt. 

Som en sammanfattning kan konstateras att Region Gotland har tagit ett ambitiöst 

beslut genom att föreslå att pröva konkurrensutsättning för i princip all verksamhet. 

För tiden efter beslutet fattades har andelen konkurrensutsatt verksamhet ökat från 

12,8 % till 16,5 % av den totala verksamheten. Det ger en årlig ökning på i genom-

snitt 1,2 %. Efter det senaste valet har den nya majoriteten tagit beslut att avvakta 

med fortsatt konkurrensutsättning innan en större utvärdering har genomförts. 

Slutligen anser författarna att konkurrensutsättning inom Region Gotland kommer att 

användas inom överskådlig framtid. Det grundas efter att författarna har tagit del av 

beslut, riktlinjer och policys som skall vara styrande i Region Gotland och genom 

intervjuer. Det har framkommit att konkurrensutsättning inom en verksamhet inte 

alltid innebär att verksamheten övergår i annan regi. Situationer kan uppstå att verk-

samhet i egen regi uppskattas ske till samma kostnad som en eventuell upphandling 

medför. Det ekonomiska incitamentet för överflyttning till annan regi finns därmed 

inte. Vissa upphandlingsförfrågningar från offentlig sektor har litet intresse på mark-

naden och det kan resultera i att inga anbud lämnas in. 

6.1 Kritisk granskning 

Författarna upplever att upphandling och konkurrensutsättning av offentlig verksam-

het är ett komplext ämne. Det finns mycket material att ta del av och det är av nöd-

vändighet att göra en tydlig avgränsning av arbetet. Författarna förbisåg att göra en 

tydligare avgränsning i början av arbetet och intervjufrågorna kom därför att beröra 

ett alltför brett perspektiv som skapade ett stort empirimaterial. Intervjuerna har tagit 

längre tid att bearbeta än förväntat, och det är enligt författarna viktigt att avgräns-

ningen sker tidigt i tidschemat.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

Författarna anser att det finns ämnen att fördjupa sig i inom offentlig sektor, och den 

nuvarande hanteringen av upphandling och konkurrensutsättning. 

Eftersom Region Gotlands verksamhet styrs av politiker och politiska värdering är 

olika verksamheter ständigt omdebatterade. 

Författarna ger här några förslag till vidare forskning: 

Offentliga frågor. Demokratiaspekten, var går gränsen för konkurrensutsättning av 

verksamheter? Hänsyn till medborgarna som kollektiv, i jämförelse med särintressen 

som enbart ser till sitt enskilda behov. 
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Ekonomiska frågor. I Region Gotland anser till exempel våra respondenter att den 

ekonomiska uppföljningen av olika verksamheter i dagsläget inte är tillräcklig utan 

bör utföras på ett bättre sätt. Skall uppföljning decentraliseras ner i organisationen 

eller ske på central nivå?  

Arbetsmiljöfrågor. Det kan finnas anledning att studera frågor som berör arbetsmiljö 

i samband med att verksamheter konkurrensutsätts, eller att avknoppningar till an-

ställda realiseras. En intressant forskningsfråga är hur den medföljande personalen 

upplever sin nya situation.  

Näringslivsfrågor. Hur får upphandlingsenheten de små företagen att delta i upp-

handlingar i större utsträckning än vad fallet är idag? 
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Bilaga A: Frågor till intressenterna 

Frågor till Region Gotlands upphandlingsenhet 2011-04-08. Kl 10,00. 

Vilken roll har ni inom Region Gotland och hur länge har ni innehaft den? 

Hur hårt styrda är ni av de politiska riktlinjerna vid offentliga upphandlingar? 

Är EU:s olika direktiv något som följs fullt ut av Region Gotland, eller har kommu-
nen en mer öppen ingång till upphandlingsprocessen? 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Konkurrenslagen(KL) är två lagar som 
ställer krav på offentlig upphandling, finns det fler lagar och regler som ni tar hänsyn 
till vid upphandlingar? 

Uppfattar ni att det finns någon skillnad mellan Region Gotland och övriga Kommu-
ner och Landsting, när det gäller upphandling av offentliga tjänster? 

Vilka processer(tillvägagångssätt) är det som används vid upphandlingens början, 
och vilka av dessa anser ni vara de viktigaste? 

Lägsta pris är ett allmänt känt begrepp vid upphandlingar, men vilka andra kriterier 
använder ni vid regionens upphandlingar? 

Vilken tyngd ges dessa kriterier inom ramen för upphandlingen? 

Hur går utvärderingarna till, när ni skall utse ett vinnande anbud? 

Hur uppfattar ni de lokala företagens medvetenhet om möjligheten till att vara med 
vid Region Gotlands upphandlingar? 

Hur begränsar ni risken för monopol ställning för ett privat företag inom en bransch, 
vid upphandlingar?  

Hur ser ni på risken för att man byter ut ett offentligt monopol mot ett privat i stället? 

Hur ser uppföljningen av pågående kontrakt ut, är den kontinuerlig eller är det stick-
provs kontroller? 

Vilka avvikelser från anbuden(kontrakten) är vanligast när beställning och uppdrags 
utförande inte överensstämmer?  

Hur säkerställer ni antalet anbudsgivare vid en offentlig upphandling, för att skapa en 
konkurrens situation?  

Kartellbildning är något som kan vara ett problem, har ni någon arbetsmetod för att 
utröna om några företag samarbetar eller avhåller sig från att lägga bud vid samma 
uppdrag?  

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv, finns det en uppföljning som säkerställer eller 
visar att regionen gör en ”vinst” på att upphandla tjänster externt, och hur ser denna 
process ut?   

Frågor till Svenskt Näringsliv. 2011-04-11. Kl 10,00. 

Vilken roll har ni inom Svenskt Näringsliv? 

Hur uppfattar ni att den offentliga upphandlingsprocessen, fungerar från ett företaga-
re perspektiv?  

EU:s direktiv när det gäller upphandlingar brukar få kritik för att vara stelbent, är det 
något som Svenskt Näringsliv skulle vilja förändra för att göra processen enklare? 

Hur uppfattar ni att Region Gotlands upphandlingsprocess fungerar från ett företaga-
re perspektiv?  
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Hur uppfattar ni Region Gotlands hänsyn till det lokala näringslivet, när regionen gör 
sina upphandlingar idag? 

Saknas något idag som ni ser det, när det gäller upphandlingsprocessen? 

Lägsta pris är ett allmänt känt begrepp vid upphandlingar, men vilka andra kriterier 
anser ni är av vikt när upphandlingar utförs? 

Vilken tyngd skall dessa kriterier inneha inom ramen för upphandlingen? 

Hur ser ni på risken för att man byter ut ett offentligt monopol mot ett privat i stället? 

Kartellbildning är något som kan vara ett problem, är det något som Svenskt När-
ingsliv har en egen inställning till och vad är i så fall er strategi för att motverka så-
dant beteende inom företagandet?  

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv, anser ni att det alltid är lämpligt att lägga ut 
offentliga uppdrag på externa aktörer, beroende på svar kan du utveckla den inställ-
ningen? 

Frågor till politiska intressenter. Socialdemokraterna 2011-04-15. Kl 11,00. 

Centern 2011-05-05. Kl 09,00. 

Vilken roll har ni inom den politiska grupperingen ni tillhör? 

Hur uppfattar ni den offentliga upphandlingen och konkurrensutsättningen, som rent 
ekonomisk eller politiskt driven eller är det en blandning av dessa? 

Saknas något idag som ni ser det, när det gäller upphandlingsprocessen inom det 
offentliga? 

Hur uppfattar ni Region Gotlands hänsyn till det lokala näringslivet, när regionen gör 
sina upphandlingar idag? 

Lägsta pris är ett allmänt känt begrepp vid upphandlingar, men vilka andra kriterier 
anser ni är av vikt när upphandlingar utförs t.ex. miljö och etiska krav, och vilken 
vikt har de i upphandlingen? 

Hur ser ni på risken för att man byter ut ett offentligt monopol mot ett privat i stället? 

Vem sätter begränsningar på den maximala andelen offentligt serviceutförande som 
får ske genom privata aktörer? 

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv, anser ni att det alltid är lämpligt att lägga ut 
offentliga uppdrag på externa aktörer, beroende på svar kan ni utveckla den inställ-
ningen? 

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv, finns det en uppföljning som säkerställer eller 
visar att regionen gör en ”vinst” på att upphandla tjänster externt, och hur ser denna 
process ut?  

Vilka utgångspunkter finns i ert parti när det gäller frågor om, ekonomisk effektivitet 
i offentlig verksamhet, managementstyrning(hierarki), budgetstyrning eller behovs-
styrning? 

Är det någon fråga i ämnet som saknas som ert parti anser är av vikt, vilken fråga i så 
fall och utveckla gärna ämnet? 
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Bilaga B: Offentlig upphandling och monopol 

Former för offentlig upphandling  

Kammarkollegiets (2010) enhet för upphandlingsstöd definierar begrepp inom of-

fentlig upphandling. Offentlig upphandling definieras som: 

”De åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kon-

trakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader”.  

Vid upphandling av tjänster finns en uppdelning mellan A-tjänst och B-tjänst. Med 

A-tjänster menas sådana tjänster som kan anses vara lämpliga för gränsöverskridande 

handel och skall därför omfattas av EU-direktiven. B-tjänster omfattas av tjänster 

som normalt inte är lämpade för gränsöverskridande handel utan kan utföras av leve-

rantörer inom landet och omfattas därför inte av EU-direktiven.  

Ramavtal definieras som:  

”Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller 

flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt (av-

rop) under en given tidsperiod”.  

Tröskelvärden definieras som: 

”Beloppsvärden som avgör om en upphandling ska ske enligt de direktstyrda regler-

na eller de reglerna i LOU 15 kap” 

För upphandling av varor och tjänster gäller 1,9 miljoner kronor som tröskelvärde, 

medan byggentreprenader har ett tröskelvärde på 48 miljoner kronor. Det finns även 

en fast beloppsgräns på 287 000 kronor. Beroende på värdet på varor och tjänster 

som upphandlas kan olika upphandlingsförfaranden tillämpas. Vid upphandlingar för 

värden över tröskelvärdet kan upphandlande myndighet välja mellan tre alternativ: 

Öppet förfarande. Öppet förfarande innebär att alla leverantörer får lämna anbud. 

Annonsering måste genomföras och skall vara tillgänglig i hela EU. Utvärdering sker 

efter vilka krav som angivits i förfrågningsunderlaget.  

Selektivt förfarande. Alla leverantörer har möjlighet att ansöka att få delta i upphand-

lingen. Upphandlande myndighet väljer sedan vilka leverantörer som får lämna an-

bud. Det är endast de utvalda leverantörerna som får ta del av förfrågansunderlaget.  

Förhandlat förfarande innebär att upphandlande myndighet bjuder in lämpliga leve-

rantörer som sedan deltar i en förhandlingsprocess om kontraktsvillkoren. Annonse-

ring skall ske och vara tillgänglig i hela EU. Som ett alternativ finns det möjlighet för 

upphandlande myndighet att förhandla direkt med ett antal leverantörer utan att till-

gripa inbjudan. Alternativt kan förhandlat förfarande även ske utan föregående an-

nonsering. Ett sådant alternativ har likheter med direktupphandling. 

Vid upphandling för värden under tröskelvärdet kan upphandlande myndighet välja 

mellan tre alternativ: 
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Förenklat förfarande innebär att leverantörer får lämna anbud som gäller B-tjänster. 

Annonsering får ske på det sätt som främjar en effektiv konkurrens. Förhandlingar 

får ske, men det är inget krav.  

Urvalsförfarande innebär att leverantörer kan ansöka om att få lämna anbud., men 

endast de som bjuds in av upphandlande myndighet får lämna anbud. Inbjudan skall 

annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig.  

Direktupphandling. Sker en upphandling under den fasta beloppsgränsen på 287 000 

kronor kan en direktupphandling genomföra. Det finns inga krav på anbud i viss 

form eller på annonsering. Kraven för förhandlat förfarande utan föregående annon-

sering måste vara uppfyllda.  

Definition av monopol  

Eklund (2010) förklarar att en marknad kan kännetecknas av fyra strukturer av mo-

nopol. En perfekt konkurrensmarknad kännetecknas av att det är många etablerade 

företag som konkurrar med varor av likvärdiga egenskaper där tillträde till markna-

den präglas av låga kostnader.  

Monopolistik konkurrens innebär att många företag är etablerade på marknaden där 

tillträde till marknaden präglas av låga kostnader. Varorna är differentierade för att 

framstå som unika med speciella egenskaper. 

Inom en oligopolmarknad finns ett fåtal företag som dominerar marknaden. Det ger 

företagen en möjlighet att påverka pris och utbud, och samtidigt påverka konkurrens-

situationen mellan företagen. Företagen kan på olika sätt påverka pris och utbud på 

marknaden.  

Om en marknad kännetecknas av monopol innebär det att det finns ett stort och do-

minerande företag. Företaget kan på egen hand bestämma priser och monopolet sät-

ter det pris som maximerar vinsten. 


