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E -
deincitament innebär 

-
tiden lämnar bud, på hur 

mycket de är beredda att betala 

som i andra franchising-affärer 
-

gift till varumärkesägaren, i det 

-

dagens situation utgår anbudet ut-

skillnad. 
Resandeincitaments avtalen 

-
rerna på allvar skall kunna bidra 

knäckfråga i denna process är hur 
-

desto mer verkningsfulla incita-
ment visar en studie vi nyss avslu-

väg- och transportforskningsinsti-
tut. Studien är en del av K2-pro-

Bakgrunden till studien är att 

-
sandeincitamentsavtal under de 
senaste 20 åren är den generella 
kunskapen låg om incitamentets 
utformning och dess effekter. Kun-
skap om samband mellan incita-
mentets storlek och kopplingen till 

-

-

kontrakt. 
 Genom en optimeringsmodell 

-

traktsområden analyserats med 
syfte att studera samband mellan 
frihetsgrad och optimala incita-
ment. Med frihetsgrad menas ope-

med RKM. 
Utgångspunkten i analyserna 

är att hitta den punkt där avtalet 

-
konomiska nyttan. 

Ett antal faktorer har analyse-
rats, bland annat skattekostnaden 
och resenärsnyttan, minskade 
emissioner med mera. En väsent-

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

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



15Trafikforum | nr 6 | 2018

analysera hur storleken på inci-
tamenten varierar utifrån opera-

-
lek. Annorlunda uttryckt, ges 

eftersom det skapar dynamiska 
positiva effekter. Nedan några 
viktiga lärdomar.

Resandeincitament har ingen 
-

Analysen av de fem kontrakten 
visar med tydlighet att om opera-

-

resandeincitamentet att ha någon 
effekt på resandevolymen. 

-
het till att variera antalet avgångar 

-
mer resandeincitament ge effekt. 
Dagens incitamentsnivå, som i stu-
dien varierar mellan 4 kronor per 

kronor per resande i Stockholm-

 

Möjligt att öka resande utan 
kostnadsökningar

mellan antalet avgångar under 
-

-
cent i de studerade kontrakten. 

-
ne, är det dock mer effektivt att 
minska såväl utbudet som antalet 

Potential för kommersiell  
trafik? 

-

de fem analyserade områden. En 

-
priset. Å andra sidan minskar den 

-
tioneras. Det tar vi dock i en an-
nan artikel.  

-

av dagens upphandlingar
Studien visar med tydlighet att 

dagens resandeincitament mås-

med dagens om de skall ha nå-
gon effekt på resandevolymerna. 
Utan en fast ersättning och under 

incitamentet i de fem analyserade 
kontrakten, ligga på en nivå på 

-

närmar sig, vad som är den bästa 

-

-
-

grad, kommer att anpassa utbudet 
-

från nivå på incitament (med da-

-

-
ring, det intressanta är dock att 

RKM och det samhällsekonomiska 
optimala läget.  

Höga incitament skapar budgiv-
ning – ny upphandlingsmodell

-
citeten fram till dess att kostnaden 
per resa är lika med intäkten per 

-
citament och en med en produk-
tionskostnad per resa på cirka 12 

kronor per resa. 
Detta innebär att upphandlings-

-
ken, det vill säga vara beredd att 

-

närmar oss franchising modellen, 

mot en avgift till varumärkesäga-
ren, RKM. Detta bygger naturligt-
vis på en fungerande konkurrens, 

budar och är intresserade. 
-

-

kostnad minskar. Buden kommer 
-

viktsläge där den samhällsekono-

Skillnaden med traditionella 
incitament är dock att med ett 

-
ken inte uppstår. 

Idéer & rekommendationer till 
RKM

befolkning, läs storstadsområ-

städer, kan den framtida er-
sättningen vara upp till 100 

-
-

-

-

och ledning fundera på hur 
den strategiska styrningen av 
verksamheten kan utvecklas, 

-
rativt ansvar.
Prissättning kan inte alltid 
vara en helig ko, våra analy-
ser runt om i Sverige visar att 

utformning, yttäckande och 
-

helhet ta sig en funderare 

och mer differentierade pri-
ser eftersom det påverkar 
såväl ekonomi och resande i 
positiv riktning. 

V.  

vara fast, och andra incita-
ment kan tillämpas på toppen 
av avtalet, eftersom RKM mål 

och kostnadseffektivitet.  

Vad vill operatören?

-

På kort sikt innebär detta en 

till samhällsnyttan. 
Studien har analyserat fem 

-

på en strategisk nivå och natur-

materialet. Dock är resultatet så 
intressant att inriktningen och 

-
schen inom såväl myndighet som 

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

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