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Sammanfattning
Syftet med detta projekt har varit att kartlägga och beskriva kommunalt företagande på
konkurrensutsatta marknader, som en förberedelse för kommande forskningsprojekt på
området. Kartläggningen syftar därutöver till att analysera hur privata företag som är
verksamma på samma marknader uppfattar konkurrensen från de kommunala bolagen.
Det är alltså de privata företagens subjektiva uppfattning av förekommande
inträdeshinder som står i fokus.
Perspektivet i analysen är dynamiskt, vilket innebär att vi fokuserar på frågan om
kommunala bolag kan utgöra ett inträdeshinder eller ett hinder för privata företag att
expandera. Vi utgår vidare från att artificiella inträdeshinder utgör ett ekonomiskt
problem och att sådana hinder påverkar den dynamiska konkurrensen på enskilda
marknader negativt.
Detta innebär mer specifikt att vi inte utgår från en statisk jämviktsanalys och
optimering av statiska marknadsstrukturer enligt SCP-paradigmet (Structure Conduct
Performance).
Skälet till att vi anser det viktigt att belysa dessa frågor är att nyare ekonomiska teorier,
inom den österrikiska skolan men på senare tid även inom det neoklassiska paradigmet,
betonar dynamiska aspekter av konkurrensen. Andrei Shleifer (Boycko, Schleifer, &
Vishny, 1996) är exempel på en ekonom som närmar sig konkurrensproblem och frågor
om offentligt ägande på ett nytt sätt.
Detta perspektiv innebär att offentligt ägande, privat ägande och nonprofitdrift ses som
olika metoder för att lösa dynamiska ekonomiska problem. Det innebär också att det har
stor betydelse var gränserna mellan myndigheternas ansvar och näringslivets ansvar
dras.
Förekomsten av kommunala bolag på konkurrensutsatta marknader riskerar att sudda
ut gränser mellan förvaltning och näringsliv på ett sätt som gör att samhället får svårt
att tillgodogöra sig de dynamiska effekter som man hoppas uppnå genom att hänvisa
vissa former av ekonomisk aktivitet till näringslivet och den fria konkurrensen.
Det blir också allt vanligare att det offentliga via så kallade kvasimarknader (marknader
som präglas av offentlig finansiering, men där brukarna eller myndigheter får agera som
konsumenter) försöker dra nytta av det privata ägandets dynamik för att uppnå
snabbare teknisk och organisatorisk utveckling.
Otydliga gränser mellan offentligt och privat kan dock leda till att marknaderna hamnar
i ett slags limbotillstånd – varken marknad eller förvaltning – vilket i sin tur kan ge
suboptimala strukturer och logiska konflikter i styrningen av verksamheterna.
Vi har inom ramen för detta projekt valt att studera marknaderna genom att tillfråga
privata företag om hur dessa uppfattar konkurrensen från kommunala bolag. Vi har valt
ut 1145 företag, varav 869 fått ta del av vår enkät.
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Vår studie av konkurrensutsatta marknader där kommunala bolag agerar parallellt med
privata aktörer tycks bekräfta bilden att kommunala bolag agerar annorlunda än privata
och att de riskerar att störa konkurrensen på de aktuella marknaderna. De privata
bolagen upplever att villkoren för privata och offentliga aktörer är orättvisa och att det
offentliga subventionerar sina ”egna” bolag.
Oroväckande är också att de privata företagen upplever att de kommunala bolagen har
en helt annan prissättningsfilosofi och att en så stor andel av de tillfrågade företagen
verkligen upplever att de är utsatta för konkurrens från kommunala bolag.
Policyimplikationerna av studien är att kommunala bolags verksamhet på
konkurrensutsatta marknader bör studeras vidare och att fokus bör läggas på frågan om
de kommunala bolagen utgör inträdeshinder för privata bolag som är intresserade av att
etablera sig på samma eller näraliggande marknader.
En annan viktig implikation av studien är att det offentliga bör vara tydligare när det
gäller frågan om en viss tjänst ska vara en kommunal angelägenhet eller något som
överlåts till privata företag – antingen inom ramen för en kvasimarknad eller en helt
privat marknad. Teoretiskt är det nämligen lite som talar för att det är lämpligt att stå
med ett ben i vartdera lägret. Och om det offentliga väljer att konkurrensutsätta en
verksamhet bör detta därför i regel ske fullt ut, då en uppblandning av marknadslogik
och förvaltningslogik negativt kan påverka förtroende för förvaltningen.
Även om tendensen generellt sett är att allt mer offentlig verksamhet konkurrensutsätts
kan det finnas exempel då det offentliga kan behöva överväga att återta verksamheter i
förvaltningsform. Detta kan vara då kontrollbehovet visat sig viktigare än de dynamiska
drivkrafter som konkurrensen kan bidra med.
En tydlig definition av marknader som konkurrensutsatta eller kommunala
ansvarsområden och en större befogenhet för Konkurrensverket att ingripa mot
kommunal konkurrens på konkurrensutsatta marknader skulle kunna vara en lösning,
då reglering av kommunala bolags agerande på konkurrensutsatt marknader visat sig
notoriskt svårt att genomdriva. Ett exempel gäller den så kallade
”självkostnadsprincipen”, som visat sig vara ett trubbigt instrument för att styra
kommunala bolag på konkurrensutsatta marknader.
Det krävs dock ytterligare forskning på detta område. Denna rapport är en första
kartläggning av de konkurrensutsatta marknader där kommunala bolag är verksamma
och vi betraktar det som högst angeläget att ytterligare ansträngningar görs för att göra
det möjligt att etablera principer för kommunernas agerande på konkurrensutsatta
marknader.
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Inledning
I juni 2011 beviljade Konkurrensverket anslag till Ratios föreslagna projekt Kommunalt
företagande som konkurrensbegränsning – företagens perspektiv. Syftet med projektet
var att kartlägga förekomsten av kommunala bolag på konkurrensutsatta marknader,
bland annat via en enkät till omkring 1000 privata företag som verkar på marknader där
kommunala bolag är vanliga.
Bakgrunden till projektet är den generella bristen på kunskap om de kommunala
bolagens effekter på konkurrenssituationen. Emellertid råder också en stor brist på
kunskap om motiven till kommunalt företagande. Vilka faktorer gör att kommunala
bolag främst återfinns på vissa marknader?
Det är exempelvis svårt att tänka sig att kommunala bolag skulle förekomma inom
tillverkningsindustrin, medan kommunala bolag är betydligt vanligare när det gäller
konferensverksamhet, handel med el och avfallshantering.
Under år 2011 uppgick antalet offentligt ägda företag till 2 482 stycken (Tabell 1). Av
dessa var 1 696 kommunägda, 121 landstingsägda och 665 statliga. Ser man till
offentligt ägande är de kommunala bolagen alltså de antalsmässigt största. Många av de
statliga bolagen är dock av naturliga skäl större. Kommunala bolag verkar, med några få
lagstadgade undantag, inte utanför den egna kommunens gränser eller tillgodoser behov
för andra än kommunens egna invånare. År 2011 uppgick omsättningen i de kommunala
bolagen till 185 miljarder kronor.
Tabell 1: Kommunägda bolag 2011
Kommunägda
företag efter
bransch år 2011,
miljoner kronor

Antal
företag

Antal
anställda

Omsättning

Årets
resultat

Eget
kapital

Summa
tillgångar

Bransch
Energi o vatten
Handel, hotell o rest
Transport o
kommunikation
Företagstjänster och
fastighetsv
Utbildning, vård och
omsorg
Övriga
Totalt

419
39
157

16 277
1 077
7 797

87 992
3 268
11 952

777
31
486

22 013
289
8 225

213 167
1 583
27 931

875

16 912

74 321

5 010

122 231

473 821

23

1 013

791

11

158

396

183
1 696

3 704
46 780

6 721
185 044

400
6 715

10 666
163 583

31 443
748 341

Källa: Leonardsson (2012).
Vissa av de marknader där kommunala företag återfinns är konkurrensutsatta, andra
marknader är i huvudsak slutna. Exempel på områden där kommunerna dominerar är
bostadssektorn. Denna marknad är förstås konkurrensutsatt, men de kommunala så
kallat allmännyttiga bostadsbolagen har ändå en stark ställning.
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Kommunernas dominerande roll som finansiär av vård- och omsorg gör att det föga
förvånande förekommer kommunala bolag inom denna sektor. Exempelvis är de fyra
stora stockholmssjukhusen fristående bolag.
I det här projektet har vi dock valt att fokusera på sektorer där kommuner och landsting
agerar vid sidan av privata företag och där det inte finns några uttalade politiska mål
som är knutna till förekomsten av kommunalt företagande.
Marknaden för elproduktion är till exempel avreglerad och förväntas i princip fungera
som en fri marknad, utan artificiella inträdeshinder. Ändå finns det ett stort antal
kommunala bolag som är verksamma inom handel med elektricitet. Det finns nämligen
ett explicit undantag för kommunala elbolag från lokaliseringsprincipen, det vill säga
principen om att kommuner i huvudsak ska tillhandahålla tjänster endast för sina egna
medborgare (Konkurrensverket, 2011). Liknande undantag finns i ett antal andra
branscher.
Vår granskning av marknaderna där de kommunala bolagen förekommer är – förutom
att vi valt bort marknader där andra mål än ekonomisk effektivitet dominerar – i övrigt
förutsättningslös. Vi har valt att studera branscher på femställig SNI-nivå där det
förekommer fler än tio kommunala bolag på nationell nivå.
Sammantaget har vi identifierat 17 olika SNI-koder på femställig nivå inom vilka det
förekommer fler än tio kommunala bolag i hela landet. Dessa är utspridda över olika
sektorer, som dock har det gemensamt att de åtminstone har en indirekt koppling till
kommunernas eller landstingens traditionella verksamhetsområden.
Inom ramen för projektet har vi intervjuat experter och företrädare för
branschorganisationer som har anknytning till de verksamheter som analyseras i den
här rapporten.
För att få en bild av hur de kommunala bolagen ser på sin verksamhet och hur
branschen fungerar har vi intervjuat Weine Wiquist, vd för Avfall Sverige som är en
branschorganisation för huvudsakligen kommunala avfallsföretag. Vi har även haft
ingående diskussioner med Britt Sahleström, vd för Återvinningsföretagen och Mikael
von Otter, näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen. Företaget Profu AB och Johan
Sundberg har varit behjälpliga med att ge en bild av hur avfallsmarknaden interagerar
med energimarknaden och hur detta påverkar konkurrenssituationen i denna sektor. Ett
stort tack till alla er som ställt upp och svarat på våra frågor. Vi vill också tacka Hannes
Thysén som har hjälpt oss med datainsamling och frågeformulär.
Vi vill också tacka Konkurrensverket som har finansierat forskningsprojektet via ett
ettårigt anslag. Vi hoppas därför att vår forskning kan bidra till ökad förståelse när det
gäller de kommunala bolagens roll och på sikt ett bättre regelverk för de sektorer som
berörs.
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Ekonomisk teori om offentligt ägda bolag
Den ekonomiska teorin kring offentliga företag och deras betydelse för ekonomin har
utvecklats längs olika spår. Dels finns den traditionella neoklassiska analysen av
offentliga företags och organisationers motiv, bland annat representerad av William
Niskanen (Niskanen, 1975) och utvecklad av Sappington & Sidak (2000). Dels finns mer
dynamiska modeller som baseras på antaganden om asymmetrisk information och
teknisk förändring.
Båda dessa perspektiv kan vara användbara vid analysen av offentligt ägda företag. Det
statiska neoklassiska perspektivet kan förklara de offentliga företagens agerande i
jämvikt, till exempel att offentligt ägda företag i vissa fall är mer inriktade på expansion
än privata.
Det är viktigt att påpeka att den neoklassiska standardmodellen bara fångar vissa
aspekter av de offentliga bolagens agerande på konkurrensutsatta marknader. För att
åskådliggöra viktiga skillnader mellan offentliga och privata företag kan det dock vara
värdefullt att mer i detalj beskriva Sappington & Sidaks neoklassiska modell för
prissättning (Sappington & Sidak, 2003a).
Som en bakgrund kan nämnas att neoklassisk ekonomisk teori utgår från att företag
maximerar vinst och att Ramsey-priser kan vara en lösning för att maximera vinster när
en verksamhet måste täcka sina egna kostnader (Baumol & Bradford, 1970).
Ramseyprissättning brukar framföras som det naturliga alternativet till
samhällsekonomiskt optimal marginalkostnadsprissättning när höga fasta kostnader
gör det omöjligt att nå ”first best”-lösningen utan offentliga subventioner.
Emellertid förutsätter denna lösning att företagen verkligen maximerar vinst, och inte
något annat. Vinstmaximering behöver inte vara ett rimligt antagande när det gäller
offentligt ägda företag och det är därför inte givet att man når den second-bestlösning
som Baumol & Bradford pekar på.
Sappington & Sidak antar exempelvis att offentligt ägda företag maximerar en
kombination av vinst och omsättning. I det mest extrema fallet maximerar det offentligt
ägda företagen endast omsättning.
Priset kommer i så fall att sättas enligt följande villkor
(1)

där pi är priset för vara i, Ci kostnadsfunktionen, Qi efterfrågan och i priselasticiteten.
Variabeln w är det som skiljer prissättningen från Ramseyprissättning. Om företaget
endast bryr sig om omsättningen (i =1) sätts priset där efterfrågeelasticiteten är lika
med ett. Om företaget endast bryr sig om vinst (i =0) reduceras uttrycket till vanlig
Ramseyprissättning.
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Generellt innebär detta att offentligt ägda bolag sätter priset lägre än vad ett privat
vinstdrivande företag skulle ha gjort. Detta är också en hypotes som kan testas och
något som vi försöker skapa en bild av genom att explicit fråga de privata företagen.
Om Sappington & Sidaks hypotes är korrekt kommer en marknad med både offentliga
och privata företag inte att karaktäriseras av Ramseypriser. Detta är något som kan ha
såväl negativa som positiva effekter på samhällsnyttan.
Att analysera effekterna av avvikelser från Ramseyprissättning inom ramen för en
jämviktsmodell är möjligt, men leder oss tyvärr inte framåt i arbetet med att fastställa
effekterna av kommunala bolag på konkurrenssituationen. Detta eftersom den statiska
modellen bara fångar en dimension av konkurrensen. För att avväga fördelar med
kommunala bolag mot nackdelar krävs enligt vår mening därför ett dynamiskt
perspektiv.
Prissättningen bör ur det perspektivet mer ses som ett sätt för de kommunala bolagen
att befästa sin egen ställning och att blockera inträde för privata konkurrenter.
Prissättning under Ramseynivåer är bara en del av de offentligt ägda bolagens verktyg
att försvara sin ställning på marknaden. Betydligt viktigare på sikt är därför de effekter
på entreprenörskap och innovation som kommunalt företagande kan ge upphov till.
Det neoklassiska perspektivet med full information ger därför inte hela bilden.
Framväxten av nya företag kan i sig vara en del av den organisatoriska och tekniska
utvecklingen i en bransch. Harvey Leibenstein definierar i en klassisk uppsats i
American Economic Review begreppet ”X-ineffektivitet” (Leibenstein, 1966). Xineffektivitet är de brister som inte går att koppla till klassiska produktionsfaktorer som
arbetskraft och kapital. Det kan handla om personliga egenskaper och relationer inom
företaget som gör det svårt att uppnå full effektivitet.
Leibenstein noterar att entreprenören kan vara en tänkbar lösning på problemet med xineffektivitet. Genom entreprenörens inträde på marknaden kan nya tekniker
introduceras och gamla opraktiska produktionsmetoder rangeras ut. Med detta sätt att
se på marknaden kan förändring kräva att befintliga aktörer ersätts av nya.
Andrei Schleifer konstaterar att ett viktigt skäl till att offentlig produktion kan vara att
föredra faktiskt är att offentliga verksamheter inte har lika starka incitament som
privata aktörer att minska kostnader och att utveckla verksamheten genom
innovationer (Shleifer, 1998).
För att offentligt ägande ur effektivitetsperspektiv ska vara bättre än privat krävs dock
att några villkor är uppfyllda:
1) En privat aktör har möjlighet att fuska med kvaliteten, utan att detta upptäcks
eller kan åtgärdas.
2) Innovation och förnyelse av produktionsmetoder är förhållandevis ointressanta i
den aktuella branschen.
3) Konkurrensen är svag och konsumenternas möjlighet att välja är begränsad.
4) Det är svårt att koppla resultat till en specifik producent – ryktesmekanismen är
därmed svag.
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Det finns ytterligare argument för att bejaka privata aktörer, om det inte kan ställas
utom tvivel att staten alltid agerar för samhällets bästa. I länder som präglas av
korruption inbjuder kanaliseringen av resurser via offentliga händer möjligheter till
avledning och till att nyckelaktörer i beslutskedjan utformar upphandlingar och regler
på ett sätt som gynnar dem själva.
Sådana problem är förstås betydligt vanligare i länder med omfattande korruption, men
man bör ändå inte negligera detta problem i Sverige (Johansson, 2011). Det är ingen
överdrift att påstå att mellanhänder ibland agerar på ett sätt som mer gynnar dem själva
än samhällsekonomin (Persson, Rothstein, & Teorell, 2012).
Utan att lägga ett entreprenörsperspektiv på konkurrensfrågorna är det svårt att förstå
varför marknader ibland fungerar bättre när de karaktäriseras av fritt inträde och
förekomsten av privata utförare. Det neoklassiska jämviktsperspektivet (SCP – Structure
Conduct Performance) räcker helt enkelt inte till för att beskriva fördelarna med fri
konkurrens. Detta innebär också att det ofta kan vara svårt att mäta de positiva
effekterna av konkurrens.
Visserligen finns en rad studier som visar att privata aktörer levererar produkter till
lägre kostnad än offentliga. Problemet är att dessa studier i regel dels negligerar
kvalitetsaspekter, dels bortser från långsiktig innovation och produktutveckling. Det
förstnämnda riskerar leda till att de positiva effekterna av privatisering överskattas.
Men det sistnämnda leder å andra sidan till att dessa effekter underskattas.
I analysen av gränslandet mellan offentlig förvaltning och marknad finns det dessutom
en viktig sektor som tenderar att ignoreras. Privata aktörer som saknar vinstmotiv,
exempelvis ideella organisationer och folkrörelser, befinner sig i en gråzon.
Nonprofitsektorn agerar ofta under samma villkor som de privata aktörerna, men
avsaknaden av vinstmotiv leder till att de i vissa avseenden agerar mer likt offentliga
förvaltningar. Att ställa privata vinstdrivande aktörer mot offentlig förvaltning kan
därför i vissa fall ge fel bild av vilka alternativ som är möjliga.
Det pågår löpande en diskussion om värdet av att ha privata aktörer på marknader där
resurserna av olika skäl kanaliseras via det offentliga. Lagen om valfrihetssystem (LOV)
och dess tillämpning på marknaden för primärvård innebär en utvidgning av ramen för
den verksamhet som anses bäst lämpad för fri konkurrens. Fri konkurrens innebär i det
här fallet lika förutsättningar (ersättningsvillkor), fritt tillträde för alla aktörer och
valfrihet för brukarna.
På andra marknader är situationen den närmast omvända. Telias nätbolag Scanova – en
efterföljare av det gamla Televerket - agerar i flera avseenden som ett privat monopol
och de kommunala bredbandsnäten är beroende av den privata monopolistens tjänster.
Låt vara att det förekommer konkurrens i form av trådlöst bredband och vissa andra
trådbundna tjänster.
Att det råder ”speciella situationer” på nästan samtliga marknader där kommunala bolag
är verksamma är inte i sig ett skäl att undanta dessa marknader från konkurrens. Att
marknadens struktur försvårar för privata företag att ta sig in kan ha både naturliga och
konstruerade orsaker.
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Att kommunala bolag kan få avsättning för överskottsvärmen vid avfallsförbränning är
en konkurrensfördel som kan tyckas naturlig. Men samtidigt vet vi att fjärrvärmenät ofta
byggs på ett sätt som försvårar konkurrensen i produktionsledet. Kommunala
fjärrvärmenät har ofta en nod i kommunens centrum där värmen produceras, för att i
successivt smalare rör transportera värmen ut till kommunens perifera delar.
Slutsatsen blir att konkurrensperspektivet är mer än att tillåta fritt tillträde till
marknader. Det handlar också om hur olika tjänster organiseras och byggs ut. Ett
fjärrvärmenät som mer liknar elnätet hade sannolikt gett upphov till lägre
inträdeshinder för privata företag som vill konkurrera om att bränna avfall. För vad
säger att det optimala antalet förbränningsanläggningar har något direkt samband med
antalet kommuner i landet?
Det är resonemang som dessa som gör det nödvändigt att ställa förutsättningslösa
frågor och att beskriva varje enskild marknad och dess förutsättningar separat. För en
ekonom, som ofta förlitar sig på modeller, är detta en besvärligare process än att enbart
mäta graden av marknadskoncentration och avvikelser från det tänkta jämviktspriset.
På en marknad där man redan på förhand vet hur mycket varje enskilt produktionsled
bör kosta är inträdeshinder inget problem. Där handlar det mest om att allokera
resurserna rätt från början, se till att undvika korruption och förhindra att
leverantörerna tänjer på sin budgetrestriktion. Men om man vill fånga de verkliga
effekterna av inträdeshinder på en marknad finns ingen genväg. Bristen på dynamik på
en marknad är i stor utsträckning kopplad till förekomsten av inträdeshinder.
Artificiella och naturliga inträdeshinder förekommer förstås på de flesta marknader.
Stordriftsfördelar, den i traditionell ekonomisk analys viktigaste förklaringen till
monopol, är i ett mer dynamiskt perspektiv ett problem också därför att det blir
betydligt svårare att utmana befintliga aktörer. Det finns dock ingen absolut koppling
mellan stordriftsfördelar och välfärdsförluster som uppstår till följd av bristande
dynamik. Trots väldiga stordriftsfördelar ter sig konkurrensen ganska livaktig på
marknaden för exempelvis mjukvara för datorer.
Vill man fånga effekterna av bristande dynamik på en marknad krävs därför stora
övergripande analyser av kanske en hel bransch över en längre tid och möjligen i många
olika länder. Ett exempel på en sådan analys är Millon, Guo, Khaksari, & Tehranian
(2010) som studerar effekten av statligt ägande på banker. De konstaterar, i enlighet
med teorin, att offentligt ägda banker har sämre förutsättningar att utveckla lönsamhet.
En annan typ av studier utgår från planekonomiska ekonomier som öppnas för
konkurrens (Boycko et al., 1996; Konings, Cayseele, Warzynski, & Cayseele, 2005;
Megginson, Netter, & Megginson, 2001; Omran, 2004; Romero-Martínez, FernándezRodríguez, & Vázquez-Inchausti, 2010)
Inom ramen för detta forskningsprojekt anläggs det dynamiska perspektivet på
konkurrens. Detta perspektiv skiljer sig ofta inte från en mer statisk analys, då följderna
av att sätta upp artificiella inträdeshinder ofta kan vara uppkomsten av marknadsmakt
och dominans för det eller de företag som lyckas etablera hinder för inträde.
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Med ett dynamiskt perspektiv på marknaderna är det rimligt att sätta större fokus på de
inträdeshinder som kan förekomma. På marknader där offentligt ägda företag är
verksamma är det inte orimligt att tänka sig att villkoren för dessa och deras privata
utmanare skiljer sig åt.
Dessa hinder kan vara av olika slag. Janos Kornai har utvecklat begreppet ”the soft
budget constraint” och sammanfattar de faktorer som gör att budgetramarna och
förväntningarna för offentligt ägda och privata företag kan skilja sig åt. (Kornai, Maskin,
& Roland, 2003). När ett offentligt ägt bolag går med underskott kan det vara frestande
för offentliga huvudmän att i stället för att låta företaget gå i konkurs skjuta till
skattemedel för att undvika nedläggning.
Problemet är att förväntningar på att myndigheterna ska agera på just detta sätt kan
leda till att det offentligt ägda företagets ledning inte tar hotet om konkurs på allvar och
därför inte vidtar de åtgärder som krävs för att verksamheten åter ska klara sig inom
sina befintliga ramar.
Den mjuka budgetrestriktionen kan också göra det sannolikt att det offentliga bolaget
kommer att överleva, även i konkurrensen med mer effektiva privata företag. De privata
företagen kan av detta skäl avskräckas från att utmana sin offentliga konkurrent.
Resultatet blir en marknad med sämre fungerande konkurrens.
Sappington & Sidak (2004) räknar upp några tänkbara metoder som offentligt ägda
företag kan använda för att förhindra konkurrens från privata aktörer.
-

-

-

Att korssubventionera verksamhet och att manipulera bokföringen på ett sätt
som ger intryck av att kostnaderna för produktionen är lägre än de verkliga. På
detta sätt kan det offentliga företaget undvika restriktioner för prissättningen.
Att höja konkurrenternas kostnader genom att påverka lagstiftningen, begränsa
konkurrenternas tillgång till viktiga produktionsfaktorer eller genom att köpa
stora mängder av någon produktionsfaktor för att höja priset på densamma.
Att utnyttja ett partiellt monopol för att vinna fördelar på näraliggande
marknader. Ett exempel är att det amerikanska postverket kan dra nytta av sitt
brevmonopol för att konkurrera effektivare på marknaden för
expressförsändelser (Geddes, 2008).

Under förutsättning att nyetablering är önskvärd, sett ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv, kan inträdeshinder av den typ som räknas upp ovan ge upphov till
samhällsekonomiska förluster.
Etableringshinder behöver dock inte vara konstruerade genom lagstiftning eller dylikt. I
många fall kan det handla om historiska mönster och strukturer som oavsiktligt gett
upphov till inträdeshinder. Att identifiera sådana hinder är viktigt då följdeffekterna på
näraliggande marknader kan bli begränsad konkurrens och minskad dynamik. Eftersom
hindren för inträde kan skilja mycket mellan olika marknader är det svårt att korrigera
strukturerna utan att först identifiera och beskriva hur de aktuella problemen ser ut på
just dessa marknader.
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Genom att intervjua företrädare för några olika branscher och ta del av tidigare
forskning kan vi ge en bild av hur samproduktionsfördelar och andra faktorer påverkar
det privata näringslivet. Våra frågor är förutsättningslösa, eftersom vi vet att ingen
bransch är den andra lik. Det vi söker är generella mönster för hur regelverk och
kommunala bolag bidrar till att skapa marknader där aktörerna inte nödvändigtvis
spelar på samma villkor.

Tidigare forskning
Den mest omfattande genomgången av kommunala bolag och dessas konkurrenseffekter
på den svenska marknaden är Tobias Indéns doktorsavhandling ”Kommunen som
konkurrent” (Indén, 2008). Indén anlägger ett rättsligt perspektiv på frågan och
analyserar specifikt bostadsmarknaden, de kommunala friskvårdsföretagen och
servicebranscherna. Detta är områden som även vi har identifierat som potentiella
problemområden, även om vi i denna analys har valt en något annorlunda metod och
därför i huvudsak analyserar andra branscher.
Konkurrensverket konstaterar i rapporten ”Myndigheter och marknader”
(Konkurrensverket, 2004) att det förekommer tre huvudsakliga problem i gränslandet
mellan kommunernas verksamhet och näringslivets
• Sammanblandning av myndighetsuppgifter med näringsverksamhet.
• Olika former av offentliga subventioner.
• Problem förbundna med vidareutnyttjande av information och kompetens från
myndighetsrollen.
Konkurrensverket lät 2002 göra en särskild undersökning bland företagsledare i privata
företag med minst en anställd i 10 olika branscher: skogsvård, turism, städning,
konsultverksamhet avseende samhällsplanering, uppdragsutbildning, åldringsvård,
tandvård, gymverksamhet, bredbandstjänster och åkeriverksamhet. Branscherna valdes
med utgångspunkt från de sektorer som varit aktuella i Konkurrensrådets yttranden.
Av undersökningen framgår att 34 procent av respondenterna anser att konkurrens
förekommer i stor eller mycket stor omfattning. Trettio procent av företagen anser
också att konkurrensen är ett stort problem. Frågorna liknar därmed de frågor som
ställs i denna rapport, även om vi mer fokuserar på de kommunala bolagens agerande
och prissättning.
Svenskt Näringsliv genomför sedan 2001 årligen en enkät om näringsklimatet i våra
kommuner (Brånby, 2012). En av de frågor som ställs rör konkurrens från kommunen.
Betygen sätts på en sexgradig skala: 1) Dåligt, 2) Inte helt godtagbart, 3) Godtagbart, 4)
Bra, 5) Mycket bra, 6) Utmärkt.
I undersökningen tycks medelvärdet ligga stabilt kring 3,5, även om variationerna
mellan olika kommuner är förhållandevis stora. Den kommun som har sämst resultat
2012 är Skellefteå med 2,37 och den kommun som har bäst resultat är Ydre med 4,91.
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Det är förstås svårt att enbart utifrån denna undersökning bedöma hur stort problemet
med kommunal konkurrens uppfattas, då de tillfrågade företagen tillhör många olika
branscher. Konkurrens från kommunala bolag kan förstås mycket väl vara ett stort
problem i enstaka branscher, utan att för den sakens skull påverka den enskilda
kommunens betyg.
En kartläggning i SOU 1995:105 visar att underprissättning är det mest allvarliga och
förmodligen mest vanliga konkurrensproblemet på marknader där såväl privata som
offentliga aktörer förekommer. Priser som understiger marginalkostnaden skadar
marknaderna eftersom konsumtion, produktion och investeringar hamnar på fel nivåer
och eftersom den tekniska utvecklingen i sektorn hämmas. Samtidigt har andra
utredningar, exempelvis statsstödsutredningen (Eklund, 2011), pekat på det
problematiska i att göra undantag från eller att helt avskaffa självkostnadsprincipen.
Det förefaller därför som om konsensus för tillfället är att angripa problemet genom att
begränsa den kommunala kompetensen på marknader som är utsatta för konkurrens.
Det finns alltså skäl att för varje given marknad ställa sig frågan om detta område
verkligen ska vara en del den kommunala kompetensen.
Om svaret på frågan är nej kan detta förstås föranleda påtagliga förändringar. Om
exempelvis elproduktion inte anses vara en del av den kommunala kompetensen skulle
en del av de produktionsanläggningar som drivs av kommunala bolag behöva
privatiseras. Detta skulle kunna vålla problem då andra delar av energiproduktionen,
exempelvis fjärrvärmeproduktion, i dag räknas som en kommunal kärnverksamhet och
inte som en verksamhet där lika villkor för privata och offentliga leverantörer måste
garanteras. Fjärrvärmeutredningen rekommenderar exempelvis inte att kommunernas
fjärrvärmenät öppnas för konkurrens (Nygårds, 2011).
Henrik Jordahl sammanställer i rapporten ”Ett lagförbud för myndigheter att bedriva
konkurrensutsatt verksamhet” fem vanliga motiv för att tillåta myndigheter att bedriva
näringsverksamhet (Jordahl, 2010).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samproduktionsfördelar
Tillfälliga överskott
Avsaknad av privata alternativ inom exempelvis ett glesbygdområde
Särskild och unik kompetens
Personalens kompetensutveckling
Sysselsättning av arbetshandikappade, arbetslösa och ungdomar

Dessa argument kan även utgöra en utgångspunkt för att bedöma rimligheten i att
kommunala bolag bedriver verksamhet på konkurrensutsatta marknader. Argumenten
är i regel desamma, även om myndigheter kan möta delvis andra intressekonflikter. Ett
kommunalt bolag har exempelvis sällan ansvar för utformningen av reglerna som styr
verksamhet på ett visst område.
Analysen av de sex argumenten mynnar ut i att det i allmänhet finns flera viktiga
invändningar mot dessa. (Sappington & Sidak, 2003b) menar att offentligt ägda företag
bör regleras och att de priser som tas ut av offentliga företag med
samproduktionsfördelar bör regleras genom att ett prisgolv införs. Detta argument är i
linje med resonemangen som underbygger förbud mot ”predatory pricing”.
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Tobias Indén har i rapporten Kommunal prissättning i konkurrens (Indén, 2009)
föreslagit att en modifierad självkostnadsprincip införs som stadgar att kommuner som
agerar på konkurrensutsatta marknader bör agera marknadsmässigt.
Det är dock tveksamt om en sådan princip löser de problem som uppstår när
kommunerna agerar på flera marknader samtidigt. Ett antal av de konkurrensutsatta
branscher där kommunala bolag är vanliga är varor och tjänster där nätverkseffekter
förekommer. Exempel är generering av elektricitet, handel med elektricitet, behandling
och bortskaffande av avfall och trådbunden telekommunikation.
Marknaden för fjärrvärme är visserligen delvis konkurrensutsatt, men domineras av
offentliga monopol och har därför inte inkluderats i undersökningen. Dock finns
indirekta effekter av dessa monopol som påverkar konkurrensutsatta marknader,
exempelvis marknaden för behandling av avfall.
Att ett kommunalt bolag som tar hand om avfall kan sälja värme via kommunens
fjärrvärmenät är exempelvis betydelsefullt, då bolaget tack vare detta kan ta ut ett
betydligt lägre pris än ett företag som saknar avsättning för värmen, som är en
biprodukt när avfallet bränns.
Utformningen av de regler som exempelvis styr marknaden för fjärrvärme kan vara
avgörande för om de offentliga aktörerna har stordriftsfördelar eller inte. Om
marknaden för fjärrvärme hade sett ut som marknaden för el – med ett nationellt nät –
skulle kommunernas stordriftsfördelar ha varit betydligt mer begränsade. Vi skulle då
haft större konkurrens om avfallet och det är tänkbart att stordriftsfördelar skulle ha
varit enklare att realisera.
Men följdfrågan som uppstår är om det är samhällsekonomiskt lönsamt att bygga upp
ett nationellt fjärrvärmenät enbart i syfte att få en bättre fungerande konkurrens? Även
om regionala nät förvisso kan vara lönsamma är det sannolikt olönsamt med fjärrvärme
i mer glesbefolkade delar av landet.
Jordahl konstaterar att ”Så länge konkurrensen fungerar på en marknad talar den
ekonomiska litteraturen om privatiseringar och jämförelser mellan statliga och privata
företag tydligt emot statlig inblandning.” (Jordahl, 2010, s 20)
Man kan tolka detta som att bevisbördan i tveksamma fall i regel läggs på den som
förespråkar att en verksamhet som förekommer på en konkurrensutsatt marknad ska
bedrivas av staten eller av offentliga myndigheter.
Problemet kan dock, som i fallet med avfallsförbränning, vara att uppgifter som tidigare
varit kommunala angelägenheter på grund av den tekniska utvecklingen blir möjliga att
konkurrensutsätta.
Man kan till de skäl som räknas upp av Jordahl lägga bristande transparens och
avsaknad av tydliga ekonomiska drivkrafter som driver verksamheten i riktning mot
högre kvalitet och större effektivitet (Lundbäck, 2000). Att verksamhet inom exempelvis
vård och omsorg ofta drivs av företag utan vinstintresse har härletts till bristen på
ändamålsenliga ekonomiska drivkrafter.
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En verksamhet som är olämplig att driva i myndighetsform kan förstås ändå vara
lämplig att driva i förvaltningsform. Och en verksamhet som av olika skäl är olämplig att
bedriva i förvaltningsform kan ändå vara lämplig att bedriva i en icke-vinstdrivande
organisation, exempelvis en stiftelse.
Kommunala bolag bedriver i regel inte myndighetsutövning och därför är kopplingen
mellan det politiska beslutsfattandet mer indirekt. Detta utesluter förstås inte att det
finns starka band mellan de kommunala bolagen och det politiska beslutsfattandet. Det
är exempelvis vanligt att aktiva politiker är ordförande eller ledamöter i styrelsen i
bolagen.
Inte desto mindre är samtliga de sex punkter som Jordahl tar upp även relevanta för
kommunala bolag. Samproduktionsfördelar är exempelvis vanliga inom
energiproduktion och avfallshantering. Av bland annat detta skäl finns det exempelvis
nästan inga privata anläggningar för förbränning av avfall. En förutsättning för att få
lönsamhet i produktionen är nämligen att företaget kan få avsättning för den
värmeenergi som produceras vid förbränningen.
Detta gör att tillgång till kommunernas fjärrvärmenät är nödvändig för att få avsättning
för den restvärme som uppstår vid avfallsförbränningen. Om fjärrvärmenäten i
kommunerna däremot hade varit uppbyggda mer som elnäten – som nationella nät i
stället för stjärnformade strukturer där kommunens centralort regelmässigt utgör
centrum – skulle privata avfallsförbränningsföretag ha kunnat ansluta sig till nätet för
att sälja sin överskottsvärme (Eriksson, 2010).
Exemplet illustrerar faran med att hänvisa till samproduktionsfördelar som ett
argument för att överlåta viss produktion till kommunalt ägda bolag. Visserligen finns
det samproduktionsfördelar, men dessa fördelar är i sig en direkt följd av kommunernas
val av struktur för att producera fjärrvärme. Som Eriksson (2010) visar kan en annan
struktur än den som växt fram genom kommunernas uppbyggnad av fjärrvärmenät
mycket väl vara att föredra, sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Konkurrenslagstiftningen och kommunala bolag
Det finns i huvudsak tre lagar som är tillämpliga när det gäller kommunala bolag:
Konkurrenslagen (1993:20), EG-rättens statsstödsregler, samt kommunallagen
(1991:900) (Konkurrensverket, 2004).
Det mest utförliga genomgången av konkurrensrätten i förhållande till offentligt ägda
bolag är Tobias Indéns doktorsavhandling (Indén, 2008).Konkurrenslagen skiljer mellan
myndighetsutövning och näringsverksamhet och det är därför viktigt att klarlägga när
offentliga aktörer agerar som myndigheter respektive som näringsutövare.
Gränsdragningen är inte alltid självklar och tendensen att kontraktera ut allt mer av
offentliga tjänster gör att det offentliga ofta hamnar i en gråzon mellan de horisontella
marknadsrelationerna (kontrakt) och den vertikala myndighetsutövningen (Cooper,
2003).
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Indén konstaterar dock att det i situationer där det allmänna uppträder som avtalspart
är mindre sannolikt att man ägnar sig åt myndighetsutövning (Indén, 2008a, s 119).
Dock kan inte avtalsförhållanden som är lagstiftade eller en direkt följd av lagstiftning
angripas med den nuvarande konkurrenslagen (1993:20).
Konkurrenslagen är inte enbart tillämplig på verksamheter som bedrivs i bolagsform,
utan på all offentlig verksamhet som är av kommersiell karaktär. Det omfattar
exempelvis kommunala förvaltningar och olika former av koncernbildningar med en
eller flera huvudmän.
EG-rättens statsstödsregler syftar i grunden till att säkerställa rättvisa villkor för
medlemsstaternas producenter, men får även konsekvenser på nationell nivå. Enligt
(Indén, 2008, s 171) är utgångspunkten för EG-rätten att stater inte får lämna stöd till
inhemska producenter och att de stödåtgärder som ändå vidtas måste föranmälas till
EU-kommissionen.
Det spelar ingen roll om det är staten eller en lokal myndighet, exempelvis ett landsting
eller kommun, som betalar ut stödet. Statsstödsreglerna gäller för alla offentliga organ,
även regionala som kommuner och landsting.
Begreppet ”statsstöd” enligt artikel 87.1 är också betydligt vidare än enbart
subventioner. Det omfattar alla slags lättnader och förmåner som offentliga
myndigheter kan erbjuda inhemska företag. Bestämmelserna har sedermera uttolkats
som att det offentliga i princip bör agera visavi verksamheten som privata investerare
skulle ha gjort om denna hade varit privat.

Analysstrategi
Vår utgångspunkt är att det finns ett samhällsekonomiskt värde i att spelreglerna på en
given marknad är rättvisa och förutsägbara. Därför är frågorna generella till sin karaktär
och syftar till att identifiera avvikelser från principen om fri konkurrens. Ett exempel är
frågan: ”Upplever du att det finns kommunala bolag som har en mer fördelaktig
konkurrenssituation än ditt företag”. Om en näringsidkare svarar ja på den frågan går det
att tänka sig många bakomliggande orsaker. Andelen näringsidkare som svarar ja är ett
subjektivt mått på hur allvarliga problemen är på just denna marknad.
Vi försöker i enkäten även ringa in vilken typ av problem som upplevs som mest
allvarliga. Handlar det om explicita subventioner, politisk anpassning av regelverken
som styr marknaderna, prissättningsfilosofin eller olika avkastningskrav?
Eftersom huvudfåran när det gäller nationalekonomisk analys av offentligt ägda företag
pekar på distinkta skillnader när det gäller ekonomiska drivkrafter och prissättning rör
flera av frågorna just denna del. Vi försöker via enkäten hitta stöd för hypotesen att de
kommunala bolagen har en annan prissättningsfilosofi än sina privata motsvarigheter.
Vi ställer därför den förutsättningslösa frågan ”Sätter kommunägda bolag som är
verksamma på din marknad lägre eller högre priser än vad ett privat företag i
motsvarande situation skulle ha gjort?”. Syftet är att identifiera systematiska avvikelser i
den upplevda prissättningen.
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Den ekonomiska litteraturen pekar också på förekomsten av korssubventionering av
olika verksamheter, något som vi strävar efter att fånga med förutsättningslösa
uppföljningsfrågor där respondenten kan välja ett eller flera alternativa svar.
En viktig källa till information om konkurrens från kommunala bolag är de privata
aktörer som är etablerade på samma marknad som de kommunala företagen. Den
branschkunskap som dessa har kan vara användbar för att kartlägga de specifika
problem som finns just på denna marknad.
För att undvika att styras av egna förutfattade meningar om olika branscher har vi valt
en metod som utgår från att vi förutsättningslöst väljer ut ett antal branscher enligt ett
förutbestämt mönster. Den urvalsprincip som vi har fastnat för är att branscherna ska
uppfylla två kriterier:
1) Det ska finnas ett uttalat politiskt mål om att marknaden ska präglas av fri
konkurrens i meningen rättvisa villkor och fri etablering.
2) Marknaden ska ha en kritisk massa av kommunala bolag, så att man kan förvänta
sig att de privata företagen konkurrerar med kommunala bolag i åtminstone ett
antal svenska kommuner.
I utgångsläget har vi valt att definiera branscherna på femställig SNI-nivå
(huvudnäring) för att säkerställa att det verkligen handlar om företag som agerar på
samma marknad och som därmed skulle kunna vara konkurrenter. När vi senare
analyserar resultatet väljer vi dock en något högre aggregeringsnivå, främst för att göra
det möjligt att analysera skillnader mellan olika sektorer.
Statistik från SCB (Leonardsson, 2012) och den enkätundersökning som genomförts
inom ramen för projektet ger en tydlig bild av att kommunala bolags agerande på
konkurrensutsatta marknader sällan är slumpmässigt. Oftast handlar det om tjänster
som tidigare hanterats som naturliga monopol, men som i dag i större eller mindre
utsträckning är konkurrensutsatta.
Vid analysen av materialet har vi samlat branscherna i fyra separata näringsgrupper där
kommunala bolag är vanliga. Dessa grupper är:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Administration och konsulttjänster
Transporttjänster
Avfall och miljö
El- och teleförsörjning.

För att ta ut de SNI-koder där vi kan förvänta oss problem har vi räknat antalet
kommunala bolag på respektive marknad. På detta sätt har vi sållat fram 17 branscher
där konkurrensen i princip är fri, men där vi på grund av närvaron av kommunala bolag
samtidigt borde förvänta oss att de privata företagen upplever konkurrens från dessa.
De 17 studerade branscherna finns redovisade i Tabell 2 nedan.
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Tabell 2: De 17 studerade branscherna i rapporten
SNI
35110
35140
38110
38120
38210
38220
43210
52219
52220
52230
52241
61100
70220
71124
79900
90040
91020
Alla SNI

Benämning
Generering av elektricitet
Handel med elektricitet
Insamling av icke-farligt avfall
Insamling av farligt avfall
Behandling och bortskaffande av ickefarligt avfall
Behandling och bortskaffande av farligt
avfall
Elinstallationer
Övriga stödtjänster till landtransport
Stödtjänster till landtransport
Stödtjänster till lufttransport
Hamngodshantering
Trådbunden telekommunikation
Konsultverksamhet avseende företags
organisation
Teknisk konsultverksamhet inom energi-,
miljö- och VVS-teknik
Turist och bokningsservice
Drift av teatrar, konserthus o d
Museiverksamhet

Antal företag
22
28
65
4
15
4
510
77
18
22
34
35
374
94
22
12
9
1345

Inom ramen för det här projektet har vi avstått från att behandla marknader där värdet
av fri konkurrens är politiskt omstritt, eller där det råder stor politisk konsensus om att
det offentliga ska ha en betydande roll. Vi har därmed uteslutit exempelvis
välfärdsmarknaden och bostadssektorn från analysen.
Ett annat skäl till detta är att frågor om huruvida kommunala bolag påverkar
konkurrensen på bostadsmarknaden sannolikt skulle uppfattas som att slå in öppna
dörrar, med tanke på att de allmännyttiga bolagen av tradition är hyressättande. Samma
sak gäller förstås marknaden för välfärdstjänster, där de privata aktörerna står för
mindre än 20 procent av verksamheten och där konkurrensen är högst begränsad på
flertalet områden.
Fokus sätts i stället på det som uppfattas som privata marknader och marknader där
politikerna via lagstiftningen har öppnat för helt fri konkurrens. Vår utgångspunkt är att
politikerna genom att öppna marknaderna eftersträvar en situation med fri etablering.
Vi har därför valt bort branscher som antingen helt domineras av kommunala bolag och
som endast partiellt är konkurrensutsatta. Av detta skäl inkluderar vi inte vård- och
omsorg (SNI 86xxx), produktion av fjärrvärme (SNI 35300) respektive kommunala
bostadsbolag (SNI 68xxx). Värt att nämna i sammanhanget är att kommunal vård och
omsorg relativt sällan drivs i bolagsform. Ett undantag är de fyra bolagiserade
stockholmssjukhusen.
Listan ovan torde inte innehålla några stora överraskningar. Merparten av de branscher
där kommunala bolag förekommer har anknytning till kommunala kärnuppgifter. I vissa
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fall, exempelvis turist och bokningsservice, handlar det om branscher som endast
partiellt är konkurrensutsatta.
Många av dessa marknader är förvisso speciella, exempelvis marknaden för
avfallstjänster och energi. Kommunerna och de kommunala bolagen har där ett tekniskt
övertag i det att kommunerna kontrollerar fjärrvärmenätet – en viktig
avsättningsmarknad för den restvärme som uppstår vid avfallsförbränning.

Data
För att kartlägga de privata företagens uppfattning om konkurrensen från kommunala
bolag har vi valt ett webbaserat enkätverktyg som heter SurveyMonkey. Skälet till att vi
väljer en skriftlig enkät är att frågorna är av teknisk karaktär med flervalsalternativ som
vid försök har visat sig svåra att ställa i telefonintervjuer. Respondenterna tenderar att
ha glömt bort början av frågan när det sista svarsalternativet läses upp. Enkäten bifogas
i sin helhet som bilaga (Bilaga 2).
Webbenkäterna ger enligt vår uppfattning en bättre överblick och ställer mindre
tidskrav på företag som ofta är överbelastade med obligatoriska och icke-obligatoriska
enkäter. Vi har också medvetet hållit enkäten kort i syfte att undvika bortfall och att
respondenterna tröttnar på att svara på frågorna.
Företagen har valts ut ifrån den så kallade PAR-databasen som innehåller
företagsspecifik information om alla registrerade aktiebolag i Sverige. Datamaterialet är
inhämtat från Patent och registreringsverket (PRV) dit alla registrerade aktiebolag i
Sverige måste lämna in sina årsredovisningar. Databasen innehåller all information som
finns tillgänglig i bolagens årsredovisningar, men också adressinformation. En stor
fördel med att välja ut företagen från en befintlig databas är att vi vet vilka som svarar
respektive inte svarar på enkäten, vilket innebär att vi kan kontrollera om det slutliga
urvalet är representativt eller inte.
I PAR-databasen har vi för år 2012 har vi valt ut alla företag som har fler än fem
anställda i de 17 utvalda branscherna. Detta har resulterat i en initial population som
består av 1345 företag (Tabell 2). Av dessa företag har 173 identifierats som helt eller
till övervägande del ägda av stat eller kommuner. Dessa är av naturliga skäl inte av
intresse att inkludera i enkäten och har därför selekterats bort. E-mail adresser till
företagen har sedan samlats in manuellt från webben. I ett antal fall har vi inte kunnat
identifiera företagen eller deras e-mail adress, vilket innebär att det inte har varit
möjligt att skicka ut enkäter till dessa företag. Sammanlagt har 869 e-mail adresser till
privata företag identifierats och samtliga dessa har under hösten 2012 fått en enkät och
två påminnelser.
Det totala antalet svar efter tre utskick uppgick till 180 stycken. Emellertid har 12
respondenter avbrutit enkäten, eller lämnat ofullständiga svar, varför det totala antalet
kompletta svar i datamaterialet uppgår till 168 stycken. Detta motsvarar en
svarsfrekvens på 19,3 procent, vilket måste bedömas som normalt givet
undersökningsmetodiken.
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Frågorna har skickats ut manuellt från ett konto vid forskningsinstitutet Ratio och
respondenterna har haft möjlighet att kommunicera via email med forskningsledningen.
Respondenterna har även haft möjlighet att uttrycka synpunkter i själva enkäten.
Tabell 3: De fyra studerade branschgrupperna
Marknadstyp

Potentiella
konkurrensproblem
Kommuner eller
privata aktörer kan
påverka villkoren för
handel och gynna sin
egen verksamhet.
Kommuner kan
gynna egna bolag
eller verksamheter
via regelverk och
upphandling eller
genom utformningen
av infrastrukturen.

SNI-kod

Antal företag/Svar

70220 Konsulttjänster
avseende företags organisation

374/59

52219 Övriga stödtjänster till
landtransport
52220 Stödtjänster till
landtransport
52230 Stödtjänster till
lufttransport
52241 Hamngodshantering

151/10

Avfall och miljö:
Hantering av avfall

Kommuner kan
genom att påverka
regelverk eller
genom att utnyttja
synergieffekter vinna
fördelar för egna
bolag.

38110 Insamling av icke-farligt
avfall
38120 Insamling av farligt
avfall
38210 Behandling av ickefarligt avfall
38220 Behandling av farligt
avfall
71124 Teknisk
konsultverksamhet inom
energi-, miljö- och VVS-teknik

182/25

El- och
teleförsörjning:
Produktion,
konsultverksamhet,
service och rådgivning

Kommuner kan
utnyttja sin ställning
på en delmarknad för
att vinna fördelar på
en näraliggande
marknad

35110 Generering av
elektricitet
35140 Handel med elektricitet
43210 Elinstallationer
61100 Trådbunden
telekommunikation

595/71

Administration:
Konsulttjänster
avseende företags
organisation m m
Transport:
Transporttjänster som
är beroende av
kommunal
infrastruktur

I undersökningen har vi som nämnts identifierat 17 SNI-koder på femställig nivå. I vissa
av dessa grupper finns dock endast ett fåtal privata företag, varför vi i analysen väljer att
aggregera grupperna till fyra större sammanhängande huvudgrupper (Tabell 3).
Företagen som verkar inom dessa branscher är olikartade. I stort sett samtliga
branscher där kommunala bolag förekommer präglas dock av synergieffekter mellan
kommunernas verksamhet och den privata sektorn.
Synergierna är olikartade till sin karaktär. I vissa fall handlar det om
informationssynergier, det kan vara fallet när det gäller konsultverksamhet inom VVS,
energi och miljö. I andra fall handlar det om tekniska synergieffekter, vilket är fallet när
det gäller behandling av avfall. För att denna verksamhet ska vara lönsam krävs ofta
tillgång till kommunernas fjärrvärmenät, då närmare 70 procent av den energi som
frigörs endast kan omsättas till värmeenergi (övriga 30 procent kan användas för att
producera elektricitet).
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I ytterligare andra fall kan det handla om kommunala åtgärder för att stödja företag som
kan få som bieffekt att andra företag missgynnas. Verksamhet inom ramen för
kommunala företagsparker konkurrerar exempelvis med företag som bedriver
konsulttjänster avseende företags organisation med mera.
Företagens uppfattningar om kommunal konkurrens kan påverkas av ett antal olika
faktorer. Det är t ex möjligt att små företag drabbas hårdare av konkurrens från
kommunala bolag än stora företag. Även de företag som har varit verksamma länge på
en marknad kan tänkas vara mindre känsliga för konkurrens från kommunala bolag,
vilket implicerar att det framför allt är nystartade företag som upplever en osund
konkurrens från kommunala bolag. Vidare kan det tänkas att privata företag som har en
sämre finansiell ställning upplever mer konkurrens från kommunala bolag jämfört med
företag som har starkare finanser. För att studera detta väljer vi att kontrollera för antal
anställda i företaget (logaritmerad), företagets omsättning, företagets vinst mätt som
avkastningen på totalt kapital., det egna kapitalet i förhållande till de totala skulderna i
företaget, företagets ålder, dummy variabler om företaget är verksam inom transport,
elektricitet eller avfallsbranschen (administration utgör basfallet), om företaget är
lokaliserad i en av tre storstadsregioner i Sverige (Stockholm, Göteborg eller Malmö)
och för att mäta graden av konkurrens på kommunal nivå används ett så kallat
Herfindahl-index. Den antar värdet 1 om ett företag har ett monopol inom kommunen
och minskar med graden av konkurrens.
Deskriptiv statistik och definitioner för alla variabler som används i undersökningen
presenteras i Tabell 4.
Tabell 4. Deskriptiv statistik
Variabel
Saknad
Kommunal konkurrens
Fördel
Stöd
Pris
Ln(Antal anställda)
Omsättning (netto)
Avkastn. tot. kapital
Finansiell styrka
Ålder
Ålder^2
Transport
Elektricitet
Avfall
Storstad
Konkurrens

Obs
1171
167
65
65
56
1171
1171
1170
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171
1171

Medel
0.857387
0.383234
0.476923
0.738462
0.714286
2.606039
166151.4
84.80427
0.952166
27.97353
977.0307
0.085397
0.473954
0.12468
0.34842
0.343317

Std. Dev. Min
0.349827
0
0.487637
0
0.503354
0
0.442893
0
0.455842
0
0.984195 1.609438
1314756
0
234.0697
-2274
3.942397 -0.64503
13.95273
14
1312.57
196
0.279591
0
0.499535
0
0.330497
0
0.476674
0
0.274709 0.044519
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Max
1
1
1
1
1
8.603004
3.02E+07
1344
110.8605
116
13456
1
1
1
1
1

Ett möjligt problem är den låga svarsfrekvensen, vilket dock inte är något ovanligt vid
enkätstudier. Det relativt stora bortfallet innebär dock att det finns en risk för att vår
undersökningsgrupp inte utgör ett representativt urval av populationen. Detta innebär
att resultaten måste tolkas med stor försiktighet. Det kan exempelvis vara fallet att de
företag som upplever konkurrens från kommunala bolag är mer benägna att svara på
enkäten, vilket skulle innebära att den upplevda konkurrensen från kommunala bolagen
överskattas. Det kan också vara så att sannolikheten att svara är direkt relaterade till
andra viktiga variabler i undersökningen såsom branschtillhörighet, lokalisering och
företagsstorlek.
Valet att basera enkäten på en befintlig databas innebär dock att vi har information om
både de företag som har svarat, respektive inte svarat på enkäten. I syfte att studera om
sannolikheten att svara är relaterad till de faktorer som kan påverka företagens
upplevelser om kommunal konkurrens estimerar vi en Probit-model, där den beroende
variabeln antar värdet ett om företagen har svarat på enkäten och noll annars. Vi
kontrollerar sedan för ett antal oberoende variabler för att se om sannolikheten att
svara på enkäten påverkas av faktorer som vi kan observera i data.
Resultaten från bortfallsanalysen presenteras i Tabell 5 och indikerar att de variabler
som vi väljer att inkludera i undersökningen inte tycks påverka valet att svara på
enkäten. Det finns således inget tecken på att variabler såsom företagsstorlek,
omsättning, företagets ålder, avkastningen på totalt kapital, finansiell styrka och
konkurrensen på den lokala marknaden o s v är signifikant korrelerade med
sannolikheten att svara på enkäten. Resultaten indikerar dock att företag som är
verksamma med Elektricitet eller Transport är något mindre benägna att svara på
enkäten. Det är tänkbart att detta beror på att företag i dessa branscher ofta saknar en
väl utbyggd administrativ funktion, då de ofta är verksamma ”på fältet” – antingen på
vägarna eller på uppdrag hos klienter. Det relativt sett större bortfallet är därför inget
som vi upplever som ett stort problem när det gäller vår analys.
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Tabell 5. Bortfallsanalys
Variabler

Dsaknad

ln(anställda)
Omsättning
Avkastning totalt kapital
Finansiell styrka
Företagets ålder
Företagets ålder2
Transport
Elektricitet
Avfall
Storstad
Marknadskoncentration

-0.0110
(0.0124)
3.54e-08
(3.40e-08)
-4.90e-05
(4.50e-05)
0.00872
(0.00904)
0.000910
(0.00236)
-9.43e-06
(2.49e-05)
0.0688**
(0.0289)
0.0471*
(0.0249)
0.0144
(0.0320)
0.0150
(0.0272)
-0.0200
(0.0441)

Observationer
1,170
Standardfel i parenteser
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Enkätsvar
Vi börjar detta avsnitt med att presentera enkla histogram som visar hur
respondenterna har besvarat frågorna i enkäten. I anslutning till respektive fråga
beskriver vi även de övriga synpunkter som respondenterna bidragit med.

Förekomsten av kommunal konkurrens
Den första frågan som ställdes i enkäten var om företaget upplevde att förekom
kommunala bolag som konkurrerade med deras företag. Mer specifikt frågade vi:
Verkar ditt företag på en marknad där det förekommer konkurrens från kommunala bolag
eller förvaltningar?
Svaret på frågan redovisas i Figur 1 nedan.
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Figur 1: Fråga 5 – Verkar ditt företag på en marknad där det förekommer konkurrens från
kommunala bolag eller förvaltningar (n=168)
Resultatet visar att så mycket som 39 procent av företagen i urvalet upplevde att det
förekom konkurrens från kommunala bolag eller förvaltningar. Detta bekräftar vår
hypotes att privata företag som är verksamma inom de branscher där kommunala bolag
är vanliga med relativt hög sannolikhet kommer att uppleva konkurrens från den
offentliga sektorn.
Delar vi upp respondenterna i de fyra branschgrupperna framgår det vissa skillnader
mellan branscherna. Resultaten summeras i Tabell 6 och indikerar att företag som är
verksam inom avfall och miljöbranschen är de som oftast upplever konkurrens från
kommunala bolag. Därefter kommer el och teleföretag och sedan transportföretag. Minst
konkurrensutsatta tycks företag som arbetar med administration vara.
Tabell 6. Andel som upplever konkurrens från kommunala bolag,
per studerad bransch
Kategori

Andel som upplever
konkurrens (procent)
Administration
25,4
Avfall & miljö
48,0
El & teleföretag
45,1
Transportföretag 40,0

Antal
observationer
59
25
71
10

Vi kan utifrån datamaterialet därmed dra slutsatsen att mellan en fjärdedel och hälften
av företagen som är verksamma på marknader där det förekommer fler än tio
kommunala bolag i landet också upplever att de verkar på en marknad där det
förekommer konkurrens från kommunala bolag. Vi vet också att företag som verkar
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inom avfall och miljö, el och teleförsörjning eller transport oftare upplever sig
konkurrensutsatta än företag som verkar inom administration.
Att kommunerna är aktiva på konkurrensutsatta marknader kan till stor del förklaras av
att dessa områden tidigare varit kommunala kärnverksamheter. Samtidigt finns många
exempel på att kommunala bolag i praktiken ser sig som företag vilka som helst – med
expansionsplaner och affärshemligheter.
Det är därmed en blandad bild som framkommer av de undersökningar som tidigare
genomförts. Dels konkurrensutsätts allt mer av kommunernas verksamhet via
upphandling eller kundvalssystem (Hjukström & Perkiö, 2011), dels agerar
kommunerna själva allt mer som om de vore delar av det privata näringslivet (Laurent,
2007). Detta är paradoxalt, då den ökade konkurrensutsättningen ökar inslaget av
privata aktörer medan kommunernas vilja att expandera och agera som om de vore en
del av näringslivet snarast försämrar förutsättningarna för privata entreprenörer.

Upplevs regelverken som rättvisa?
Nästa fråga som analyseras handlar om de privata företagen upplever att det finns
kommunägda bolag som har en mer fördelaktig konkurrenssituation. Den syftar till att
belysa om villkoren är rättvisa mellan kommunala och privata aktörer och har ställts till
de företag som har svarat ja på frågan om de upplevt konkurrens från kommunala bolag.

Figur 2: Fråga 6 – Upplever du att det finns kommunägda bolag som har en mer
fördelaktig konkurrenssituation än ditt företag? (n=68)

26

Svaret visar att de privata aktörer som har kommunala bolag som konkurrenter i
allmänhet också anser sig förfördelade i förhållande till de kommunala bolagen. Över
hälften av företagen menar att de kommunala bolagen har väsentliga fördelar jämfört
med det egna företaget.
Naturligtvis är detta, som nämnts, subjektiva uppfattningar och vi skulle sannolikt inte
få samma svar om vi tillfrågade kommunpolitiker eller företrädare för kommunala
bolag. Att en så stor majoritet ändå anser att villkoren inte är rättvisa torde dock vara en
varningssignal och något som motiverar fortsatta analyser av de aktuella branscherna.
Anmärkningsvärt är också att det bara är tolv procent av företagen som tycker att
konkurrenssituationen är rättvis. Två svarande, eller tre procent, menar för övrigt att de
privata företagen har en bättre konkurrenssituation än de kommunala bolagen. Att den
siffran är låg är måhända inte förvånande, då vi tillfrågar just privata företag som
konkurrerar med kommunala bolag.
I kommentarerna till frågan noterar en respondent att det är kommunen som sådan som
konkurrerar med företagets verksamhet. Två respondenter noterar konkurrens från
energibolag respektive avfallsbolag, i båda fallen menar respondenterna att kommunen
inte har upphandlat tjänsterna enligt LOU. En respondent pekar på att det förekommer
konkurrens från statliga myndigheter, medan en annan upplever konkurrens från
högskolor och universitet (konsulttjänster).
En respondent menar att det är svårt att få inblick i ”resursfördelningen”. Det är en aktör
som konkurrerar med offentliga eller kommunala utbildningsinstitutioner. Man skulle
kunna tolka det som att svaret handlar om hur offentliga institutioner beräknar sina
självkostnader. En respondent upplever konkurrens från en region, medan en annan
respondent påpekar att företaget i sig ägs av såväl privata företag som av kommunen.
Totalt har nio respondenter velat förtydliga eller kommentera frågeställningen.

Förekommer det stöd från det offentliga?
För att specificera vilken typ av orättvisor som kan förekomma, utan att förlora
frågornas allmängiltiga karaktär, har vi valt att explicit fråga om företrädarna för
företagen anser att kommunerna subventionerar de kommunala bolagen.
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Figur 3: Fråga 7 – Upplever du att det finns kommunägda bolag på samma marknad som
får stöd av det offentliga som snedvrider konkurrensen? (n=67)
Det är tydligt att de privata företagen generellt anser att kommunen subventionerar sina
egna bolag. Att så stor andel har denna uppfattning är i sig ett varningstecken och något
som kan motivera en generell översyn av självkostnadsprincipen.

Vilken prissättningsstrategi tillämpar kommunala bolag?
Armstrong & Sappington (2006) pekar på att offentligt ägda företag i vissa fall har
incitament att sätta lägre priser än privata. För att pröva om det finns grund för denna
hypotes har vi i undersökningen valt att fråga de privata företagen om de upplever att
de kommunala konkurrenterna tar ut lägre eller högre priser än de privata företag som
finns på samma marknad.
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Figur 4: Fråga 8 – Sätter kommunägda bolag som är verksamma på din marknad högre
eller lägre priser än vad ett privat företag i motsvarande situation skulle ha gjort? (n=58)
Frågan ställs förutsättningslöst och vi har därför inte skäl att anta att svaret återspeglar
något annat än företagens faktiska uppfattning om just detta. Svaren som redovisas i
Figur 4 visar dock tydligt att de privata företagen upplever att kommunägda bolag sätter
lägre priser än vad privata företag skulle ha gjort.
Resultatet stödjer därmed hypotesen som formulerats av Sappington & Sidak (2004b)
om att offentligt ägda företag strävar efter att uppnå andra mål än privata företag. Ett
exempel på ett sådant mål är att maximera omsättningen och/eller antalet anställda
(Niskanen, 1975).
Resultatet varierar något beroende på bransch, vilket illustreras i Tabell 7.
Tabell 7. Upplevelser om de kommunala bolagens prissättning, per bransch.
Marknadstyp
Kommunala bolag Ingen prisskillnad Kommunala bolag
tar ut lägre priser
(procent)
tar ut högre priser
(procent)
(procent)
Administration
72,8
26,0
1,2
Transport
95,4
4,5
0,1
Avfall & miljö
80,0
19,1
0,7
El &
74,0
24,8
1,2
teleförsörjning
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Det råder ingen tvekan om att en klar majoritet i samtliga branscher anser att
kommunala bolag tar ut lägre priser än de privata. Den tydligaste effekten ser vi i
transportsektorn. Resultatet stödjer hypotesen om att kommunala bolag maximerar
något annat än vinst, exempelvis omsättning eller storlek. Vi kan också ställa oss frågan
om hur stor andel av respondenterna som anser att kommunala bolag tar ut samma eller
ett lägre pris och därmed ställa de två första svarsalternativen mot det sista. Resultatet
blir då ännu tydligare.
Fyra respondenter pekar på olika former av korssubventionering som förekommer. I två
fall handlar det om utbildningsinsatser, i ett annat fall om att kommuner hyr ut mark
och lokaler till förmånliga priser. Den tredje respondenten noterar, utan att specificera
närmare, att risken för korssubventionering är påtaglig.
En respondent pekar på att alla kommunerna gemensamt handlar upp tjänster via ett
samägt bolag (via Sveriges kommuner och landsting) och att det kan ifrågasättas om
denna upphandling sker på lika villkor. En respondent pekar på att det förekommer
uttalad prisdiskriminering av det kommunala bolaget och att priserna därför är olika för
olika kunder.
Totalt har elva respondenter på olika sätt velat förtydliga eller kommentera den här
frågan.

Varför sätter kommunala bolag lägre priser?
För att ytterligare belysa frågan om de kommunala bolagens prissättning har vi valt att
ställa en fördjupande fråga när det gäller skälet till deras prissättningsstrategi.
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Figur 5: Fråga 9 – Om kommunägda bolag tar ut lägre priser än privata, vad tror du att
skillnaden beror på? (n=43)
Denna fråga tillåter fler än ett svarsalternativ och fokuserar på sådant som
nationalekonomisk teori pekar ut som möjliga förklaringar till skillnader i
prissättningsfilosofi.
Det är tydligt att många företagare menar att de kommunala bolagen subventioneras av
kommunen och därmed eventuellt av skattebetalarna. Den andra dominerande
förklaringen är avkastningskravet – eller snarare avsaknaden av avkastningskrav.
Mycket få företagare verkar dock uppleva att de kommunala bolagen är expansiva och
sätter låga priser för att öka sina marknadsandelar. Detta är intressant, då det finns
exempel på kommunala bolag som strävar efter att expandera. Men ska man utgå från
svaren i denna enkät uppfattas inte detta som en av de viktigare förklaringarna till
underprissättning.
Några av de övriga svar som anges av respondenterna är:
- Stora avtal med grossister
- Direkttilldelning av uppdrag
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- Okunskap om verkliga kostnader då verksamheten ingår i annan ej konkurrensutsatt
inkomstbringande verksamhet.
- Anställningstrygghet och inget behov av kostnadstäckning, samt att spara för
framtiden
- De säljer el, data, fjärrvärme så det finns flera vägar att få in pengar till bolagen, vi
säljer enbart data
- Kommunalrådet sitter i [kommunala bolaget xxx:s] styrelse och värnar om sin framtida
pension
Det finns alltså en blandning av konkurrenspolitiskt godtagbara skäl till prisskillnaderna
och skäl som motiverar en utredning av eventuella konkurrensbegränsande åtgärder.
Kopplingar mellan kommunernas reglerande verksamhet och deras affärsverksamhet
antyds dock i svaren – något som är värt att analysera vidare.

Har företagen förtroende för regelverken?
Den sista frågan i vår enkät rör företagens förtroende för regelverk och myndigheter.

Figur 6: Fråga 10 – Befarar du, eller ditt företag, att kommunen på något sätt skulle kunna
förändra regelverket om det skulle visa sig att ni blir mer framgångsrika än de
kommunägda bolag som är verksamma på samma marknad? (n=59)
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De flesta företag är osäkra eller har ingen uppfattning om detta. Bland de företag som
har en uppfattning är det ungefär lika många som tror att risken är liten som att den är
stor.
Det är förstås intressant att studera i vilka branscher som risken för regelförändringar
uppfattas som störst, då det ger en möjlighet att identifiera branschspecifika problem.
Den generella bilden är att företagen i allmänhet är osäkra på hur kommunerna skulle
agera om privata företag tar marknadsandelar på den marknad där de kommunala
bolagen är verksamma.

Övriga synpunkter
Vi har fått en rad kommentarer och synpunkter från respondenterna. Vi redovisar dessa
särskilt i Bilaga 1. Värt att notera är bland annat att en respondent (4) upplever
konkurrens från högskolor och universitet, vilket är en sektor som hittills har studerats i
ringa omfattning. En annan respondent noterar att kommunen samverkar med ett privat
bolag (6). En tredje respondent tror att LOU kommer att leda till mer av insourcing (8).
Två respondenter (9, 10) pekar på korssubventionering mellan obligatoriska och
konkurrensutsatta verksamheter. En respondent ställer sig frågande till varför denna
har fått denna enkät (2).

Analys av de ingående delmarknaderna
Administrationstjänster
Inom segmentet som vi kallar ”administrationstjänster” förekommer bara en SNI-grupp
på femsiffrig nivå – konsulttjänster avseende företags organisation (SNI 70220). Även
om det förekommer kommunala bolag inom denna sektor förefaller det rimligt att tro
att de allra flesta företag som verkar här inte direkt är utsatta för konkurrens från
kommunala bolag.
Det framgår dock tydligt, bland annat i enkätsvaren, att företagen ibland är utsatta för
konkurrens från andra offentliga aktörer, exempelvis högskolor och universitet. Det är
dock en lägre andel i denna sektor som upplever att de verkar på en marknad där den
konkurrerar med kommunala bolag, vilket kan vara en konsekvens av att det inte finns
några direkta gränsdragningsproblem – som i de övriga delmarknader som vi har
studerat.
Det finns också ett större antal statliga bolag, exempelvis Almi-koncernen, som i någon
mening konkurrerar med de privata företagen. De statliga insatser som görs för att
underlätta för företagande konkurrerar ju i praktiken med företag som är verksamma
inom administration. Denna utträngningseffekt är förstås något som bör beaktas som en
icke önskvärd konsekvens av statens stödinsatser.
Stöd och hjälp till privata företag kan vara en del av de enskilda kommunernas strategi
för att attrahera privata företag. Syftet med de kommunala insatserna behöver med
andra ord inte vara konkurrensbegränsning – däremot kan detta bli en indirekt
konsekvens av kommunens insatser.
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När det gäller prissättningen av tjänster inom detta segment kan vi i enkäten inte påvisa
några påtagliga avvikelser i förhållande till andra undersökta branscher. Den generella
bilden är därmed att de kommunala bolag som är verksamma här tar ut lägre priser än
vad privata företag skulle göra.

Transporttjänster
Kommuner ansvarar ofta för olika stödfunktioner som är relaterade till kommunal
infrastruktur. I huvudsak handlar det om parkeringsbolag och stödfunktioner till
hamnar och flygplatser, exempelvis stuveriverksamhet.
Dessa bolag konkurrerar i vissa fall med privata budfirmor och transporttjänster. I vissa
fall kan privata företag också konkurrera direkt med kommunala bolag. Generellt kan
man inte säga att kommunala bolag och privata företag verkar på samma marknad, det
handlar mer om att de verkar på näraliggande marknader som utgör substitut till
varandra.
Det är förstås heller inte alltid självklart var gränsen ska dras mellan kommunernas och
landstingens ansvar för kollektivtrafik och den trafik som bedrivs av privata
bussföretag.

Avfall och miljö
Hantering av avfall som produceras av de egna invånarna (konsumentavfall) är en
traditionell kommunal angelägenhet. Hantering av industriavfall och hantering av avfall
enligt produktansvarslagen är en konkurrensutsatt verksamhet. I gränssnittet mellan
dessa två marknader uppstår ofta konflikter och gränsdragningsproblem.
Återvinningsindustrierna är en branschorganisation som driver sina företags intressen.
Högt upp på denna organisations dagordning finns problemet med gränsdragningen
mellan hushållsavfall och verksamhetsavfall. Kommunala bolag använder i många fall
sin överkapacitet när det gäller behandling av hushållsavfall för att även konkurrera om
verksamhetsavfall.
På marknaden för hantering av verksamhetsavfall dominerar kommunala
avfallsförbränningsanläggningar. En viktig anledning till att det finns så få privata
anläggningar kan vara att en restprodukt vid avfallsförbränningen är värme. Den värme
som produceras har dock ett ekonomiskt värde bara om man kan ta den till vara. Och
eftersom kommunerna i regel kontrollerar fjärrvärmenäten har de kommunala bolagen
en stor konkurrensfördel. Faktum är att vissa kommuner importerar avfall från andra
länder för att utnyttja denna unika möjlighet.
Men samtidigt kan man fråga sig om de relativt små anläggningar som kommunerna
driver verkligen är av optimal storlek? Kanske skulle det vara möjligt att öka storleken
och effektiviteten när det gäller såväl avfallsdestruktion som värmeproduktion om
fjärrvärmenäten var regionala – snarare än lokala?
Exemplet med fjärrvärme och avfallshantering visar att olika verksamheter ofta hänger
ihop. För att kunna skapa fri konkurrens på marknaden för avfallsdestruktion krävs
kanske en omstrukturering av fjärrvärmenäten?
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Carl-Magnus Eriksson visar i en magisteruppsats (Eriksson, 2010) att en regionalisering
av fjärrvärmenäten i Skåne skulle kunna vara samhällsekonomiskt lönsam. Men om en
sådan förändring får negativa konsekvenser för de kommunala bolag som verkar inom
avfalls- och fjärrvärmebranschen är det lätt att tänka sig att det uppstår politiskt
motstånd.
Kopplingen mellan de kommunala bolagens styrelser och politikerna kan därmed leda
till konserverande strukturer som förhindrar att samhällsekonomiskt gynnsamma
förändringar genomförs.

El- och teleförsörjning
Ett exempel på hur kommunala bolag konkurrerar direkt med privata företag är de av
EU subventionerade energikontoren, som i vissa fall drivs som kommunala bolag. Dessa
konkurrerar direkt med exempelvis elinstallatörer. Ett annat exempel är det kommunala
energibolaget Smedjebacken Energi AB, som bland annat erbjuder elinstallationer.
Öresundskraft Tjänster AB är ett annat kommunalt bolag som direkt konkurrerar med
privata elinstallatörer.
Det intressanta med marknaden för el- och teleförsörjning är att det ofta är de
kommunala bredbandsleverantörerna som är små, samtidigt som privata Skanova AB
dominerar marknaden. Alternativet till det kommunala stadsnätet är när det gäller
bredbandsförsörjning (ej mobil sådan) alltså i många fall ett privat monopol.

Påverkar de kommunala bolagen konkurrensen?
Utifrån resultatet i denna enkät – och många andra undersökningar – torde det råda litet
tvivel om att kommunala bolag verkligen påverkar konkurrensen. De branscher som
dyker upp när man gör en förutsättningslös genomgång av branscher på femsiffrig SNInivå är branscher där gränsdragningen mellan kommunalt och privat av olika skäl kan
vara oklar.
Det handlar emellertid inte så ofta om tydliga brott mot kommunallagen eller
överträdelser av kommunala befogenheter, utan snarare om tjänster som utgör
komplement till kommunala kärnuppgifter. Många av de överträdelser som lyfts fram,
bland annat i rapporten Osund konkurrens för miljarder (Agorelius & Larsson, 2006), är
mer iögonfallande än de tveksamma fall som typiskt dyker upp.
Samtidigt är det troligt att de otydliga fallen är mer ekonomiskt intressanta än de
tydliga. Enkäten pekar på en distinkt skillnad mellan de privata och de kommunala
bolags prissättning. Även om detta är de privata företagens uppfattning finns anledning
att fästa vikt vid att skillnaden upplevs som tydlig och att den är genomgående.
Att kommunala bolag sätter betydligt lägre priser än privata innebär att det finns stora
marknader som blockeras i meningen att privata företag har svårt att motivera
investeringar för att utveckla sitt utbud och sin teknik. De dynamiska förlusterna av
detta bör inte underskattas.
Det är också tydligt att det nästan oavsett bransch finns en känsla bland de privata
företagen att de kommunala bolagens verksamhet är subventionerad. Om så är fallet
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torde detta medföra samhällsekonomiska förluster – utöver de som beror på att den
tekniska utvecklingen riskerar att bli långsammare än på en fri marknad.

Vad förklarar företagens uppfattningar om kommunal konkurrens?
Den deskriptiva analysen som vi har redovisat ger en bra översiktligt bild av hur
företagen uppfattar konkurrensen från de kommunala bolagen. Vi vill dock också
analysera om uppfattningarna påverkas av företagens storlek, ålder, vinster, finansiella
styrka, branschtillhörighet, konkurrenssituation etc. För att svara på detta genomförs ett
antal olika regressionsanalyser.
Den första analysen, Modell (1), genomförs genom skattning av en probit modell där den
beroende variabeln (DKonkurrens) antar värdet ett om företagen upplever konkurrens
från kommunala bolag, annars antar den värdet noll.
I Modell (2) analyseras om företagen som är verksamma på marknader med kommunala
bolag anser att de kommunala bolagen har fördelar gentemot de privata företagen.
Svaren har kodats på en skala från 1-5, där den beroende variabeln Fördel har ett högt
värde om kommunala bolag har väsentliga fördelar gentemot de privata företagen och
vice versa. Analysen genomförs med en ordered logit modell som vanligen används för
att analysera den här typen av enkätsvar.
Vidare analyserar vi i Modell (3) om det finns systematik i vilka företag som uppger att
de kommunala bolagen mottar stöd som snedvrider konkurrensen. Denna fråga har tre
svarsalternativ, men de allra flesta respondenterna har svarat att de upplever att
kommunala bolag får stöd av det offentliga. Vi har därför valt att skapa en beroende
variabel DStöd som är lika med ett om företagen upplever att de kommunala bolagen
mottar stöd, medan den är lika med noll om de inte anser detta eller är osäkra. Analysen
sker sedan genom skattning av en Probit modell.
Slutligen analyserar vi om det finns systematik i hur de privata företagen anser att de
kommunala bolagen sätter sina priser. Den beroende variabeln Pris går mellan 1-5, där
ett lågt värde anger att de privata företagen tar ut mycket lägre priser medan ett högt
värde innebär att respondenterna anser att de kommunala bolagen tar ut väsentligt
lägre priser än de privata företagen. Återigen sker analysen med hjälp av en ordered
logit model.
Resultaten från den ovanstående analysen presenteras i Tabell 8.
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Tabell 8. Regressionsresultat
Variabler
ln(anställda)
Omsättning
Avkastning totalt kapital
Finansiell styrka
Företagets ålder
Företagets ålder2
Transport
Elektricitet
Avfall
Storstad
Marknadskoncentration

Observations

Modell (1)
DKonkurrens

Modell (2)
Fördel

Modell (3)
DStöd

Modell (4)
Pris

0.118**
(0.0552)
-4.03e-08
(2.44e-07)
6.17e-05
(0.000218)
0.0324
(0.0489)
0.00484
(0.00865)
-4.73e-05
(8.48e-05)
0.0181
(0.183)
0.0316
(0.101)
0.0657
(0.134)
-0.200**
(0.0992)
0.151
(0.163)

0.0211
(0.105)
-6.04e-07
(8.33e-07)
0.000311
(0.000520)
-0.0243
(0.100)
0.0159
(0.0454)
-0.000186
(0.000695)

0.00830
(0.0814)
1.40e-07
(3.74e-07)
0.00102**
(0.000477)
0.0177
(0.0846)
0.0659
(0.0445)
-0.000806
(0.000719)

-0.166
(0.175)
-0.0668
(0.230)
0.0264
(0.229)
0.00948
(0.265)

0.0257
(0.0781)
-5.58e-08
(2.21e-07)
4.32e-05
(0.000395)
0.248**
(0.112)
-0.00918
(0.0131)
5.50e-05
(0.000138)
-0.258
(0.380)
-0.0420
(0.141)
-0.101
(0.212)
-0.169
(0.211)
0.366
(0.261)

167

61

65

54

-0.0213
(0.142)
0.229**
(0.106)
-0.180
(0.233)
0.351
(0.245)

Resultaten som presenteras i Tabell 8 indikerar att få variabler kan förklara de privata
företagens uppfattningar om den kommunala konkurrensen. En förklaring kan vara att
urvalet är relativt litet, vilket gör att det är svårt att få statistiskt signifikanta resultat. En
annan förklaring är att det finns utelämnade variabler som kan förklara detta, men som
vi inte har kontrollerat för i analysen. Slutligen kan det också vara så att det inte finns
speciellt mycket systematik i vad som gör att företag upplever konkurrens från
kommunala bolag.
Det finns dock några resultat som är statistiskt signifikanta. Modell (1) visar exempelvis
att stora företag, det vill säga företag med många anställda, med större sannolikhet
upplever konkurrens från kommunala bolag jämfört med små företag. En förklaring till
detta kan vara att små företag är pristagare på marknaden och därmed upplever
priserna som exogent givna, medan större företag på ett annat sätt konkurrerar med de
kommunala bolagen. Resultaten visar också att privata företag som är verksamma i
Stockholm, Malmö och Göteborg är mindre sannolika att uppleva konkurrens från
kommunala bolag jämfört med företag som är lokaliserad på mindre orter. En förklaring
kan vara att storstäderna är så pass stora marknader att konkurrensen från kommunala
bolag inte blir lika tydlig som i mindre orter som karakteriseras av färre företag.
Inga resultat är signifikanta när det gäller i vilken grad företagen anser att kommunala
bolag har fördel gentemot de privata. Notera dock att variationen i den beroende
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variabeln är relativt liten, vilket kan förklara svårigheterna att få signifikanta resultat.
De allra flesta företag som är verksam på marknader med kommunala bolag anser att de
senare har fördelar gentemot de privata företagen.
Finansiell styrka är den enda variabeln som är statistiskt signifikant när det gäller
uppfattningen om de kommunala bolagen får stöd från den offentliga sektorn, vilket ger
dessa bolag en konkurrensfördel. De företag som har relativt mycket eget kapital i
förhållande till sina totala skulder är mer benägna att uppfatta att de kommunala
bolagen får stöd av det offentliga som snedvrider konkurrensen i jämförelse med företag
vars finansiella styrka är lägre.
Slutligen har vi studerat vad som kan förklara företagens uppfattningar om de
kommunala bolagens prisstrategi. Resultaten som presenteras i Tabell 8 indikerar att
privata företag med höga vinster är mer benägna att uppfatta att de kommunala bolagen
tar ut priser som är väsentligt lägre än privata företagen. Det visar sig också att företag
som är verksamma inom avfallshantering i högre grad är av uppfattningen att de
kommunala bolagen tar ut lägre priser än privata företag jämfört med de övriga
studerade branscherna. Detta kan vara en indikation på att detta är något som faktiskt
är mer förekommande i denna bransch.

Slutsatser
Syftet med denna rapport har varit studera om och hur privata företag upplever
konkurrens från kommunala bolag på konkurrensutsatta marknader där kommunala
bolag verkar. Vi har konstaterat att kommunala bolag i huvudsak förekommer i
branscher som har en naturlig anknytning till kommunala kärnverksamheter. Vi har i
huvudsak funnit många kommunala bolag inom avfallsbranschen, el & tele,
konsulttjänster respektive transporter.
Knappt hälften av företagen i de undersökta branscherna upplevde konkurrens från
kommunala bolag. Andelen som upplever konkurrens tycks något större i glesbygd och
bland företag som har många anställda. En förklaring kan vara att små företag upplever
sig som pristagare och tar priserna som givna.
Att färre företag i storstäder upplever kommunala bolag som problem kan ha att göra
med den större marknadstätheten – konkurrensen från kommunala bolag märks inte
lika tydligt när antalet potentiella konkurrenter är mycket stort.
Det framgår mycket tydligt att de privata aktörerna uppfattar att kommunala bolag tar
ut lägre priser än sina privata konkurrenter. Enligt de tillfrågade företagen beror det i
huvudsak på att de kommunala bolagen inte har något vinstkrav eller att de
subventioneras av kommunerna.
Det är få respondenter som pekar på att de kommunala bolagen är expansiva och sätter
låga priser i syfte att ta marknadsandelar. Det är likaledes få respondenter (15 procent)
som tror att det offentliga skulle ändra regelverk på marknaden för att förhindra
konkurrens från privata företag. De allra flesta (66 procent) vet dock inte om det finns
en sådan risk.
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Det framgår att en del av företagen inte bara upplever konkurrens från kommunerna,
utan även från exempelvis högskolor och universitet. Detta är i huvudsak företag inom
konsultbranschen.
Vår generella slutsats från denna första genomlysning av branscher där kommunala
bolag är vanliga är att konkurrensproblemen tar sig många olika uttryck. Att
kommunala bolag tenderar att sätta lägre priser än privata företag är dock ett
genomgående resultat som stödjer de ekonomiska teorier som finns om offentliga
företags agerande på konkurrensutsatta marknader.
Mot bakgrund av de speciella förhållanden som råder på många av dessa marknader –
bland annat stora synergieffekter – ter det sig inte alltid som en framkomlig väg att
använda traditionella instrument för att tvinga fram en fungerande konkurrens. En mer
framkomlig väg skulle därför möjligen kunna vara tydligare gränsdragning mellan
kommunens ansvar och det privata näringslivets.
En alternativ modell skulle mot den bakgrunden kunna vara att exempelvis begränsa de
undantag från lokaliseringsprincipen som kommunerna har när det gäller elförsäljning
och på vissa andra områden. Det skulle exempelvis kunna handla om att kommunala
bolag inte tillåts bedriva verksamhet inom vissa konkurrensutsatta branscher. En sådan
regel skulle tvinga kommunerna att sälja kommunala bolag som bedriver verksamhet
inom sektorer där konkurrens från kommunala bolag upplevs som ett särskilt stort
problem.
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Bilaga 1
Kommentarer från respondenter (vissa namn/företag markerade med xxxx av
integritetsskäl)
1) Svårt att konkurera med offentliga företag som ej är utsatta för samma konkurens
som privata
2) Förstår inte varför vårt företag får de här frågorna. Kan inte erinra mig något
kommunägt elinstallationsföretag.
3) Stat och kommun finns i dag på flera ställen där dom inte borde vara. Dom saknas
också inom områden där dom ska vara, exempelvis en nationell databas med offentliga
upphandlingar. I dag så kan man bara få ett meddelande om att en upphandling
genomförs inom en viss bransch genom att betala pengar till några få privata aktörer.
Det finns också en allmän uppfattning att upphandlingarna går att hitta utan att betala.
Det är inte sant. Det är också lätt att kontroller genom att försöka själv. Bakomliggande
orsaker till denna ordning är svåra att förstå. Det kan omöjligt ligga i samhällets intresse
eller näringslivets intresse att det är bara företag som betalar som blir meddelande om
offentliga upphandlingar. Argumentet att det redan finns aktörer som tillhandahåller
tjänsten mot betalning och att man av den anledningen inte kan inrätta en offentlig
databas med alla upphandlingar, är som att bara informera de personer som betalar en
avgift oss på xxxx vilka beslut man fattat i riksdagen.
4) Vi upplever den största konkurrensen från statliga högskolor, universitet samt
statliga bolag/verksamheter som t ex SP, JTI etc. där de inte bara ägnar sig åt forskning
utan även agerar som konsulter på marknaden vilket svedvrider konkurrensen.
5) Osäker på hur momsen hanteras i kommunägda företag. Vi privatägda har inte
avdragsrätt.
6) Som sagt är det ok att kommunen har bolag tillsammans med en privat firma xxxx.
7) Större problem med t ex xxxx ....
8) Kolla LOU som är boven i dramat. Kommer att driva fram utökad uppbyggnad av egna
resurser, dvs man slutar att upphandla.
9) Energiverket bygger gatu, park och fasadbelysning. Dom behöver inte ha
täckningsgrad för dom tjänar pengar som nätägare.
10) Kommunalt energibolag xxxx agerar på en skyddad marknad med uppdrag från
modern på löpande räkning både i lokaler och för gatubelyning väg & park samt med
elnätet.
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Bilaga 2
Kommunalt företagande som konkurrensbegränsning
1. Ditt namn
2. Vilket företag representerar du?
3. Vilken position har du inom företaget?
4. Organisationsnummer (frivilligt)
5. Verkar ditt företag på en marknad där det förekommer konkurrens från kommunala
bolag eller förvaltningar?



Ja, det finns kommunägda bolag som konkurrerar med oss
Nej, vi upplever ingen konkurrens från kommunägda bolag

6. Upplever du att det finns kommunägda bolag som har en mer fördelaktig
konkurrenssituation än ditt företag?







Ja, det finns kommunägda bolag som har väsentliga fördelar
Ja, det finns kommunägda bolag som har vissa fördelar
Det finns inga större skillnader
Nej, privata företag har en något bättre konkurrenssituation
Nej, privata företag som mitt har en mycket bättre konkurrenssituation
Kommentar (frivilligt)

7. Upplever du att det finns kommunägda bolag på samma marknad som får stöd av det
offentliga som snedvrider konkurrensen?




Ja
Osäker
Nej

8. Sätter kommunägda bolag som är verksamma på din marknad lägre eller högre priser
än vad ett privat företag i motsvarande situation skulle ha gjort?







Kommunägda bolag tar ut väsentligt lägre priser
Kommunägda bolag tar ut något lägre priser
Det finns ingen större prisskillnad
Kommunägda bolag tar ut något högre priser
Kommunägda bolag tar ut väsentligt högre priser
Kommentar (frivilligt)

9. Om kommunägda bolag tar ut lägre priser än privata företag, vad tror du att
skillnaden beror på?




De kommunägda bolagen subventioneras av kommunen
De kommunägda bolagen är mer effektiva än de privata
De kommunägda bolagen vill utöka sina marknadsandelar
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De kommunägda bolagen behöver inte gå med vinst
De kommunägda bolagen har andra fördelar

10. Befarar du, eller ditt företag att kommunen på något sätt skulle kunna förändra
regelverket på marknaden om det skulle visa sig att ni blir mer framgångsrika än de
kommunägda bolag som är verksamma på samma marknad?




Ja, risken är stor
Osäker/ingen uppfattning
Nej, risken är liten

11. Övriga synpunkter
12. Vill ni ta del av forskningsresultaten som kommer i februari 2013?




Ja
Nej
Epost
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