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Utgivarens förord

Välfärdens långsiktiga finansiering står inför betydande utmaning-
ar. Sverige har ett stort offentligt ansvarstagande både för välfärds-
tjänster såsom vård, skola och omsorg, och för inkomsttrygghet i 
form av socialförsäkringar. Den demografiska utvecklingen med en 
åldrande befolkning gör att försörjningsbördan för den arbetande 
befolkningen ökar. En stigande efterfrågan på välfärdstjänster riske-
rar att skapa ett gap mellan denna efterfrågan och vad det offentliga 
åtagandet kan erbjuda.

sns Konjunkturråd 2014 belyser denna utmaning. Tyngdpunk-
ten för rådets arbete har dock varit att diskutera olika tänkbara åt-
gärder som på bästa sätt kan möta utmaningen. Lösningar har sökts 
inom ramen för den svenska välfärdsstatens grundläggande ut-
formning, som författarna menar har fungerat väl och har ett brett 
folkligt stöd. En övergripande frågeställning i rapporten är hur ut-
maningen kan mötas utan att fördelningen av inkomster i ekono-
min blir avsevärt skevare samtidigt som en bred tillgång till välfärds-
tjänsterna upprätthålls. Det är sns förhoppning att denna rapport 
ska bidra till en fördjupad diskussion om hur välfärden ska finan-
sieras framöver.

Ledamöterna i sns Konjunkturråd 2014 är Annika Sundén (ord-
förande), docent i nationalekonomi och verksam vid Pensionsmyn-
digheten, Torben M. Andersen, professor i nationalekonomi, År-
hus universitet, och Jesper Roine, docent i nationalekonomi, Han-
delshögskolan i Stockholm och Stockholm Institute of Transition 
Economics (site). För analys, slutsatser och förslag svarar rappor-
tens författare. sns som organisation tar inte ställning till dessa. sns 
har som uppdrag att initiera och presentera forskningsbaserade 
analyser av viktiga samhällsfrågor. 

sns vill tacka Mats Persson, professor i nationalekonomi, In-
stitutet för internationell ekonomi (iies), Stockholms universitet, 
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och Eva Mörk, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet, 
som läst och gett synpunkter på en tidigare version av detta manus. 
Tack också till Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse som gjort 
arbetet möjligt genom finansiellt stöd.

Stockholm i januari 2014
mia horn af r a ntzien
vd sns
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Sammanfattning

Välfärdstjänster som skola, vård och omsorg utgör kärnan i den 
svenska välfärdsstaten tillsammans med socialförsäkringar och bi-
drag. Välfärdsstaten ger trygghet från vaggan till graven, är tillgäng-
lig för alla och är kollektivt finansierad via skatter och avgifter. En 
generös välfärdsstat spelar en viktig roll för ett samhälles samman-
hållning och även om begreppet välfärd antyder att dessa tjänster är 
nödvändiga för att skapa trygghet är de också viktiga ur ett tillväxt-
perspektiv. Arbetskraftens kompetens är viktig för produktivitet och 
tillväxt och är synnerligen beroende av välfungerande utbildnings-
institutioner. Om utbildning, vård och omsorg är tillgängliga för 
alla ökar sysselsättningen och de anställdas produktivitet stärks. Väl-
färdsstaten har sålunda den dubbla rollen att främja ekonomisk till-
växt och att ge individuell trygghet och välfärd.

Välfärdstjänsterna är dock förknippade med några grundläg-
gande dilemman. För det första tenderar de att bli relativt dyrare 
att producera över tiden eftersom det är svårare att öka produktivi-
teten i sådana, ofta personalintensiva, tjänster än i annan varupro-
duktion (Baumols kostnadssjuka). För det andra ökar efterfrågan på 
välfärdstjänster när den materiella standarden ökar och nya alter-
nativ i välfärden blir möjliga, inte minst vad gäller hälsa (Wagners 
lag). Att tillhandahålla välfärdstjänster på en nivå som tillfredstäl-
ler »de flestas« behov betyder i en växande ekonomi att denna nivå 
hela tiden måste omdefinieras i takt med vad som blir möjligt. För 
det tredje innebär den demografiska utvecklingen att försörjnings-
bördan på den arbetande befolkningen ökar. 

Sammantaget skapar detta ett tryck uppåt på de offentliga 
utgifterna. Skulle utgifterna inte tillåtas öka uppstår en klyfta 
mellan å ena sidan nivån och innehållet i de välfärdstjänster 
som tillhandahålls och å andra sidan befolkningens behov och 
förväntningar. Konsekvensen kan bli att klyftan blir så stor att det 
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starka stödet för en skattefinansierad välfärdsmodell börjar minska. 
Det finns alltså skäl att söka lösningar på välfärdstjänsternas 
dilemma.

sns Konjunkturråds rapport 2014 ger en bild av utmaningens 
art och omfattning på basis av både kända och nya kunskaper. Rap-
portens fokus ligger på att presentera och analysera olika förslag 
på lösningar. I denna del är fördelningsdiskussioner ett centralt in-
slag eftersom flera tidigare presenterade förslag riskerar att ge upp-
hov till negativa fördelningskonsekvenser. Den övergripande frå-
gan blir därmed hur problemet kan bemästras samtidigt som det 
sociala kontraktet mellan individen och staten, så utpräglat i den 
svenska välfärdsstaten, kan upprätthållas eller vilka förändringar i 
det sociala kontraktet som annars är nödvändiga. Ett bärande tema i 
rapporten är även en diskussion om olika aspekter av välfärdsstatens 
politiska stöd när förändringar av det sociala kontraktet genomförs.

Rapportens slutsatser
Det svenska välfärdssystemet har en rad utmärkande drag som skil-
jer det från andra typer av välfärdssystem. Det har fungerat väl de 
senaste årtiondena och jämfört med andra länder bidragit till både 
tillväxt och en fortsatt jämnt fördelad välfärd. Vidare konstaterar vi 
att stödet för systemet i befolkningen är fortsatt starkt och, om något, 
till och med har ökat det senaste decenniet. De stora politiska par-
tierna ger också ett tämligen samstämmigt stöd för en blandmodell 
med gemensam finansiering (i huvudsak via skatter) men där utfö-
randet också kan drivas på annat sätt än i offentlig regi. Mot denna 
bakgrund är vår utgångspunkt att de förslag vi kommer med ska lig-
ga inom ramen för välfärdssystemets nuvarande utformning.

Den stora utmaningen med en åldrande befolkning är till sto-
ra delar löst i bemärkelsen att pensionsreformen ger drivkrafter till 
arbete och att pensionerna automatiskt anpassas till livslängden. 
Dock kan ett politiskt problem förstås uppstå om inte fler arbetar 
längre och pensionerna därför blir låga. Det är viktigt att understry-
ka att nuvarande skattesystem klarar av att finansiera välfärden trots 
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den åldrande befolkningen, förutsatt dagens nivåer på kvalitet i och 
utbud av dessa tjänster. Den stora finansieringsutmaningen framö-
ver beror således på att

 ¶ vissa tjänster blir relativt dyrare att producera
 ¶ efterfrågan stiger (ökade inkomster och kostnadsdrivande in-

novationer)
 ¶ efterfrågan på fritid ökar (också till följd av stigande inkomster).

Dessa faktorer utgör en reell utmaning som behöver antas, men 
den gör inte välfärdsstaten dödsdömd. Orsakerna till dilemmat är i 
grunden något bra för samhället: vi blir rikare och den tekniska ut-
vecklingen fortgår. Vi drar slutsatsen att det är möjligt att behålla 
grunderna i välfärdsstatens utformning och ändå klara utmaning-
en. Däremot är förändringar nödvändiga. Problemen är visserligen 
inte akuta men arbetet med lösningar måste påbörjas omedelbart 
eftersom förändringar tar tid att genomföra och få effekt.

Det är viktigt att slå fast vad som inte löser problemet:
 ¶ Tillväxt löser inte automatiskt finansieringsproblemet. 
 ¶ Enbart skatter kan inte lösa problemet. Ett alltför högt generellt 

skattetryck riskerar att skada ekonomin. Däremot kan utform-
ningen av skattesystemet vara en del av lösningen.

 ¶ Drastiska nedskärningar av välfärdsstatens utgifter minskar för-
stås problematiken, men då riskeras de grundfundament i väl-
färdsstaten som samhället värnar om och som det finns stor upp-
slutning kring. 

 ¶ Redan genomförda reformer för ökat arbetsutbud är bra men 
fler arbetade timmar måste komma till stånd och arbetslivet för-
längas i takt med livslängdsökningen. 

Det finns således ingen enkel lösning på problemet. I stället krävs 
en palett av förändringar inom olika områden. 
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Rapportens rekommendationer

Effektivisering och utvärdering
 ¶ Utveckla bättre information om produktivieten i offentligt fi-

nansierade tjänster för att kunna värdera effektiviteten i produk-
tionen av välfärdstjänsterna. I dag finns vissa mått men för stora 
delar av välfärdstjänsterna saknas information. I den mån mått 
existerar brister de ofta i transparens och systematik. Ett ramverk 
och en systematik för att mäta produktivitet behöver utformas.

 ¶ Utmana utföraren av välfärdstjänsterna. Oavsett privat eller of-
fentlig regi måste utföraren av välfärdstjänsterna utmanas, som 
på en välfungerande marknad, vad gäller kostnadseffektivetet, 
kvalitet och nyskapande. För att detta ska komma till stånd krävs:
1. För alla utförare ska finnas systematisk utvärdering och kri-

terier för utvärdering. 
2. Vid val av privat eller offentlig utförare måste krav ställas på 

utvärdering av tjänsterna i efterhand. Man måste ta ställning 
till hur tjänsterna ska utvärderas innan verksamheten läggs 
ut på entreprenad.

3. Staten, regionerna och kommunerna ska utveckla kvanti-
tativa och kvalitativa mål för att göra verksamheter, resul-
tat och kostnader synliga för alla som utför välfärdstjänster.

4. Resultatet av utvärderingarna ska användas för benchmark-
ing. Den  ska utformas på ett sätt som undviker att verksam-
heterna fokuserar på enstaka, snäva mål som inte visar hela 
verksamhetens kvalitet. Benchmarking kan användas för att 
identifera best practice.

5. Ledningsstrukturen för offentliga institutioner ska vara tyd-
lig och ge väldefinierade befogenheter till ledningen och 
ange sanktioner som grundas på utebliven prestation.
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Mer försäkring
 ¶ Skilj finansieringen för välfärdstjänsterna och socialföräkring-

arna. Stärk försäkringsmässigheten i socialförsäkringarna ge-
nom att göra sjukförsäkringen autonom. I en autonom försäk-
ring krävs balans mellan utgifter och intäkter. En kostnadsök-
ning, till exempel större utnyttjande av försäkringen, måste han-
teras inom försäkringen och skattemedel ska inte inte behöva 
tas från annan verksamhet som vård och omsorg för att finansie-
ra ökade utgifter. Genom att frikoppla socialförsäkringarna från 
statsbudgeten skulle andra välfärdstjänster kunna lämnas opå-
verkade av utvecklingen av socialförsäkringarna. En autonom 
socialförsäkring ger också förutsättningar att upprätthålla ersätt-
ningsnivåerna. Om socialförsäkringen utvecklas mot ett grund-
trygghetssystem, genom att ersättningsnvåerna sjunker i förhål-
lande till inkomsten, är det en förändring mot ett i grunden an-
nat system. Då riskerar betalningsviljan och stödet för allmänna 
försäkringar att urholkas.

 ¶ Utvärdera om försäkringslösningar på andra områden kan infö-
ras, i första hand en obligatorisk äldreomsorgsförsäkring.

Utforma principer för egenavgifter
 ¶ Ta fram ett ramverk för hur egenavgifter ska utformas och an-

vändas. Egenavgifter är redan i dag en del av finansieringen 
av välfärdstjänsterna. Denna finansieringsform går att utveck-
la men det kommer inte att öka intäkterna särskilt mycket. Ge-
nom att egenavgifter håller nere efterfrågan på de avgiftsbelag-
da tjänsterna bidrar de dock indirekt till att avhjälpa finansie-
ringsproblemen. I dag styrs egenavgifterna av oklara principer 
och det tycks ofta vara slumpmässigt på vilka områden de tas ut. 
Användningen av egenavgifter ser dessutom mycket olika ut i 
olika regioner. Det är viktigt att egenavgifter används och utfor-
mas efter vissa principer. Vi föreslår därför att sådana utarbetas 
av stat, kommun och landsting.
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Fler arbetade timmar

 ¶ Upprätthåll ett högt arbetskraftsdeltagande. Pensionsreformen 
ger postiva drivkrafter till arbete men det krävs åtgärder för för-
bättrad arbetsmiljö och omställning under livet för att ett för-
längt arbetsliv ska kunna komma till stånd. 

välfärden
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12345678
Välfärdstjänsternas dilemma

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få 
det att gå ihop i ett rikt land som Sverige? Varför finns det en stän-
dig oro över hur välfärden ska finansieras trots att inkomsterna väx-
er? Varför diskuteras kvaliteten på och omfattningen av de offentli-
ga välfärdstjänsterna, inte minst de som rör skola, sjukvård och om-
sorg om barn och äldre? 

Välfärdstjänster, det vill säga utbildning, sjukvård samt barn- 
och äldreomsorg, utgör tillsammans med socialförsäkringarna och 
bidrag kärnan i den svenska välfärdsstaten. De ger trygghet från vag-
gan till graven, de är tillgängliga för alla efter behov och de är kol-
lektivt finansierade via skatter. Välfärdstjänsterna ska svara mot de 
flesta människors behov och erbjuda god standard. Med andra ord, 
de offentliga välfärdstjänsterna ska inte vara av sämre kvalitet och 
inte enbart vara till för dem som inte har råd med något annat.

Välfärdstjänsternas uppgifter 
Generösa välfärdstjänster spelar en viktig roll för sammanhållning-
en och för (om)fördelningen i ett samhälle. Även om begreppet väl-
färd antyder att tjänsterna är nödvändiga för att skapa trygghet är de 
också viktiga för ett välfungerande samhälle. Arbetskraftens kom-
petens är viktig för produktivitet och tillväxt och beroende av att det 
finns ett utbildningssystem. Tillgången på arbetskraft i både kvan-
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Svårt att till
fredsställa 
behoven

Risk att stödet 
för välfärds
modellen 
urholkas

titativa och kvalitativa termer stärks av utbildning, hälsa och om-
sorg. Tillgång till barnomsorg ger både kvinnor och män förutsätt-
ningar att arbeta. Detta framgår inte minst av det faktum att arbets-
kraftsdeltagandet för kvinnor är nästan lika högt som för män i Sve-
rige. Välfärdstjänsterna har därmed två uppgifter: dels att förbättra 
samhällsekonomin, dels att ge individen individuell trygghet och 
välfärd.

Välfärdstjänsterna är dock förknippade med några grundläg-
gande dilemman. För det första blir de relativt dyrare att produce-
ra över tiden eftersom det är svårare att öka produktiviteten för såda-
na tjänster, exempelvis vård, än för annan varuproduktion. För det 
andra ökar efterfrågan på välfärdstjänster när den materiella stan-
darden i samhället stiger och nya alternativ blir möjliga, inte minst 
när det gäller hälsa. Att tillhandahålla välfärdstjänster på en nivå 
som tillfredställer »de flestas« behov betyder i en växande ekono-
mi att denna nivå hela tiden måste omdefinieras i takt med vad som 
blir möjligt.

Sammantaget skapar detta ett tryck uppåt på de offentliga utgif-
terna. Om utgifterna inte tillåts att öka, kommer det att uppstå en 
växande klyfta mellan nivån och innehållet i tillgängliga välfärds-
tjänster och efterfrågan. Risken är att klyftan mellan vad välfärds-
staten erbjuder och vad som efterfrågas blir så stor att det starka stö-
det för en skattefinansierad välfärdsmodell urholkas. Det finns allt-
så all anledning att söka lösningar på välfärdstjänsternas dilemma.

Välfärdstjänsternas dilemma är inte nytt. Det har emellertid va-
rit mindre synligt eftersom det fram tills nu har funnits ett finans-
politiskt utrymme för en expanderande välfärdssektor via skattehöj-
ningar och ökande arbetsutbud (inte minst ökningen av kvinnors 
arbetskraftsdeltagande) från tidigt 1960-tal och framåt. Empiriska 
analyser visar också att utgifterna har ökat med mer än vad som kan 
förklaras av det antal personer som använder olika välfärdstjänster. 
Kvaliteten har förbättrats i den meningen att mer resurser används 
till välfärdstjänster. Den utvecklingen kommer med all sannolik-
het att fortsätta i framtiden. Välfärdstjänsternas dilemma kommer 
att blir mer synligt både därför att vi blir rikare och fler valmöjlighe-
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Utgångsläget 
är gott …

… men ökat 
behov och 
ökad efter
frågan räknas 
inte in

ter blir tillgängliga, men också därför att det finanspolitiska utrym-
met är begränsat. 

Utmaningen 
Utvecklingen är en utmaning för de offentliga finanserna. En gene-
rös välfärdsstat kräver ett högt arbetskraftsdeltagande. Med förbätt-
rad materiell levnadsstandard ökar också efterfrågan på fritid (kort-
are arbetstid, längre semester, tidigare pensionering m.m.), vilket 
får till följd att skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna mins-
kar. Samtidigt är det kostsamt att höja skatterna ytterligare i en glo-
baliserad värld.   

Utgångsläget för Sverige är tämligen gott jämfört med de fles-
ta andra länder. Flera reformer har genomförts för att stärka driv-
krafterna till arbete, och framför allt pensionsreformen bidrar till 
att möta utmaningarna med en åldrande befolkning. Bedömning-
ar som har gjorts av olika observatörer – inklusive Finansdeparte-
mentet – visar att de offentliga finanserna uppfyller det så kallade 
hållbarhetskriteriet. Det betyder att skattesystemets nuvarande ut-
formning kan finansiera de utgifter som följer av den åldrande be-
folkningen med nuvarande nivå på välfärdstjänsterna (vård, skola 
och omsorg). Detta är avgörande, men det är också viktigt att note-
ra att dessa bedömningar grundas på ett kritiskt antagande, det vill 
säga att standarden inom välfärdstjänsterna förblir oförändrad över 
tiden liksom utformningen av socialförsäkringssystemen. Kort sagt, 
det ökande behovet av och efterfrågan på välfärdstjänster, liksom 
de möjligheter som skapats av teknisk utveckling, tas inte med i be-
räkningen! 

Två myter om finansieringen 
Debatten kring finansieringsproblemet präglas ofta av två motsatta 
myter: å ena sidan domedagsuppfattningen att inga lösningar exis-
terar utom välfärdsstatens nedrustning, å andra sidan solskenssce-
nariot som hävdar att problemen är kraftigt överdrivna. Den svens-
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ka välfärdsstatens utmaningar presenteras ofta som förutsägelser 
om välfärdsstatens framtida sammanbrott, ofta uttryckt som »vi har 
inte råd med vår välfärdsstat«. Det är värt att notera att välfärds-
statens död, eller åtminstone sammanbrott, har förutspåtts många 
gånger tidigare. Ändå har välfärdsstaten visat sig vara mycket robust 
och med ett brett politiskt stöd. Välfärdstjänsternas dilemma är inte 
att behöva förutspå välfärdsstatens sammanbrott. Snarare är det så 
att vi får det bättre och drivkrafterna är nya alternativ inom välfärds-
tjänsterna och ökad efterfrågan. 

I politiska diskussioner hävdas ofta att om tillväxten ökar blir det 
lättare att finansiera den offentliga sektorn. Men det är en myt att 
tillväxt mildrar behovet av att prioritera. Tillväxt ger mer inkomster 
via större produktivitet och därmed högre skatteintäkter vid givna 
skattesatser. Men innan vi drar slutsatsen att detta skapar ett finans-
politiskt utrymme måste vi beakta utgifterna. 

Något förenklat består den offentliga sektorns utgifter av två hu-
vudkategorier: dels så kallad offentlig konsumtion, vilket omfattar 
utgifter för välfärdstjänster och traditionella verksamheter inom 
den offentliga sektorn (administration, militär, polis, rättssystemet 
etc.), dels utgifter för socialförsäkringar och andra transfereringar. 
Transfereringarna måste följa löneutvecklingen för att inte ojäm-
likheten ska öka med tillväxten. Löneutvecklingen i offentlig sek-
tor måste följa lönerna i privat sektor. Därför måste utgifterna för 
 offentlig konsumtion öka i takt med tillväxten för att nivån på det of-
fentliga åtgandet ska upprätthållas. Resultatet är en  ökning av både 
skatteintäkter och utgifter proportionellt till samhällets produkti-
vitetsutveckling. Om den nuvarande modellen för välfärdsstaten 
ska bestå – oförändrad inkomstfördelning och oförändrad tillgång 
på välfärdstjänster – skapar tillväxt inga frihetsgrader i de offentli-
ga finanserna. Många detaljer skulle kunna läggas till detta resone-
mang men argumentets huvudtema är oförändrat:   det blir inte au-
tomatiskt lättare att finansiera välfärdsstaten när vi blir  rikare. 
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Det går att 
hålla fast vid 
modellen

Det är pro
blematiskt 
med skatte
höjningar

Bevara välfärdsstatens principer 
Två alternativ tycks återstå: antingen måste välfärdsstatens grund-
läggande principer frångås eller så måste skatterna höjas med 
 avsevärda samhällsekonomiska kostnader som följd. Vi hävdar att 
inget av dessa alternativ är nödvändigt. I stället är det möjligt att 
behålla de grundläggande principerna för välfärdstjänsterna i väl-
färdsstaten – tillgång till skattefinansierade tjänster med god kvali-
tet för alla.

Om vi efterfrågar och vill ha fler välfärdstjänster skulle en en-
kel lösning vara att höja skatterna så att finansieringen motsvarar ef-
terfrågan på kvantiet och kvalitet. Om man lämnar politiska åsikter 
om skatternas storlek och skattebördan därhän, kvarstår att allmän-
na skattehöjningar skulle ha negativa ekonomiska effekter. Skat-
terna är inte direkt knutna till användningen av och efterfrågan på 
välfärdstjänster. Det är å ena sidan en fördel, det säkerställer att till-
gången på och användningen av välfärdstjänster inte är beroende 
av förmågan att betala. Det är en grundläggande princip i välfärds-
staten. Å andra sidan skapar skatter en kil som gör att den privata av-
kastningen på arbete och utbildning blir lägre än den sociala avkast-
ningen   och incitamentsstrukturen snedvrids. Ett standardresultat 
i ekonomisk teori är att snedvridningarna ökar mer än proportio-
nellt med skattesatsen. Betydande skatteökningar skulle dessutom 
vara kostsamma eftersom de medför lägre materiell levnadsstan-
dard. Att använda skattehöjningar för att hantera dilemmat med 
välfärdstjänsterna är därför problematiskt. Det betyder emellertid 
inte att nuvarande skattesystem är idealiskt eller att det saknas ut-
rymme inom skattesystemet för förändringar.   

Välfärdstjänsternas dilemma skiljer sig från problemet med 
en åldrande befolkning i flera viktiga avseenden. När livslängden 
ökar och det finns fler äldre i samhället, är det inte svårt att tekniskt 
 föreslå lösningar som senare pensionering och mer pensionsspa-
rande – även om sådana förslag kan vara politiskt kontroversiella. 
Frågan är svårare när det gäller välfärdsdilemmat. Att skapa ett fi-
nanspolitiskt utrymme genom generella nedskärningar av välfärds-

Inlaga 2014.indd   19 2013-12-18   15:07



12345678

20

Inga enkla 
 lösningar 
på välfärds
dilemmat

tjänsterna eller socialförsäkringarna skulle innebära en annan väl-
färdsmodell, och skattehöjningar är kostsamma. Däremot kan ut-
formningen av skattesystemet vara en del av lösningen. Flera för-
ändringar har genomförts för att öka tillgången på arbetskraft och 
sysselsättningen för att förbättra de offentliga finanserna (lägre ut-
gifter och mer skatteintäkter) och flera delar i socialförsäkringssys-
temen har nyligen reformerats. Pensionsreformen från 1994/1998 
skapar drivkrafter till senare pensionering genom att pensionerna 
automatiskt anpassas till livslängden.  Mycket har alltså gjorts för att 
öka arbetsutbudet. Att lösa välfärdstjänsternas dilemma är svårare 
eftersom det är mindre synligt och tekniskt enkla lösningar saknas.  

Rapporten är upplagd enligt följande. Vi börjar med att beskri-
va vad som huvudsakligen kännetecknar den svenska välfärdsmo-
dellen när det gäller dess struktur, vad den åstadkommer och vil-
ket  politiskt stöd den har (kapitel 2). Välfärdstjänsternas dilemma 
presenteras mer utförligt (kapitel 3). Därefter diskuteras hur den 
 offentliga sektorn försöker lösa problemet med utförandet av väl-
färdstjänster (kapitel 4), följt av en diskussion om möjliga lösningar 
på tre viktiga områden: effektivitet (kapitel 5), förändringar i finan-
sieringen (kapitel 6) och egenavgifter (kapitel 7). De huvudsakliga 
rönen och insikterna sammanfattas i kapitel 8.
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Vad är välfärdsstaten?

The legitimate object of government, is to do for a community of 
people, whatever they need to have done, but can not do, at all, or 
can not, so well do, for themselves — in their separate, and individu-
al capacities.

Abraham Lincoln, 1854

I’m a Democrat. But I believe what Republican Abraham Lincoln 
believed: That Government should do for people only what they can-
not do better by themselves, and no more.

Barack Obama, 2012

Som citaten ovan illustrerar råder det en 
bred samstämmighet, både över tid och mellan olika politiska in-
riktningar, om att statens uppgift i samhället är att lösa problem 
som av olika anledningar är svåra att lösa på individuell basis, eller 
som av någon anledning löses bättre av staten. Vilka områden och 
uppgifter detta innefattar råder det dock olika uppfattningar om. 
Skillnaderna mellan länder är också stora. Även om staten fått en 
allt större roll under de senaste hundra åren har både statens stor-
lek och dess ansvarsområden kommit att se olika ut i olika länder.1 

I försök att systematisera denna utveckling har olika indelning-

1. Ett vanligt mått på statens roll i ekonomin är utgifter i offentlig sektor i relation 
till bnp. Snittet för denna andel i början av 1900-talet var runt 10 procent och är i dag 
mellan 40 och 60 procent i oecd-länderna.
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Den nordiska 
modellen

Skatten hög 
för alla

ar föreslagits. Påfallande ofta har man i dessa identifierat en »nord-
isk modell«, vanligen exemplifierad av den svenska välfärdsstaten, 
som sedan ofta kontrasteras mot en »kontinentaleuropeisk« respek-
tive »anglosaxisk« modell (se faktaruta).2 Definitionen av denna va-
rierar och naturligtvis har modellen också förändrats över tid, men 
vissa ingredienser återkommer ofta i beskrivningen:3

 ¶ en stor offentlig sektor
 ¶ en centraliserad och relativt reglerad arbetsmarknad
 ¶ ett högt skatteuttag
 ¶ en målsättning att skapa lika livschanser för alla oavsett bak-

grund
 ¶ en utjämning av inkomster
 ¶ ett främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor
 ¶ ett avskaffande av fattigdom. 

En viktig aspekt av det höga skattetrycket är att det är generellt. Det 
finns naturligtvis progressiva inslag, men det som kännetecknar det 
svenska skattesystemet är det faktum att i princip alla i samhället be-
talar relativt höga skatter.4 De offentliga systemen är dessutom ut-

2. Användningen av termen välfärdsstat är omdiskuterad och dess innebörd va-
rierar. I den svenska diskussionen har termen välfärdssamhälle på senare år lanse-
rats för att beskriva den förändring som i stor utsträckning bestått i att delar av främst 
välfärdsproduktion organiseras i privat regi (se Jordahl, 2013). Det språkbruk vi skul-
le föredra är att välfärdssamhälle alltid används för att beskriva ett samhälle där al-
las välfärd står i fokus och välfärdsstaten skulle syfta på vilka uppgifter det offentliga 
har i ett sådant samhälle. Nu har dock språkbruket varit sådant att »välfärdsstat« sna-
rast varit synonymt med de sätt på vilka samhällen organiserar sin välfärd (och där 
statens inblandning fångats av begrepp som stor eller liten välfärdsstat). Vi kommer 
därför i huvudsak att använda begreppet i denna vidare mening där »välfärdsstatens 
mål« inte är kopplade till vem som gör vad, utan till vad utfallet blir för välfärdens 
nivå, fördelning och finansiering.

3. För en analys av många aspekter av hur den svenska välfärdsstaten förändrats 
sedan slutet av 1980-talet, se till exempel Freeman, Swedenborg och Topel (1997, 
2010). Se också Lindbeck (1998) för översikter och analyser av den svenska modellen 
och problemen i början av 1990-talet.

4. Detta är inte bara sant efter skattereformen i början på 1990-talet, som gene-
rellt sett breddade skattebasen samtidigt som de högsta nivåerna sänktes, utan har 
även historiskt varit kännetecknande för Sverige jämfört med andra länder, exem-
pelvis England och usa (Steinmo, 1993).
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Alla har rätt 
till välfärd

formade så att de i hög grad omfördelar över livet och inte bara mel-
lan de med låga och höga (livs)inkomster.5 Systemet har också en 
stor försäkringskomponent som inte till fullo är att betrakta som 
omfördelning eftersom även den som inte utnyttjar försäkringen 
täcks av den vid behov (»konsumerar« ett skydd som de annars skul-
le behöva köpa på marknaden). På senare år har det också blivit van-
ligt att lyfta fram välfungerande institutioner, låg korruption och 
hög social tillit människor emellan som speciella drag i den svens-
ka modellen. Det råder dock delade meningar om i vilken utsträck-
ning dessa drag kan förklara den nordiska modellens uppkomst, el-
ler om de snarare är resultat av den.6

Den svenska modellen 
Den aspekt som dock ofta framhålls som mest kännetecknande 
för den svenska välfärdsstaten, och som utgör den stora skillnaden 
i jämförelse med andra länder med relativt höga skatter och sto-
ra statliga utgifter, är dess universella drag.7 Detta innebär att den 
övergripande principen är att alla medborgare har grundläggande 
rättigheter som tillgång till skola, sjukvård, barnomsorg och äldre-
omsorg.8 Nivån på dessa system ska vara sådan att de täcker »de fles-
tas behov« och de ska huvudsakligen finansieras via skatter. I re-
lation till olika tänkbara alternativ (se ruta »Relationen stat−indi-
vid−familj−civilsamhälle« för ytterligare detaljer) kan man tydlig-
göra vad modellen är genom att slå fast vad den inte är. Den är inte 
ett system där bidragen är riktade, inte ett system som fokuserar på 

5. Se till exempel Björklund (1993) och Björklund och Palme (2002) för analyser 
av utjämning av livsinkomster jämfört med över livscykeln. Relaterat visar Bengts-
son, Holmlund och Waldenström (2012) att skatteprogressiviteten är betydligt mind-
re när man ser till skatter över livsinkomster jämfört med progressiviteten i varje tvär-
snitt. 

6. Se till exempel diskussionen om historisk bakgrund till framväxten av välfärds-
stater i usa och Europa i Alesina och Glaeser (2004).

7. Något som, med vissa skillnader i betoning, framhålls av till exempel Esping-
Andersen (1990), Sainsbury (1991), Korpi och Palme (1998) och Rothstein (2001). 

8. Se också Rauch (2007) och Sipilä (1997).
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att tillhandahålla endast grundtrygghet, och den är inte heller ett sy-
stem där olika grupper i samhället i huvudsak har sina egna lösning-
ar på hur man organiserar finansiering och produktion av välfärds-
tjänster och socialförsäkringar. Den svenska välfärdsstaten är ett sy-
stem som i grunden är tänkt att omfatta alla invånare och tillhanda-
hålla välfärdstjänster i livets alla skeden med en grundtrygghet (på 
en relativt hög nivå) och med inkomstrelaterade socialförsäkring-
ar för alla. Denna uppdelning i »idealtyper« görs i Korpi och Pal-
me (1998) (se ruta »Relationen stat−individ−familj−civilsamhäl-
le«) som också poängterar när det gäller de inkomstrelaterade för-
säkringarna att de i praktiken blir relativt omfördelande då de oftast 
har ganska låga högstanivåer. Den inkomstrelaterade aspekten är 
mycket viktig (och ibland förbisedd) då det i praktiken ger ett starkt 
incitament att delta på arbetsmarknaden för att få högre ersättning, 
och i vissa fall för att omfattas av systemet över huvud taget.9

Vad är ett normalt behov? 
En viktig konsekvens av välfärdsstatens universella mål är att nivån 
på den service och det försäkringsskydd alla ska ha rätt till måste de-
finieras i relativa snarare än i absoluta tal. Att ha som mål att tillhan-
dahålla välfärdstjänster på en nivå som tillfredsställer »de flestas« 

9. Se till exempel Andersen (2008) samt Kolm och Tonin (2012). Det är värt att 
notera detta speciellt i relation till idén om decommodification, det vill säga att väl-
färden är en rättighet (snarare än en vara) som inte är avhängig en persons mark-
nadsaktivitet. Detta har i många klassifikationer (till exempel Esping-Andersen, 
1990) framförts som ett kännetecken för den svenska välfärdsstaten. En sådan bild 
bör dock komplementeras med att nivåer på ersättning är kopplade till inkom-
ster och att man för att omfattas av vissa system måste ha en arbetsmarknadsanknyt-
ning. Detta är inte en marginell aspekt utan en förutsättning för systemets finansie-
ring och har framförts som en starkt bidragande orsak till det höga arbetskraftsdel-
tagandet (se till exempel Freeman m.fl., 1997) som annars framstår som paradoxalt 
om man endast ser till en avvägning mellan skatt och arbetskraftsutbud (som i Pres-
cott, 2004; se Andersen, 2013 för ytterligare diskussion och referenser). Det är ock-
så värt att notera att denna koppling till arbetsmarknaden och kravet på motpresta-
tion potentiellt är mycket viktig för att bibehålla sociala normer kring vikten av ar-
betskraftsdeltagande. Se Lindbeck, Nyberg och Weibull (1999) och Lindbeck och 
Nyberg (2005).
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behov betyder i en växande ekonomi att denna nivå hela tiden mås-
te omdefinieras i takt med vad som blir möjligt. Vad detta konkret 
betyder, och vad som ska ingå i ett »normalt« behov kommer alltid 
att vara föremål för diskussion (och måste så få vara). Principen, att 
ett system med ambitionen att täcka »normala« behov gradvis mås-
te ändra innebörden i »normalt«, borde däremot vara klar.10

När det gäller produktionen av välfärdstjänster har det sedan 
länge funnits ett stort offentligt engagemang i de modeller som re-
fereras ovan. Men de senaste decennierna har detta förändrats i takt 
med att privata aktörer i allt större utsträckning kompletterat den of-
fentliga sektorn.11 Denna förändring har väckt mycket debatt och 
vissa skulle kanske gå så långt som att säga att den har förändrat den 
svenska modellen i grunden. Det är dock svårt att se att förändring-
en av produktionen av välfärdstjänster nödvändigtvis skulle behöva 
påverka de grundläggande målsättningarna och modellens univer-
sella drag. I den mån välfärdsstaten – där staten också är den cen-
trala producenten av välfärdstjänster – har blivit välfärdssamhället 
– där verksamhetsformen inom produktionen är öppen för alterna-
tiv – är det universella målet i grunden detsamma. Hela befolkning-
en ska kunna garanteras välfärdstjänster vid behov och oavsett be-
talningsförmåga.

Välfärdsstatens ekonomiska  
effektivitet – humlan som flyger?
När man funderar på hur en viss samhällsmodells framtida finan-
siering ska lösas är det förstås naturligt att först ställa sig frågan om 
det över huvud taget är en modell värd att reformera eller om den 

10. Med risk för att vara övertydlig så är det illustrativt att tänka på tillhandahål-
landet av en viss materiell standard. Vid olika tillfällen i historien har tillgång till ex-
empelvis rent vatten, elektricitet, färg-tv kunnat definieras som en orimligt hög stan-
dard för en bred allmänhet. Detta har förstås gradvis omdefinierats utan att man vid 
de olika tillfällena kunnat dra en odiskutabel gräns för vad som är rimligt. På samma 
sätt måste den rimliga nivån på den universella välfärdsstatens åtaganden hela tiden 
diskuteras och omformuleras.

11. Se till exempel Hartman (2011) och Jordahl (2013).
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F A M I L J − c I V I L   S A M H Ä L L E :  o L I K A  

b E S K R I V N I N g A R  A V  V Ä L F Ä R D S  S T A T E N

De tidiga referenserna till den 
nordiska eller svenska model-
len presenterade den som ett 

mellanting mellan en oreglerad mark-
nadsekonomi och en centralplane-
rad ekonomi, ett alternativ mellan ka-
pitalism och socialism. Ett tidigt exem-
pel är Marquis Childs Sweden – The 
Middle Way (1936). Boken är en stu-
die av  Sverige på 1930-talet där utveck-
lingen mot välfärdsstat och full syssel-
sättning kontrasteras mot å ena sidan de-
pressionen i flera »kapitalistiska eko-
nomier«, och å andra sidan repressio-
nen under Stalin. Ett annat exempel är 
 Harold Macmillans The Middle Way 
(1938) som förespråkade en politik med 
större statliga ingripanden men inom ra-
men för ett fritt och demokratiskt sam-
hälle. En modernare referens av denna 
typ är  Anthony Giddens The Third Way 
(1998) som starkt influerade omstöp-
ningen av det brittiska Labour-partiet till 
»New  Labour«.

Välfärden analyserad och uppdelad

Inom den akademiska litteratur som för-
sökt strukturera olika typer av välfärds-
samhällen har många olika uppdelning-
ar föreslagits. Den brittiske sociologen 

Thomas Marshall (1950) såg välfärdssta-
ten som en naturlig fortsättning på ut-
vecklingen av medborgerliga rättigheter. 
Från att först definiera grundläggande 
fri- och rättigheter till att senare omfat-
ta politiska rättigheter var, enligt honom, 
ett naturligt steg att utvidga medborgar-
skapets rättigheter till sociala rättigheter. 
Richard Titmuss (1974) identifierar tre 
huvudtyper av välfärdsstater: den »mar-
ginella« välfärdsstaten (typisk för ang-
losaxiska länder och där välfärdsstaten 
tillhandahåller en sista utväg), den »in-
dustriproduktiva modellen« (typisk för 
Kontinentaleuropa där välfärd är något 
man förtjänar genom arbete och produk-
tivitet i ekonomin) och den »institutio-
nellt omfördelande modellen« (typisk 
för de nordiska länderna där välfärd är 
generell efter behov).  

Esping-Andersens (1990) indelning, 
som kanske är den mest välkända och of-
tast citerade, gör en snarlik distinktion. 
Här identifieras också tre modeller: en li-
beral (anglosaxisk), en »korporatistisk« 
(kontinentaleuropeisk) och en »social-
demokratisk« (nordisk). Båda dessa in-
delningar kan sägas fokusera på relatio-
nerna mellan stat, arbetsmarknad och fa-
milj/civilsamhälle. 
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En annan intressant indelning görs 
av Korpi och Palme (1998) som fokuse-
rar på kriterier för att inkluderas i soci-
alförsäkringssystemet och på vilka nivå-
er dessa försäkringar tillhandahålls. De-
ras indelning i fem grupper kan beskri-
vas i historiska och geografiska termer. 
De tidigaste socialförsäkringarna var rik-
tade mot de fattigaste och endast de som 
inte hade några andra medel till sitt för-
fogande fick statligt stöd (och då på en 
låg nivå). 

Ett annat tidigt förekommande sy-
stem var ett där grupper skapade frivilli-
ga försäkringar som subventionerades av 
staten. Dessa var dock inte riktade mot 
de fattigaste. Det rörde sig tvärtom ofta 
om sammanslutningar inom olika yrken 
där medlemskapet var förknippat med 
en försäkring.

En tredje kategori associeras med det 
första »allomfattande« systemet, som in-
itierades i Tyskland på 1860-talet av Bis-
marck. I detta system organiseras försäk-
ringar i sektorer och baseras på inbetal-
ningar och yrkesgruppstillhörighet, med 
segmentering längs dessa linjer som kon-
sekvens. En fjärde modell är relaterad 
till William Beveridges (1942) idéer. Han 
underströk vikten av att alla skulle ha en 
grundtrygghet som inte var relaterad till 

den egna inkomsten. De med högre in-
komster kunde om de så önskade kom-
plettera med privata försäkringar. 

Den sista modellen som identifie-
ras är det system som utvecklats i  Sverige 
och som kan sägas kombinera drag från 
både Bismarck och Beveridge i bemär-
kelsen att det finns aspekter, som är knut-
na till yrkesverksamhet och (obligatoris-
ka) inbetalningar där ersättningar (upp 
till ett tak) är knutna till inkomst, men 
också ett starkt allmänt grundskydd som 
är knutet till medborgarskap. 

En intressant slutsats i Korpis och Pal-
mes (1998) studie är att i jämförelsen 
mellan de olika systemen konstateras att 
det som i praktiken bäst uppfyllt målsätt-
ningarna att bekämpa fattigdom och ska-
pa jämlikhet (i disponibla inkomster) är 
det sistnämnda, det universella systemet. 
De som lyckas sämst är de system som 
explicit är tänkta att vara fokuserade på 
just fattigdomsbekämpning. Korpi och 
Palme formulerar det som en »omfördel-
ningens paradox«: ju mer vi riktar bidrag 
mot de fattiga, desto sämre lyckas vi med 
fattigdomsbekämpningen.

Kollektivism och individualism i systemet

Ytterligare en dimension som fått myc-
ket uppmärksamhet på senare år är re-

Forts.
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lationen mellan systemens grad av in-
dividualism och kollektivism. Omfat-
tande offentliga system kopplas natur-
ligt till en hög grad av kollektivism och 
är därmed motsatsen till individualis-
tiska. Detta motsatsförhållande är dock 
alltför förenklat, för att inte säga miss-
visande. Många av systemen i det svens-
ka välfärdssystemen är uppbyggda kring 

en logik som värnar individens autono-
mi. Män, kvinnor och även barn har in-
dividuella rättigheter bortom familjen. 
Unga ska kunna flytta hemifrån (om 
de vill) och gamla ska kunna få hjälp av 
samhället (om de vill). I internationella 
studier (baserade på World Values Sur-
vey) utmärker sig Sverige som ett land 
där individuellt självförverkligande vär-
deras högre än i något annat land,1 vilket 
illustreras av figur 2.1.2

En viktig slutsats av detta resone-
mang är att det inte finns någon automa-
tisk motsättning mellan ett starkt stöd för 
ett kollektivt finansierat system som om-
fattar alla och en stark vilja till autono-
mi och valfrihet inom ramen för detta sy-
stem.

Figur 2.1 Välfärdslogikerna.

Källa: Trägårdh m.fl. (2013, s. 36).

USA

Stat

Tyskland

Familj Individ

Sverige

borde göras om från grunden. Om man konstaterar (vilket vi gör) att 
modellen i princip fungerat väl, bör man också fundera på i vilken 
utsträckning olika aspekter av modellen kan vara mer eller mindre 
viktiga för dess eventuella framgång. Frågan om olika samhällsmo-
dellers brister och förtjänster är alltför komplex för att vi här ska kun-

1. Se Inglehart och Welzel (2005).
2. Andra forskare inom detta område (se till 

exempel Wijkström och Einarsson, 2011) har fö-
reslagit en modell där samhällets tillhandahål-

lande av välfärd kan ses i ett fält mellan fyra sfä-
rer: den idella sektorn, hushållssektorn, företags-
sektorn och den offentliga sektorn.
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Nordiska 
modellen är en 
förebild

Statlig 
inblandning 
och ekonomisk 
öppenhet

na vara särskilt heltäckande. Vi kommer därför att fokusera på några 
aspekter som är viktiga för våra fortsatta resonemang. 

Den svenska välfärdsmodellen har många gånger dömts ut 
som långsiktigt omöjlig. Speciellt i samband med den ekonomiska 
krisen i början av 1990-talet förutspåddes välfärdsstatens undergång 
av många.12 Förmågan att hantera krisen och de reformer som 
genomfördes fick dock många att omvärdera modellens framtid. 
Titeln på en studie från Internationella valutafonden, imf, från 
början av 2000-talet uttryckte frågan många då tycktes ställa sig: 
Kan humlan verkligen fortsätta flyga?13

Att döma av den uppmärksamhet som den nordiska modellen 
har fått de senaste åren är svaret på frågan »ja«. På World Economic 
Forum 2012 presenterades den nordiska modellen som en förebild 
i en värld som fortsatt har svårt att återhämta sig efter krisen. I 
organisationens Global Competitiveness Report 2010–2011 rankas 
de nordiska länderna i topp före usa i global konkurrenskraft. 
Tidskriften Economist har i flera nummer de senaste åren också lyft 
fram den nordiska modellen som en förebild.14 Mycket av intresset 
har riktats mot modellens förmåga att kombinera höga skatter och 
en omfattande statlig inblandning i stora delar av ekonomin med 
öppenhet, konkurrensförmåga och ekonomiska framgångar. Och 
även om det har poängterats att inkomstskillnaderna ökat kraftigt 
i procentuella tal är disponibla inkomster fortsatt mer jämnt 
fördelade än i de flesta andra länder.15 Vissa har i detta sett en 
paradox medan andra har lyft fram hur en del aspekter av modellens 
utformning i själva verket skulle kunna förklara varför de nordiska 
länderna klarat sig så bra.

12. Lindert (2004) citerar ett antal tidskrifter, bland annat Wall Street Journal 
och Economist, som 1994 publicerade en bilaga med titeln »The Nordic Countries: 
Heading South« där artikeln om Sverige hade titeln »A case study in collapse«.  

13. imf-antologin Sweden’s Welfare State – Can the Bumblebee Keep Flying? av 
Thakur, Keen, Horváth och Serra (2003). 

14. Det senaste året har bland annat Economist haft ett antal artiklar under ru-
briker som »The Nordic Countries: The next supermodel« och »The secret of their 
success«.  

15. Se till exempel oecd (2013) .
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Stor skillnad i 
hur välfärden 
organiseras

Ersättnings
nivåerna har 
sjunkit

Förändrad men intakt modell 
En första invändning mot beskrivningen av att den nordiska model-
len klarar sig bra är förstås att det inte är samma modell som jämförs. 
Det är naturligtvis riktigt i bemärkelsen att många reformer gjorts 
sedan tidigt 1990-tal. Framför allt handlar detta om centrala de-
lar av välfärden där andelen privata aktörer ökat stadigt.  Andelarna 
inom de största områdena sjukvård, utbildning, äldreomsorg och 
förskola ligger mellan 11 procent (grundskola) och 28 procent 
(gymnasieskola).16 Spridningen är dock stor mellan kommunerna. 
I vissa är produktionen fortsatt offentlig medan privata utförare do-
minerar i andra regioner. Det finns en rad  effekter av både den så 
kallade entreprenadmodellen och valfrihets modellen som sanno-
likt påverkar tillhandahållandet av välfärdstjänster. Dessa är i stor 
utsträckning relaterade till sökkostnader, kontraktskostnader och 
svårigheter att byta om man inte är nöjd. Problem relaterade till 
dessa är viktiga och ofta större inom välfärdstjänster än för andra 
»varor«, se vidare kapitel 4.17 

Ett annat område som förändrats över tid är ersättningsnivåer-
na i socialförsäkringarna. Dessa har gradvis sjunkit på ett sätt som 
inneburit att en allt mindre del av inkomsten täcks genom de all-
männa systemen. Särskilt tydligt är detta i arbetslöshetsförsäkring-
en.18 En förklaring är att inkomsttaken i sjukförsäkringen och ar-
betslöshetsförsäkringen följer prisutvecklingen och i takt med sti-
gande reallöner hamnar en allt större del av inkomsten över taket 
och  kompensationsgraden sjunker. En annan förklaring är att ersätt-
ningsnivån har försämrats. Eftersom det finns efterfrågan på försäk-
ringsskydd blir konsekvensen att kompletterande försäkringar, an-
tingen via kollektivavtal eller privata lösningar, fått större betydelse.

När det kommer till uppdelningen av olika välfärdsstater i före-
gående avsnitt kan man dock inte säga att dessa förändringar gjort 
att Sverige övergett den universella välfärdsmodellen. Särskilt när 

16. Se Jordahl (2013), speciellt kapitel 2 och 3.
17. Se även Hartman (2011) och Jordahl (2013).
18. Se Socialförsäkringsutredningen (2012).
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Ett  fungerade 
samhälle 
 förutsätter  
hög skatt

det gäller grundsynen att välfärdstjänsterna (vård, skola, omsorg) 
ska vara generella och i huvudsak skattefinansierade är detta fort-
satt en giltig beskrivning av den svenska modellen även när privat 
tillhandahållande av service har ökat i omfattning (se ruta »Svens-
ka skatter i internationell jämförelse«). Vad gäller den sjunkande 
ersättningsnivån i socialförsäkringssystemet kan det, om något, sna-
rast tolkas som att välfärdstjänsterna prioriteras eftersom motsva-
rande nedgång inte kan noteras inom dessa områden. 

Finns det en avvägning mellan  
effektivitet och omfördelning?
Det finns en rad uppenbara ekonomiska argument för varför höga 
skatter och stor omfördelning skulle leda till ineffektivitet och pro-
blem för den ekonomiska utvecklingen, åtminstone på lång sikt. 
En grundläggande insikt (som förmodligen inte ifrågasätts av sär-
skilt många) är att skatter har både undanträngningseffekter och ne-
gativa incitamentseffekter. Detta har resulterat i en av de vanligaste 
generaliseringarna vad gäller avvägningar som varje samhälle ställs 
inför: den mellan effektivitet och omfördelning.19 

Det vanligaste sättet att försöka studera relationen mellan ef-
fektivitet och omfördelningsambitioner empiriskt är att se till sam-
bandet mellan ekonomisk tillväxt och skatter (eller sociala transfe-
reringar). Sådana studier kommer ofta fram till olika resultat. En 
 första tydlig och viktig slutsats är dock att länder med mycket lågt 
skatteuttag inte tillhör de mest framgångsrika av det enkla skälet att 
de inte tycks klara av statens mest grundläggande uppgifter. I en rad 
artiklar de senaste åren har Tim Besley och Torsten Persson stude-
rat framväxten av vad de kallar state capacity. De visar att globalt sett 
och över tid är relativt höga skatter en förutsättning för en rad funda-
mentala samhällsfunktioner, och bristande förmåga hos en stat att 
ta in skatter är starkt relaterad till dåliga institutioner och därmed 
illa fungerande ekonomier.20 

19. Titeln på Arthur Okuns (1974) klassiska bok uttrycker föreställningen om 
denna grundläggande avvägning: Equality and Efficiency: The Big Tradeoff.

20. Se till exempel Besley och Persson (2009, 2013).  
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S V E N S K A  S K A T T E R  

I  I N T E R N A T I o N E L L  J Ä M F ö R E L S E

Historiskt har den ökade efter-
frågan på välfärdstjänster och 
uppbyggnaden av välfärden fi-

nansierats genom skatteökningar men 
under de senaste 20 åren har skatteutta-
get i Sverige inte höjts. En ökad rörlig-
het av arbete och kapital till följd av glo-
baliseringen begränsar möjligheterna att 
höja skattekvoten så att den avviker från 
andra länder alltför mycket. Som högst 
låg den svenska skattekvoten på över 50 

procent av bnp. Men den har under se-
nare år sjunkit successivt för att 2012 ligga 
runt 44 procent (figur 2.2).  

Att Sverige, trots att skatteuttaget 
sjunkit över tid, fortfarande ligger i den 
övre halvan bland länders skattetryck 
beror på ett stort offentligt åtagande för 
både välfärdstjänster och socialförsäk-
ringar. I andra länder med lägre skatte-
tryck finansieras ofta välfärdstjänster och 
socialförsäkringar via arbetsmarknadens 

Figur 2.2 Skattekvoter 1980– 2010 (procent).

Anm.: om man i beräkningen bortser från Norges olje- och naturgassektor förflyttas Norge nära Danmarks nivå.
Källa: oEcD.

6,0

30

25

20

15

10

5

0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5
1990

Gre
kla

nd

P0
–2

0

P2
0–

40

P4
0–

60

P6
0–

80

P8
0–

90

P9
0–

95

P9
5–

99

P9
9–

99
,9

P9
9,9

–1
00

Sto
rb

rit
an

nie
n

Po
rtu

ga
l

USA
Ita

lie
n

Fr
an

kr
ike

Tys
kla

nd

Sp
an

ien
Irl

an
d

Kan
ad

a

Be
lgi

en

Dan
mar

k

Ö
ste

rri
ke

Sv
er

ige

Ned
er

län
de

rn
a

Fin
lan

d
Jap

an

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

2001–2007
2008–2011

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Statlig 
förvärvs-
inkomstskatt 

Statlig kapital-
inkomstskatt 

Sverige

Danmark

Norge

Frankrike

Finland

Storbritannien

Tyskland

OECD-genomsnitt

USA

Arbetsgivaravgift 

Slutlig skattesats 
(inkl. arb.avg.)

Slutlig skattesats 
(exkl arb.avg. 

60

50

40

30

20

10

0

G
en

om
sn

itt
lig

 s
ka

tt
es

at
s 

(%
)

1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010

P0–40

Inlaga 2014.indd   32 2013-12-18   15:07



V A D  Ä R  V Ä L F Ä R D S S T A T E N ?

33

parter eller via privata lösningar. Skillna-
derna i skattekvoter speglar således bland 
annat att invånare i länder med lägre 
skattetryck i många fall antingen direkt 
köper dessa tjänster privat eller betalar 
avgifter för välfärdstjänster och socialför-
säkringar som motsvarar skillnaderna. 

För att få en heltäckande bild av skat-
tetrycket måste man ta hänsyn till både 
vad individen betalar i inkomstskatt och 
vad arbetsgivaren betalar i avgifter och 
skatter. Detta illustreras av skattekilen, 
det vill säga skillnaden mellan lönen ef-
ter skatt och lönekostnad före skatt. Fi-
gur 2.3 visar att skattekilen i Sverige 2011 

är 67 procent medan den i eu 27 i ge-
nomsnitt är runt 55 procent. 

Skattekilen för Sverige har sjunkit 
successivt, framför allt eftersom inkomst-
skatterna har minskat och närmat sig ge-
nomsnittet för eu 27. Socialavgifter-
na har legat på en relativt konstant nivå 
på 38−39 procent. De sociala avgifter-
na, alltså den del som består av avgifter 
kopplade till förmånerna i socialförsäk-
ringssystemen (till exempel sjukförsäk-
ringsavgift och ålderspensionsavgift) och 
en allmän löneavgift, är alltså den del 
av skattetrycket som främst bidrar till att 
Sverige avviker från oecd -genomsnittet.

Figur 2.3 Skattekilar i Sverige och EU 27 1995–2011 (procent).

Källa: Eurostat (2013).
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Viktigt hur 
skatten 
används

Ser man till effekten av skatter bland rika länder är dock bilden 
mindre entydig. I en genomgång av många studier som undersökt 
sambandet mellan totalt skattetryck och tillväxt i rika länder kon-
stateras att skatter sannolikt har negativa effekter. Men man ser ock-
så att dessa kan kompenseras av hur man använder skatteintäkterna 
(Bergh och Henrekson, 2011).21

Problemet med generella samband, som det mellan tillväxt och 
skatter, är just att de sällan fångar skillnader i vad man gör med skat-
teintäkterna. Att skatter har negativa effektivitetseffekter är som sagt 
välkänt. Frågan är om staten kan använda skatteintäkterna till så-
dant som inte bara kompenserar dessa kostnader utan också förbätt-
rar ekonomins funktionssätt så att nettoeffekten blir positiv.22 Detta 
är även fortsatt en omdiskuterad fråga. 

Ytterligare en viktig aspekt av den eventuella avvägningen mel-
lan effektivitet och fördelning är att även om man konstaterar att en 
sådan finns, är det inte självklart att man föredrar det mest effektiva 
utfallet (som genomsnittlig bnp/capita). Det viktiga blir snarast att, 
under förutsättning att det finns en samhällelig preferens för avväg
ningen mellan effektivitet och fördelning, vara så effektiv som möj-
ligt. Ser man till den direkta relationen mellan effektivitet (mätt 
som bnp/capita) och inkomstfördelningsutfall framträder vad som 
skulle kunna ses som en avvägning i form av ett negativt samband.23 
Att befinna sig innanför randen (se figur 2.4) kan läsas som att det 
finns möjligheter att antingen producera mer, givet ett visst fördel-

21. Bergh och Henrekson (2011) noterar också att de nordiska länderna sticker 
ut i relation till övriga Europa såtillvida att i ett index över »ekonomiska friheter« är 
dessa länder i snitt lika »fria« som de anglosaxiska länderna.

22. Se till exempel Björklund och Freeman (2010) för en vidare diskussion om 
den optimala avvägningen mellan fördelning och incitament. 

23. Notera att korrelationen i bilden är positiv (korrelationskoefficienten är cir-
ka 0,3), alltså att en högre bnp/capita är associerad med jämnare fördelningsutfall. 
Detta samband kan förstås bero på en rad andra saker så ett alternativ är att betrak-
ta »de bästa länderna« och jämföra dessa (se Andersen, 2013a, för detaljer). Denna 
analys indikerar en avvägning där högre skattetryck påverkar produktionen negativt.  
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ningsutfall, eller att fördela mer, givet ett visst produktionsutfall.24 
Sverige och Danmark har som synes utfall som tydligt prioriterar 
fördelning men de är samtidigt så effektiva som möjligt, givet den-
na preferens. 

24. Randen för möjliga avvägningar har en bekant analogi med den så kallade 
produktionsmöjlighetskurvan där randen motsvarar alla Pareto-effektiva utfall, det 
vill säga utfall av typen att man inte kan öka utfallet i en dimension utan att försaka 
något i den andra. Pareto-effektivitet handlar om att befinna sig på den randen me-
dan valet av vilken punkt som föredras handlar om preferenser. På motsvarande sätt 
är rimligen avvägningen mellan effektivitet och omfördelning en fråga om (kollekti-
va) preferenser men där ett givet utfall ska uppnås så effektivt som möjligt. 

Figur 2.4 Avvägningen mellan effektivitet och jämlikhet i oEcD-länder 2010.

Anm.: bNp per capita är mätt med amerikanska dollar, köpkraftsjusterade. Inkomstjämlikhet är 
mätt som 100 minus gini-koefficienten, definierad som disponibel inkomst. Den streckade lin-
jen illustrerar the best practice frontier, framtagen med en stochastic frontier-metod, se Andersen 
och pedersen (2013). Norge får betraktas som en avvikande observation på grund av oljesek-
torns stora betydelse.

Källa: beräkningar baserade på data från oEcD.
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Norden  
rankas högt

Globalisering 
ger nya villkor

Internationell konkurrenskraft:    
den offentliga sektorns och institutionernas roll 
Staten tillhandahåller som sagt en rad funktioner i samhället som 
är viktiga för ekonomisk verksamhet. Det finns en stor forskningslit-
teratur som understryker vikten av att ha välfungerande stater och 
institutionella ramar för att ekonomier ska fungera väl och växa. Ser 
man till de rankningar och bedömningar som organisationer som 
Världsbanken, oecd och icrg (International Country Risk Gui-
de) gör är de nordiska länderna ofta i topp. Det är naturligtvis viktigt 
att dessa funktioner sköts så effektivt som möjligt, men samtidigt går 
det inte att bortse ifrån att det krävs skatteintäkter för att finansiera 
dessa mycket viktiga kollektiva nyttigheter. 

Andra viktiga komponenter i bedömningar av internationell 
konkurrenskraft är hälso- och sjukvård, grundläggande utbildning 
och högre utbildning. När det gäller dessa områden rankas de nord-
iska länderna – där sjukvård och utbildning är offentligt finansiera-
de – högre än i usa och resten av Europa. Över lag kan man alltså 
inte i dessa rankningar se några tecken på att offentlig finansiering 
av offentlig service och utbildning skulle vara sämre än alternativa 
lösningar. Om något så är intrycket snarast det omvända.25 

Välfärdsstaten och globaliseringen 
Globalisering i bemärkelsen att människor, varor och tjänster allt 
enklare kan röra sig mellan länder har ofta lyfts fram som en fak-
tor som gör välfärdsstaten allt mer omöjlig att upprätthålla. Grund-
argumenten är enkla att förstå: allt hårdare konkurrens från omvärl-
den, ökade möjligheter att flytta produktion och produktionsfakto-
rer samt mer mobila skattebaser, gör sammantaget att det blir allt 
svårare att upprätthålla en stor skillnad i skattetryck och reglering-
ar i förhållande till omvärlden.26 Liksom i resonemanget om skatter 

25. Se till exempel World Economic Forum Global Competitivness Report 2010 
–2011.

26. Se till exempel Tanzi (2000) samt Razin och Sadka (2005).
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finns givetvis en sådan konkurrenseffekt, men det är inte den enda 
effekten. Det är dessutom långt ifrån självklart att den sammanlag-
da följden av globalisering är negativ för välfärdsstaten.

Till att börja med leder en ökad globalisering inte bara till lägre 
kostnader för att flytta produktionsfaktorer och till ökad skattekon-
kurrens, utan också till större vinster från ökad handel. Redan un-
der dessa förhållanden är nettoeffekten en öppen fråga.27 Men det 
finns också en rad andra effekter som gör att välfärdsstaten inte bara 
kan tänkas överleva utan dessutom vara en konkurrensfördel i en 
alltmer globaliserad värld. Generellt sett handlar dessa på ett eller 
annat sätt om försäkring och omfördelning. Man kan säga att glo-
balisering ger större möjligheter och ökar potentiella vinster i eko-
nomin samtidigt som riskerna ökar. En sådan förändring skapar en 
generellt större efterfrågan på försäkring mot exempelvis inkomst-
bortfall till följd av negativa chocker. Ser man till olika grupper i be-
folkningen är vinsterna och riskerna kopplade till globalisering inte 
heller jämnt fördelade. Det är dock inte säkert att man i förväg vet 
om man kommer att gynnas eller missgynnas av utvecklingen. En 
sådan osäkerhet kan öka efterfrågan på omfördelning.28

Dessa effekter är långt ifrån nya i bemärkelsen att de skulle ha 
uppkommit i samband med de senaste årtiondenas ökade globali-
sering. Tvärtom har många poängterat att de nordiska länderna all-
tid har varit öppna mot omvärlden och förespråkat frihandel. Fle-
ra studier har också påvisat generella kopplingar mellan öppenhet 
mot omvärlden och en stor offentlig sektor.29

27. Se till exempel Andersen och Sørensen (2012).
28. Se Bardhan, Bowles och Wallerstein (2006) för en samling essäer om relatio-

nen mellan omfördelningspolitik och globalisering.
29. Sambandet noteras i Cameron (1978) som också pekar på vikten av kollek-

tivavtal för att alla ska få del av de vinster som följer med öppenhet i handeln. Sena-
re har grundtanken utvecklats och sambandet styrkts av Rodrik (1998). Alesina och 
Wacziarg (1998) gör dock en annan tolkning av det generella sambandet och menar 
att det kan vara drivet av andra faktorer såsom ett lands storlek då detta påverkar kost-
naden för att tillhandahålla kollektiva varor. Huberman och Lewchuk (2003) ger 
en rad historiska exempel på att öppenhet och statlig inblandning inom en rad om-
råden (arbetsmarknadsregleringar, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar m.m.) varit 
positivt relaterade. Ju mer globaliserat och öppet ett land är, desto mer omfattande 
tycks offentliga socialförsäkringar vara (se också Rodrik, 1997).
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I detta sammanhang är det också viktigt att komma ihåg att glo-
baliseringen inte bara är en produkt av tekniska framsteg utan i hög 
grad också resultatet av politiska beslut. Sådana beslut kräver, åt-
minstone i demokratier, i slutänden folkligt stöd. Detta har flera 
potentiellt viktiga implikationer. Dels pekar det på att stödet för de 
delar av välfärdsstaten som har ett stort försäkringsinnehåll (speci-
ellt arbetslöshetsförsäkring och möjligheter till utbildning/omskol-
ning) ökar med globalisering. Dels understryker det att i den mån 
globaliseringsvinsterna är ojämnt fördelade kan stödet för ökad glo-
balisering bara upprätthållas om det finns en tillräckligt stor omför-
delning av dessa vinster.

I ljuset av dessa resonemang är det intressant att ur svensk syn-
vinkel följa den amerikanska debatten om det växande motståndet 
mot globalisering. En artikel på temat i Foreign Affairs (Scheve och 
Slaughter, 2007) avslutas med att konstatera:

Amerikaner säger konsekvent att de skulle vara mer positiva till finan-
siell integration och handelsliberalisering om det fanns mer stöd till 
processernas förlorare. Erfarenheterna från andra länder stöder såda-
na uttalanden: stödet för en öppen ekonomi är större i länder som sat-
sar mer på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Amerikanska politiker står 
inför ett tydligt val. De kan antingen leda landet i en farligt protektio-
nistisk riktning, eller så kan de bygga en stabil grund för ett öppnare 
usa genom att sprida vinsterna av globalisering. En sådan politik kan 
garantera att globaliseringen överlever.30

Visst finns motstånd mot globalisering även i Sverige men samti-
digt är den politik som förs här sedan länge inriktad på att säkra ett 

30. Orginaltexten på engelska: »Americans consistently say that they would be 
more inclined to back trade and investment liberalization if it were linked to more 
support for those hurt in the process. The policy experience of other countries con-
firms this point: there is greater support for engagement with the world economy in 
countries that spend more on programs for dislocated workers. U.S. policymakers 
face a clear choice. They can lead the nation down the dangerous path of creeping 
protectionism. Or they can build a stable foundation for U.S. engagement with the 
world economy by sharing the gains widely. A New Deal for globalization can en-
sure that globalization survives.«
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stöd för fortsatt öppenhet även framöver. Detta är förstås en aspekt 
av välfärdsstaten som blir viktigare i takt med ökad globalisering.

Välfärdsstaten, förändringsbenägenhet och risktagande
Man kan också tänka sig att välfärdsstaten gör individer mer föränd-
ringsbenägna, inte bara i relation till globalisering, utan i  allmänhet 
mer benägna att ta risker. Ofta fokuserar man i dessa sammanhang 
på att skatter (speciellt höga och progressiva sådana) har  negativa 
incitamentseffekter då den enskilde inte får tillräcklig avkastning 
på sitt risktagande. Det är förstås riktigt, men återigen finns möjlig-
heten att välfärdssystemet har en positiv effekt i form av en försäk-
ring om utfallet skulle bli negativt, vilket i sin tur påverkar viljan att 
ta risker.31 

Det finns ett antal andra effekter genom vilka olika aspekter av 
välfärdsstaten kan tänkas påverka omvandlingstrycket i ekonomin 
positivt.32 Vissa argumenterar exempelvis för att den höga allmän-
na försäkringsnivån gynnar hela samhället. Moene (2013) samman-
fattar det så här:

Faktum är att många av kritikerna indirekt tjänar på de system som de 
bara betonar kostnadssidan av. Till exempel ger bättre folkhälsa ökad 
vinst för näringslivet; bättre socialförsäkring ger ökad förmåga till 
omställning; denna trygghet ger större möjligheter att dra fördelar av 
strukturförändringar i tillväxtprocessen. Och välfärdsstaten försäkrar 
inte bara invånarna. Den försäkrar även finanssektorn. När de flesta 
är försäkrade mot inkomstbortfall i samband med arbetslöshet, sjuk-
dom och skada, är även företag och banker försäkrade mot detsam-
ma.[…] På så sätt försäkrar välfärdsstaten inte bara människor mot 
inkomstbortfall utan indirekt även alla näringsidkare som är beroen-
de av människors inkomster.

31. Se till exempel Bird (2001). 
32. Se till exempel Agell och Lommerud (1993).
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Huvudpoängen i detta avsnitt har inte varit att argumentera för att 
den svenska modellen, eller något alternativ för den delen, skulle 
vara den bästa tänkbara modellen för att organisera ett samhälle. 
Vad som ses som det »bästa sättet« beror nämligen framför allt på 
vilka mål man önskar uppfylla. Vi har i stället velat fokusera på en 
rad avvägningar där den universella välfärdsstaten förvisso har en 
kostnadssida jämfört med andra alternativ, men där det också finns 
goda argument för att delar av systemet kan fungera mycket väl, och 
kanske speciellt i relation till ökad globalisering och ett högt om-
ställningstryck. Dessa aspekter är speciellt viktiga att ha i åtanke när 
man överväger att förändra systemet.

Stödet för välfärdsstaten 
I slutänden är välfärdsstatens framtid inte en teknisk fråga utan en 
fråga om val. Dessa val görs av befolkningen genom att de röstar på 
olika regeringsalternativ som har olika förslag om hur systemet kan 
finansieras och förändras. I relation till detta kan man fråga sig dels 
vilken syn svenskarna har på välfärdsstaten, och hur synen föränd-
rats över tid, dels vilka faktorer som sannolikt påverkar inställning-
en till välfärdsstaten. 

Hur ser stödet ut för välfärdsstaten och vad bör den göra? 
En naturlig utgångspunkt är att undersöka hur människor svarar 
på direkta frågor om välfärdsstaten, som vad den bör göra och hur 
den bör finansieras. Svar på sådana frågor finns systematiskt sam-
lade i Swedish Welfare State Survey som har genomförts fem gång-
er mellan 1992 och 2010. I dessa undersökningar har ett representa-
tivt urval svenskar frågats ut om sin inställning till en rad aspekter 
av välfärdens omfattning, organisation och finansiering. Ser man 
till de direkta svaren på en rad grundläggande frågor om finansie-
ringsform och betalningsvilja i den senaste undersökningen 2010 är 
stödet stort för en gemensamt finansierad välfärd. Det gäller även 
(den självrapporterade) acceptansen för skattehöjningar, förutsatt 
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Tabell 2.1 Stöd för välfärdsstaten: finansieringsform.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöd för välfärdSStAten: villighet att betala mer skatt

Skulle du själv kunna tänka dig att betala mer skatt, om pengarna gick till något av följande ändamål? 
 
 Ja, absolut Ja, förmodligen Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte

Sjuk- och hälsovård 36 42 17 6
Stöd till äldre  

(pensioner, äldre- 
omsorg m.m.) 31 44 19 6

Stöd till barnfamiljer  
(barnbidrag, barn- 
omsorg m.m.) 15 38 36 11

grundskola och  
gymnasieskola 32 43 20 6 
 
 
Stöd för välfärdSStAten: vad skatterna bör användas till
 
Anser du att den mängd skattepengar som går till de ändamål som nämns nedan bör ökas,  
hållas oförändrade eller minskas?  
 ökas Hållas oförändrade Minskas

Sjuk- och hälsovård 67 31 2
Stöd till äldre (pensioner,  

äldreomsorg m.m.) 72 26 2
Stöd till barnfamiljer  

(barnbidrag, barnomsorg m.m.) 29 63 8
grundskola och gymnasieskola 62 37 1

  bör i ökad utsträck- 
Hur tycker du att bör som nu huvud- ning betalas genom 
nedanstående sakligen betalas genom särskilda avgifter från 
verksamheter bör skatter och arbets- dem som använder 
finansieras? givaravgifter tjänsterna

Utbildning 81 19
Sjukvård 95 5
barnsomsorg 78 22
Äldreomsorg 93 7
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att pengarna går till förbättringar inom respektive område, se ta-
bell 2.1.33

På frågor om vem som ska tillhandahålla servicen uppger en stor 
majoritet att de generellt sett anser att staten är bäst lämpad att ta 
ansvar inom olika breda områden, se tabell 2.2.

Olika uppfattningar − olika system 
Detta döljer dock en mer komplex bild där människor har olika 
uppfattning om både finansiering och tillhandahållande av service 
som varierar inom olika områden och där man också kan föredra ett 
blandsystem av både privat och offentligt producerad service med 
olika grad av exempelvis familjeansvar. Edlund och Johansson-Se-
vä (2013) analyserar svaren på en rad frågor från alla fem studier som 
gjorts inom ramen för Swedish Welfare State Survey. De grupperar 
dessa i fem kategorier. Tre av dem (kategori 1, 3 och 5) sammanfal-
ler med tre möjliga »idealtyper« för organisation och finansiering:

 ¶ Kategori 1 som föredrar statligt finansierad och organiserad väl-
färd inom alla områden.

 ¶ Kategori 3 som föredrar en blandmodell med offentlig finansie-
ring men privat tillhandahållande.

33. Dessa frågor är hämtade från Swedish Welfare State Survey, 2010, och tabel-
lerna är modifierade versioner av sådant som publicerats i Edlund och Lindh (2013).

Tabell 2.2 Stöd för välfärdsstaten: utförare.

Vem anser du i allmänhet är bäst lämpad att sköta följande service?
  
 Stat och kommun privata företag

Sjukvård 86 14
Äldreomsorg 84 16
barnomsorg 80 20
Utbildning 90 10
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 ¶ Kategori 5 som föredrar en ren marknadsmodell där både finan-
siering och tillhandahållande är privata. 

De andra två grupperna passar inte någon av dessa »idealtyper«. 
Grupp 2 ger uttryck för privat finansiering av barnomsorg och i nå-
gon utsträckning utbildning, medan de i huvudsak stödjer offent-
ligt organiserad verksamhet. Grupp 4 ger uttryck för mera »familje-
orienterade värderingar« där barnomsorg och äldrevård ses som en 
uppgift för familjen. Tabell 2.3 nedan sammanställer hur preferen-
serna för de tre »idealtyperna« förändrats över tid i de fem studier 
som genomförts mellan 1991 och 2010.

Med denna kategorisering har stödet för en ren offentlig modell 
ökat, liksom stödet för en blandmodell där finansieringen är offent-
lig men utförandet privat. Stödet för en ren marknadsmodell har 
dock minskat liksom stödet för de mera heterogena alternativen. 
Men betraktar man grupperna 1 och 2 som i huvudsak positiva till 
en bred offentlig lösning, har stödet för denna ökat något men i stort 
varit konstant.34 Sammantaget indikerar detta en förändring i atti-
tyder mot mera renodlade system, då andelen som föredrar någon 
av idealtyplösningarna (itp) har ökat från lite över 50 procent till 
nästan 80 procent. En klar majoritet föredrar i dag system där alla 
typer av välfärd antingen både finansieras och tillhandahålls av sta-
ten eller finansieras av staten men där produktionen också är privat.

34. En sådan tolkning ligger närmare den som görs i Svallfors (2011), som konsta-
terar att stödet för välfärdsstaten i stort sett varit oförändrat över tid.

Tabell 2.3 preferenser för olika välfärdsmodeller 1992–2010 (procent).

 1992 1997 2002 2006 2010

Modell 1: statlig modell 37,0 48,6 51,7 53,9 57,5
Modell 2:  27,9 29,2 25,1 16,1 16,1
Modell 3: blandad modell 7,9 8,2 8,6 13,2 16,4
Modell 4:  17,8 6,3 8,0 9,4 5,6
Modell 5: marknadsmodell 9,3 7,6 6,7 7,5 4,5
ITp (Modell 1 + 3 + 5) 54,2 64,4 67,0 74,6 78,4 
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De politiska partiernas inställning till välfärdsstaten 
Med tanke på befolkningens relativt tydliga stöd för välfärdsstaten 
är det inte överraskande att denna grundinställning återfinns både 
till höger och vänster i svensk politik. Vi exemplifierar detta genom 
att återge följande principiella ställningstaganden i Moderaternas 
idéprogram respektive Socialdemokraternas så kallade Framtids-
kontrakt:

Den välfärd som alla är garanterade genom offentlig finansiering är 
en gemensam trygghet som ser till att samhället håller samman även 
när den enskilde prövas hårt. […] Moderaterna tycker att skola, sjuk-
vård och omsorg är välfärdsprodukter som ska finansieras gemensamt 
(ur Moderaternas »Idéprogram« 2011).

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjlig-
heter åt alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors 
utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin 
fulla potential. […] Välfärden ska vara generell och omfatta alla (ur 
Socialdemokraternas »Framtidskontrakt« 2013).

Det är också värt att notera att denna grundsyn är i linje med en 
rad av de argument som angetts för hur ett högskattesamhälle, för-
utsatt att skattemedel används rätt, kan vara positivt för ekonomisk 
tillväxt. Detta gäller både tillvaratagandet av allas potential, oav-
sett bakgrund, och betoningen på att försäkra enskilda mot nega-
tiva utfall.

När det gäller produktionen av välfärdstjänster tycks man dock 
inte se någon anledning till att begränsa den till att vara enbart stat-
lig. Om detta tycks det också råda ett principiellt brett samförstånd: 

staten inte är den enda producenten utan privata producenter ska fin-
nas på en marknad [...] i kontrast till dem som vill göra det offentliga 
åtagandet allomfattande (Moderaternas »Idéprogram«, 2011).

Om vi ska klara kvaliteten i välfärden framöver krävs att kommuner, 
landsting, non-profitaktörer och privata välfärdsföretag förmår leda 
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och ständigt utveckla attraktiva moderna arbetsplatser…(ur Socialde-
mokraternas »Framtidskontrakt« 2013).

Sammanfattningsvis verkar det således finnas en bred uppslutning 
kring en generell och offentligt finansierad välfärd som produceras 
både offentligt och privat. 

Vad avgör stödet för välfärdsstaten framöver?
Det finns flera faktorer som kan tänkas påverka stödet för välfärds-
staten. Generellt sett handlar på ett eller annat sätt de flesta fakto-
rerna om effekten av ökade skillnader människor emellan. Dessa 
skillnader kan vara monetära men även andra typer av polarisering 
har förts fram som potentiellt viktiga för stödet för gemensamma 
lösningar.

De flesta teorier som försökt förklara de skillnader i skatter och 
omfördelning som vi observerar över tid och mellan länder har ut-
gått ifrån att konflikten i grund och botten handlar om vem som vin-
ner respektive förlorar i monetära termer (och underförstått att det-
ta är känt när man fattar beslut om graden av omfördelning). Be-
traktar man en given fördelning av individer kommer de med låga 
inkomster att tjäna på stor omfördelning – och tvärtom för dem med 
höga inkomster. Under sådana antaganden ökar stödet för omför-
delning ju större den initiala ojämlikheten är i samhället (förutsatt 
att de fattiga är i majoritet).35 Ökad inkomstojämlikhet skulle då 
öka kraven på omfördelning.36 Omfördelning är dock bara en av 

35. Denna typ av modeller finns i en rad versioner med början i Romer (1975), 
Roberts (1977) samt Meltzer och Richard (1981).

36. Ökade krav på omfördelning höjer sedan skatterna och påverkar därigenom 
tillväxten. Effekten kan vara positiv eller negativ beroende på om snedvridning-
ar och negativa incitament eller möjlighetsskapande och tillväxtskapande använd-
ning av skattemedel dominerar. Alesina och Rodrik (1994) samt Persson och Tabel-
lini (1994) illustrerar den negativa effekten, Galor och Zeira (1993), Banerjee och 
Newman (1993) samt Aghion och Bolton (1997) exemplifierar den positiva effekten. 
Det är också värt att notera att dessa modeller utgår ifrån att individer har bestämda 
positioner i fördelningen. Om social rörlighet är stor påverkar detta resonemangen. 
Se till exempel Piketty (1995). 
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välfärdsstatens alla uppgifter. En annan viktig uppgift är den försäk-
rande, och den pekar i motsatt riktning, att ökade inkomstskillnader 
snarare skulle minska kraven på omfördelning.37 I praktiken finns 
naturligtvis båda dessa effekter. Man kan dessutom tänka sig att oli-
ka grupper i samhället är mer eller mindre utsatta för tillfälliga in-
komstbortfall och också att ersättningar kan skilja sig åt mellan dem 
som å ena sidan är tillfälligt sjuka eller arbetslösa, och å andra sidan 
dem som i högre grad står utanför arbetsmarknaden.38 

Som redan antytts ovan har en ökad globalisering också en rad 
potentiella effekter på stödet för välfärdsstaten. Exempelvis skapar 
allt mobilare skattebaser en högre känslighet för avvikelser mellan 
länder. Samtidigt finns som sagt många aspekter av globalisering 
som också ökar efterfrågan på bättre riskhantering.39 Dessa effekter 
handlar om individuell välfärd men också om säkerställandet av det 
politiska stöd som globaliseringen kräver. Detsamma kan sägas gäl-
la för acceptansen av exempelvis teknologisk omvandling.

Systemens utformning avgörande 
Ett annat sätt på vilket stödet för gemensamma lösningar kan på-
verkas hänger ihop med möjligheten att välja mellan privata och 
offentliga system. Om det privata alternativet är bättre (men dyra-
re) än det offentliga, väljer de som har råd det privata. I takt med att 
de som har råd väljer privata lösningar minskar också viljan att be-
tala för det gemensamma. Om avståndet mellan privata alternativ 
och de allmänna växer hoppar allt fler av det offentligt finansiera-

37. Om medianinkomsten sjunker i förhållande till medelinkomsten (det vill 
säga inkomstskillnaderna ökar) och efterfrågan på försäkring ökar med inkomst (är 
en normal vara), sjunker efterfrågan på sådan försäkring hos medianpersonen (och 
därmed majoriteten).

38. Moene och Wallerstein (2001) illustrerar vikten av balansen mellan riktat 
stöd till de tillfälligt sjuka eller arbetslösa relativt ett grundskydd för den som inte ar-
betar alls och visar att ökade inkomstskillnader kan resultera i både ökad och mins-
kad efterfrågan på statlig inblandning beroende på denna balans.

39. Estevez-Abe, Iversen och Soskice (2001) visar till exempel hur viljan att inves-
tera i högt specialiserad kompetens ökar med generositeten i välfärdssystemet. 
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Ju mer polari
sering, desto 
mindre offent
lig sektor

Välfärdsstaten 
under tryck

de och får en allt svagare anknytning till de gemensamma delarna 
av välfärden.40 Resultatet blir ett allt mer delat samhälle med större 
polarisering i synen på välfärdssystemet. Återigen beror dock styr-
kan i denna typ av effekt i huvudsak på hur systemen är utformade 
och hur väl det offentliga lyckas leverera en nivå som uppfyller »de 
flestas behov«.

Slutligen finns ett antal studier som på olika sätt länkat andra di-
mensioner av heterogenitet i samhället till stödet för välfärdsstaten. 
Erik Lindqvist och Robert Östling (2010) finner att ju mer politiskt 
polariserat ett samhälle är, desto mindre är den offentliga sektorn 
(kontrollerat för en rad andra faktorer som påverkar dess storlek). I 
flera artiklar och böcker har Alberto Alesina med olika medförfatta-
re påvisat samband mellan etnisk heterogenitet och relativt mindre 
stöd för offentliga lösningar.41 I en svensk kontext finner Matz Dahl-
berg, Karin Edmark och Heléne Lundqvist (2012) liknande effekter 
av ökad etnisk heterogenitet. De visar i sin studie att i de kommuner 
där befolkningssammansättningen när det gäller etnisk bakgrund 
blev mer blandad, minskade också stödet för sociala utgifter.42

Sammantaget finns en rad olika mekanismer som påverkar det 
generella stödet för välfärdsstaten. Vissa av dessa kommer sannolikt 
att skapa ett tryck på en minskad välfärdsstat framöver, andra verkar 
i motsatt riktning. Det huvudsakliga budskapet måste dock sägas 
vara att stödet i hög grad avgörs av hur välfärdsstatens olika kompo-
nenter utformas och hur väl välfärdsstaten sammantaget fungerar, 
snarare än att det skulle vara en modell som är dömd att gå under. 

40. Olovsson och Roine (2009) illustrerar hur denna typ av uppdelning mellan 
privata och offentliga alternativ kan resultera i stora hopp i stödet för gemensamma 
omfördelningssystem.

41. Se till exempel Alesina, Glaeser och Sacerdote (2001), Alesina och Glaeser 
(2004), Alesina och La Ferrara (2005) samt Alesina och Zhuravskaya (2011). 

42. De använder sig av »slumpmässiga« inflöden för att kunna påvisa kausalitet. 
Delar av detta kausala samband ifrågasätts dock av Nekby och Pettersson-Lidbom 
(2012).  
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Varför är finansiering  
av  välfärdstjänsterna  
en  utmaning?

Välfärdsstaten står inför ett dilemma: väl-
färdstjänsterna blir relativt sett dyrare att producera samtidigt som 
efterfrågan ökar när inkomsterna i samhället stiger och innovatio-
ner ger nya möjligheter. 

Tjänsteproduktion riskerar att drabbas av Baumols kostnadssju-
ka (se ruta »De teoretiska argumenten«) och bli relativt sett dyra-
re eftersom produktivitetstillväxten är lägre eller frånvarande i pro-
duktionen av välfärdstjänster medan produktiviteten stadigt ökar 
för varor. Löneutvecklingen drivs av den allmänna produktivitets-
utvecklingen. Eftersom löneutvecklingen mellan olika sektorer 
måste vara tämligen lika för att man ska kunna rekrytera personal, 
ökar de relativa kostnaderna för att producera välfärdstjänster över 
tiden. Därför är Baumols kostnadsjuka särskilt vanlig i personalin-
tensiva verksamheter som undervisning och vård. Roten till proble-
met är verksamhetens natur, inte om produktionen sker i den pri-
vata eller i den offentliga sektorn. Välfärdsstaten som producent av 
tjänster inom vård, skola och omsorg kan därmed stå inför ett per-
manent problem med stigande kostnader.

Allteftersom levnadsstandarden stiger och grundläggande be-
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Efterfrågan på 
tjänster inom 
offentlig sektor 
ökar

Färre  arbetade 
timmar och 
minskad 
 skattebas

hov är tillfredställda skiftar efterfrågan på tjänster. Detta är känt som 
Wagners lag: med högre inkomst används en högre andel av inkom-
sten till tjänster. Efterfrågan, eller förväntningarna, på tjänsterna 
inom den offentliga sektorn kommer därför att öka över  tiden, både 
när det gäller omfattning och kvalitet. Hälsa är ett exempel. De fles-
ta människor värderar minskad sjuklighet och dödlighet, och när 
de mer grundläggande materiella behoven är tillfredsställda prio-
riteras hälsoförbättringar högre. Utvecklingen av efterfrågan drivs 
också på av nya möjligheter och lyckligtvis görs kontinuerliga fram-
steg inom life science med nya och bättre behandlingar av sjukdo-
mar som resultat. När nya behandligar blir tillgängliga förväntas 
också att de ska erbjudas inom den allmänna sjukvården. Om det-
ta inte sker har välfärdsstaten misslyckats med att utföra tjänster 
som uppfyller de flestas behov och förväntningar. Den allmänna 
vården måste inte ligga i möjligheternas framkant men måste föl-
ja den nära. Efterfrågan på offentliga tjänster kan också påverkas av 
ökad kunskap och tillgång till information och leda till att vi ställer 
högre krav, bland annat på flexibilitet och anpassning till den egna 
situationen. 

Finansiering av välfärdsstaten  
och hållbarhet i framtiden 
Välfärdsstaten finansieras främst genom (direkt eller indirekt) be-
skattning av arbetsinkomster. Om högre inkomst och förmögen-
het leder till en högre efterfrågan på mer fritid (exempelvis kortare 
arbetsvecka, mer semester och tidigare pension) minskar det tota-
la antalet arbetade timmar, vilket i sin tur reducerar skattebasen. 
Det nuvarande skattesystemets förmåga att finansiera välfärdssta-
ten kan på detta sätt minska i takt med produktions- och inkomst-
ökningarna. 

Summan av högre kostnader, större efterfrågan och mer fritid 
är högre utgifter och lägre skatteintäkter – kort sagt en utmaning 
för välfärdsstaten. Data bekräftar att påfrestningarna existerar. Den 
första slående observationen är att den offentliga konsumtionen 
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Mer  resurser 
och bättre 
standard

har varit relativt konstant som andel av bnp sedan 1980-talet, 26– 27 
procent av bnp. Den offentliga konsumtionen har alltså stigit i takt 
med bnp-tillväxten. Den genomsnittliga tillväxten i offentliga ut-
gifter under perioden 1980 -2007 har legat 0,7 procentenheter över 
vad som kan förklaras av förändringar i demografi (Finansdeparte-
mentet, 2013). Utvecklingen illustreras i figur 3.1 som visar hur spe-
cifika utgiftsposter, korrigerade för inflation och förändringar i de-
mografi, har utvecklats sedan 1980. Ökningarna innebär därmed att 
mer resurser är tillgängliga per individ och att standarden har för-
bättrats för de olika tjänsterna.  Framför allt har det skett en kraftig 
förbättring i välfärdstjänster som rör barn och hälsa, två viktiga och 
stora utgiftsposter. Dessa utgör cirka 70 procent av de totala utgifter-

Figur 3.1 Standardförbättringar i välfärdstjänster, 1980–2010.

Anm.: Figuren visar utvecklingen i reala utgifter inom de olika områdena, korrigerade för 
 demografi, det vill säga antalet personer i de åldersgrupper som utnyttjar de olika tjänsterna.
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Dilemmat blir 
allt tydligare

na så den vägda genomsnittliga utvecklingen följer samma möns-
ter. För äldreomsorg har standarden sjunkit sedan 1990-talet och är 
på ungefär samma nivå som i början av 1980-talet.   

Under samma period har det genomsnittliga antalet arbetade 
timmar för anställda minskat från cirka 1 800 timmar per år 1960 
till 1 650 timmar 2011 (med en lägstanivå på cirka 1 500 timmar på 
sent 1970-tal). Arbetsmarknadsinträdet har tenderat att försenas 
och pensionsåldrarna har inte ökat i samma omfattning som livs-
längden.

Man kan fråga sig varför välfärdstjänsternas dilemma (ökade 
kostnader för och efterfågan på välfärdstjänster och mer fritid) inte 
har varit föremål för diskussion tidigare om det påverkas av så grund-
läggande faktorer. Det korta svaret är att finansieringen inte har va-
rit ett problem eftersom det dels funnits en demografisk medvind 
– fler i befolkningen är i arbetsför ålder och fler arbetar – dels att 
skatteintäkterna har ökat. År 1970 stod cirka 40 procent av kvinnor-
na  utanför arbetskraften, medan detta gällde enbart 10 procent av 
männen. År 2012 stod mindre än 20 procent av kvinnorna utanför 
arbetskraften, medan siffran för männen låg kvar på nära 10 pro-
cent. Vidare låg skattebördan 1960 på cirka 25 procent av bnp, 2013 
är den cirka 44 procent, det vill säga den har i det närmaste för-
dubblats. Möjligheten att finansiera välfärdsstaten har därmed ut-
vidgats. I ett framåtblickande perspektiv ändras demografin efter-
som  Sverige har en åldrande befolkning. Även om detaljerna kring 
skattetryck och (kvinnligt) arbetskraftsdeltagande kan diskuteras, 
kan de inte öka i samma omfattning som skett historiskt. Välfärds-
tjänsternas dilemma kommer därmed att bli tydligare i framtiden.

Ett evigt växande problem 
De tre ingredienserna i välfärdstjänsternas dilemma tycks som en 
domedagsprofetia för välfärdsstaten. Ökande utgifter och minskan-
de skatteintäkter leder till ett evigt växande finansieringsproblem. 
Problemet har tagits upp i flera policyrapporter (se ruta »Analyser 
av långsiktiga trender i de offentliga finanserna«). Syftet med den-
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Mer fritid och 
högre standard 
höjer finansie
ringskraven

na rapport är inte att på djupet försöka kvantifiera problemets stor-
lek, men för att ge en uppfattning av omfattningen visar figur 3.2 
konsekvenserna för de offentliga finanserna av mer fritid och ökad 
kvalitet i de offentliga tjänsterna. I båda fallen rör det sig om ökning-
ar som liknar men inte överskrider utvecklingen under de senaste 
30 åren. Figuren visar de permanenta finansieringskraven för att 
möta de antagna ökningarna i fritid och standard. För att tillgodo-
se den växande efterfrågan på fritid ligger det permanenta finansie-
ringskravet nära 2,5 procent av bnp, för att tillgodose förbättrad stan-
dard i välfärdstjänsterna krävs 4 procent av bnp och för att tillgodose 
båda krävs cirka 5,5 procent av bnp. Det potentiella finansiella tryck 
som uppstår till följd av välfärdstjänsternas dilemma är således stort.   

Figur 3.2 Välfärdsdilemmat – effekter på offentliga finanisering.

Anm.: Figuren visar den permanenta effekten på den offentliga budgeten mätt i procent av bNp. 
Det mått som anges är förändringen i hållbarhetsindikatorn (S2), vilken i sin tur är det permanen-
ta kravet för budgetbalansen för att säkerställa att den intertemporala budgetbegränsningen för 
den offentliga sektorn uppfylls. Scenarier: i) mer fritid innebär att det genomsnittliga antalet ar-
betstimmar minskar med 0,1 procent per år från 2018 till 2099 (ungefär den faktiska förändring-
en under perioden 1980–2009), ii) högre standard motsvarar en årlig realtillväxt på 0,2 procent 
från 2018 till 2099 (den faktiska ökningen utöver demografiska skäl har legat på cirka 0,7 procent 
under perioden 1980–2007) och iii) produktivitetsökningar i den offentliga sektorn uppgår till 0,1 
procent per år från 2018 till 2099.

Källa: Vårpropositionen (2013).
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Färre ska 
 försörja fler

Välfärdens 
finansiering 
pressas av 
en åldrande 
befolkning

Demografi och offentliga finanser 
Befolkningen åldras: från 2012 till 2050 kommer antalet personer 
som är 65 år och äldre att öka med 900 000 medan antalet personer 
i förvärvsaktiv ålder ökar med knappt 500 000, vilket gör att försörj-
ningskvoten ökar. Den huvudsakliga förklaringen till utvecklingen 
är de stora årskullar som föddes under 1940-, 1960- och 1990-talen 
och en ökande medellivslängd. 

Den demografiska utvecklingen påverkar samhället på många 
sätt, men av särskilt intresse är hur den åldrande befolkningen på-
verkar de offentliga finanserna. Välfärdsstaten har en stark kopp-
ling till åldersstrukturen: barn och ungdomar drar nytta av barnom-
sorg och utbildning medan äldre nyttjar sjukvård, omsorg och pen-
sioner. Gruppen förvärvsaktiva är de huvudsakliga finansiärerna 
genom skattebetalningar, och med fler äldre i förhållande till för-
värvsaktiva sätts de offentliga finanserna automatiskt under press. 
Försörjningskvoten är för närvarande 0,73, det vill säga varje indi-
vid i åldern 20−64 år ska försörja 0,73 personer som inte är förvärvs-
aktiva. Enligt prognoser från Statistiska centralbyrån beräknas för-
sörjningskvoten stiga: 2050 till 0,87 och 2100 till 0,94. 

Fler äldre: kan välfärden behållas? 
En väsentlig fråga i analyser av finansiell hållbarhet är om nuvaran-
de välfärd och dess finansiering kan upprätthållas med en åldran-
de befolkning. Med »nuvarande välfärd« menas nuvarande nivå på 
och kvalitet i välfärdstjänsterna (uttryckt som utgifter per brukare/
användare) och nuvarande socialförsäkringssystem. På intäktssidan 
antas nuvarande skattesystem och skattenivåer. Analysen bygger på 
många detaljerade antaganden men de relaterar alla till grundfrå-
gan: kan nuvarande välfärd behållas? I analysen utvärderas inte om 
nuvarande välfärd är optimal eller om det finns andra system som 
skulle vara att föredra utan analyser av finansiell hållbarhet ska ses 
som ett test av finansieringsmöjligheterna.  Är det möjligt att med 
nuvarande utformning av skattesystemet finansiera utgifterna i nu-
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A N A L y S E R  A V  L Å N g S I K T I g A  T R E N D E R  

I  D E  o F F E N T L I g A  F I N A N S E R N A 

De långsiktiga utsikterna för de 
offentliga finanserna har upp-
märksammats i ett stort antal 

rapporter och analyser.1 
Huvudfokus har legat på konsekven-

serna av en åldrande befolkning, fram-
för allt till följd av de stora kohorter som 
föddes efter andra världskriget och den 
kontinuerliga ökningen av livsläng-
den. En stor del av diskussionen hand-
lar om arbetskraftsutbud i ett livscykel-
perspektiv, det vill säga tidigare inträde 
på arbetsmarknaden (med bibehållna 
eller ökande utbildningsnivåer) och se-
nare pension. Genom att få människor 
att anpassa arbetslivet efter förändring-
ar i livslängden är det möjligt att balanse-
ra hur mycket den genomsnittliga indi-
viden bidrar med och erhåller från skat-
tefinansierade välfärdstjänster över livs-

cykeln. En sådan utveckling tillfredstäl-
ler grundläggande rättvisa och kan sam-
tidigt vara genomförbar eftersom ökning-
arna av livslängden till stor del är förena-
de med bättre hälsa, det vill säga att de år 
som läggs till livet är friska år. Det sena-
re tenderar även att dämpa effekterna av 
åldrande på utgifterna för vård.2

Systemet måste förändras

Analyser av så kallad finanspolitisk håll-
barhet undersöker om det är möjligt att 
upprätthålla oförändrade välfärdstjäns-
ter och socialförsäkringar (nuvarande 
regler, standard och beteenden) och ut-
formningen av skattesystemet utan att 
äventyra de offentliga finanserna.3 Det 
vill säga: kommer skatteintäkterna att 
vara tillräckliga för att täcka utgifterna? 
Det anses allmänt att villkoren för finan-

varande välfärdstjänster och socialförsäkringssystem när befolk-
ningen åldras? Kravet i analyserna är inte att statsbudgeten ska vara 
i balans varje år men att det över tid ska vara balans mellan intäkter 

1. Se till exempel Svenska Kommunförbun-
det (2002) och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (2012), Långtidsutredningen (2008), Borg 
(2008), Arenaidé och Timbro (2010), Finansde-
partementet (2013), Finanspolitiska Rådet (2012), 
Framtidskommissionen (2013) och Pensionsål-
dersutredningen (2013).

2. Se till exempel Christiansen, Lauridsen 
och Bech (2012).

3. I analysen görs antaganden om tillväxt, in-
flation etc.
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Möjligt med 
balans mellan 
utgifter och 
intäkter

siell hållbarhet uppfylls.4 Man kan där-
med hävda att den utmaning som upp-
står till följd av en åldrande befolkning 
till stora delar har fått en lösning, i alla 
fall tekniskt i form av pensionsreformen. 
Naturligtvis återstår en rad specifika frå-
gor, däribland hur man ska säkerstäl-
la att individerna verkligen väljer att gå i 
pension senare så att arbetslivet förlängs 
i takt med livslängdsökningar och hur 
man ska se till att det finns en välfunge-
rande arbetsmarknad även för äldre. Se-
nare pensionering är också nödvändig 
för att en individs pension inte ska sjunka 
i förhållande till tidigare inkomst. Pen-
sionerna anpassas automatiskt efter livs-
längdsökningen och genom att arbeta 
längre upprätthålls pensionsnivån. Ett 
antal rapporter och analyser har påpe-
kat att en analys av finanspolitisk hållbar-

het är ett viktigt första steg, men ett vik-
tigt antagande för vår diskussion är att 
standarden i välfärdstjänsterna fortsät-
ter att utvecklas i takt med inkomsterna 
och den tekniska utvecklingen. Histo-
riskt sett har det skett förbättringar i tjäns-
terna och det är osannolikt att ett sådant 
tryck inte skulle finnas i framtiden. Oli-
ka scenarier har presenterats där anta-
ganden görs om utgiftsökningar i kombi-
nation med möjliga ökningar i produk-
tiviteten av välfärdstjänster, liksom anta-
ganden om alternativa sätt att finansiera 
dessa tjänster. Slutsatsen av dessa analy-
ser är att det finns ett avsevärt finansiellt 
tryck och att det är nödvändigt att ge-
nomföra förändringar för att undvika en 
ökande klyfta mellan vad välfärdsstaten 
kan erbjuda och vad som förväntas och 
efterfrågas av befolkningen.

4. Se till exempel Finansdepartementet 
(2013) och Finanspolitiska rådet (2012).

och utgifter. De analyser som genomförts av finansiell hållbarhet 
visar att det är möjligt.1

Några aspekter av beräkningarna är viktiga att beakta. Vi vill 
lyfta fram två av dem. Beräkningarna av finansiell hållbarhet om-

1. Se Finansdepartementet (2013) och Finanspolitiska rådet (2012).
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Pensions
systemet är 
finansiellt 
 stabilt

Vi får det 
bättre

fattar inga förbättringar i kvaliteten i välfärdstjänsterna. Som vi 
 diskuterar i rapporten kan detta antagande ifrågasättas. Ett ytter-
ligare viktigt antagande är att beräkningarna utgår ifrån reglerna i 
pensionssystemet och att individer anpassar pensioneringstidpunk-
ten efter den ökade livslängden. Det betyder att påfrestningarna 
på pensionerna till följd av en åldrande befolkning inte påverkar 
den finansiella hållbarheten (med undantag från garantipensio-
nen).  Pensionssystemets konstruktion innebär att systemet är finan-
siellt stabilt. Pensionsnivån anpassas automatiskt till den ökande 
livslängden, och om pensionsåldern inte ökar i takt med livsläng-
den innebär det lägre pensioner. Pensionssystemet har också en au-
tomatisk mekanism som återställer den finansiella balansen genom 
att minska uppräkningen av pensionerna eller till och med sänka 
dem om ekonomiska eller demografiska förändringar orsakar un-
derskott i systemet. Pensionssystemet är därmed stabilt i ett tekniskt 
perspektiv men inte nödvändigtvis i ett politiskt perspektiv. 

Finansieringsproblemen går att lösa 
Välfärdstjänsternas dilemma förutspår inte ett olösbart finansie-
ringsproblem. Det är viktigt att komma ihåg att orsakerna till dilem-
mat är produktivitetsökningar, högre inkomst och materiellt väl-
stånd i samhället – alltså en process som gör att samhället får det 
bättre ställt, inte sämre – allt som är möjligt i dag kommer även att 
vara möjligt imorgon. Det är inte en fråga om att välfärdsstaten blir 
»för dyr« och omöjlig att ha råd med. Problemet är att relativkost-
naderna för att producera vissa välfärdstjänster kan öka, att fler eller 
andra tjänster efterfrågas samtidigt som fritiden ökar. Detta kräver 
prioritering men förutspår inte välfärdstatens undergång.2 Så länge 
det finns betalningsvilja har vi råd med välfärdsstaten, se rutan »De 
teoretiska argumenten: Baumols kostnadssjuka och Wagners lag«.

2. På en mer teoretisk nivå hävdas det ibland även att denna process – speciellt 
Baumols kostnadssjuka – kommer att leda till stagnerande samhällen och skattesat-
ser som ökar utan några gränser. Ingen av dessa förutsägelser håller generellt och de 
uppkommer enbart under mycket speciella och restriktiva antaganden.
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På jakt efter 
produktivitets
ökningar

Nödvändigt 
med för bättrad 
 produktivitet i 
offentlig sektor

Baumols kostnadssjuka är inte en naturlag i den meningen att 
den eller dess konsekvenser inte kan påverkas. Frågan är om det 
inte finns några produktionsökningar i tjänsteproduktionen i den 
offentliga sektorn. När ny kunskap och nya pedagogiska tillväga-
gångssätt tillämpas i skolan resulterar det i produktivitetsökning-
ar i undervisning eftersom mer humankapital skapas för samma 
mängd lärare mätt i säg timmar. Detsamma gäller för sjukvården 
när nya och bättre behandlingssätt införs. oecd (2006) redovisar 
en detaljerad analys av sjukvård med signifikanta produktivitetsök-
ningar. De framsteg som banar vägen för sådana förbättringar har 
också gjort nya och effektivare behandlingar tillgängliga. I nettoter-
mer har den här typen av kvalitetsförbättringar dominerat och bi-
dragit till högre utgifter. Det speglar att de nya möjligheterna har 
tillvaratagits och använts för att förbättra kvaliteten i sjukvården.

Figur 3.2 visar den finansiella innebörden av produktivitetstill-
växten i den offentliga sektorn. Även en liten årlig tillväxt (0,1 pro-
cent per år) har en signifikant effekt på de offentliga finanserna. För 
att helt stämma överens med det utgiftstryck som skapas av mer fri-
tid och förbättrad kvalitet, så som visas i figur 3.1, krävs årliga pro-
duktivitetsökningar i storleksordningen 0,5 procent. Detta är inom 
räckhåll men uppstår inte automatiskt.

Ett grundproblem 
Om man närmar sig frågan om produktivitet i den offentliga sek-
torn på ett mer systematiskt sätt kan man notera ett grundläggande 
problem. För privat verksamhet finns ett marknadstest för vad som 
produceras – vill någon köpa och till vilket pris? För offentligt ut-
förda tjänster är den grundläggande tanken att det inte bör finnas 
något sådant marknadstest. Det är gratis (eller nästan gratis) för in-
divider att använda tjänsterna och de finansieras med allmän be-
skattning. Den traditionella processen med nationalräkenskaper-
na kringgår detta problem genom att värdera välfärdstjänsterna till 
deras insatskostnader. Det är en pragmatisk lösning men resulterar 
i att produktiviteten per definition är konstant. 
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D E  T E o R E T I S K A  A R g U M E N T E N :  

b A U M o L S  K o S T N A D S S J U K A  o c H  W A g N E R S  L A g

Baumol (1967) ställde frågan hur 
samhället skulle utvecklas om 
det fanns kontinuerliga produk-

tivitetsökningar i produktionen av varor 
(vad han benämnde den progressiva sek-
torn) och inga produktivitetsökningar i 
produktionen av tjänster (den icke-pro-
gressiva sektorn). Om löneökningarna är 
samma i olika sektorer, följer att den re-
lativa kostnaden för, eller priset på, tjäns-
ter ökar i förhållande till varor – det som 
kallas Baumols kostnadssjuka. Baumol 
förutspådde en ständigt sjunkande sys-
selsättningsnivå inom tillverkningsin-
dustrin, en ökande sysselsättningsni-
vå inom tjänstesektorn och slutligen en 
stagnerande ekonomi. Detta argument 
bygger på antagandet att produktivitets-
tillväxten för tjänster är lägre än produk-
tivitetstillväxten för varor, medan relativ-
lönerna för sektorerna är konstanta.

Det finns evidens som talar för såväl 
produktivitetsantagandet som de impli-
cita strukturförändringarna. Empiriska 
analyser visar att tjänster i allmänhet ten-
derar att ha en lägre produktivitetstillväxt 
än andra varor och deras relativpris ökar 
därför över tiden.1 Strukturella föränd-
ringar leder till en minskande sysselsätt-
ningsandel i tillverkningssektorn (i vida-

re mening genom att inkludera primära 
och sekundära sektorer) och ökande sys-
selsättningsandelar i privata och offentli-
ga tjänster observeras för samtliga oecd -
länder. 

Detta innebär emellertid inte att sam-
hället kommer att stagnera. Ngai och 
Pissarides (2007) visar att båda utfallen är 
förenliga med kontinuerlig tillväxt. 

Ingen evidens för domedagen

Trots att Baumols kostnadssjuka gäller 
för tjänster i allmänhet och inte beror på 
om de utförs av den privata eller den of-
fentliga sektorn, har ett antal forskare pe-
kat på de speciella svårigheterna för skat-
tefinansierad tjänsteproduktion. Baumol 
(1993) förutspådde att en ständigt ökande 
andel av bruttonationalprodukten skulle 
uppslukas av den offentliga sektorn och 
slutligen leda till en skattesats på 100 pro-
cent. Liknande argument har framförts i 
exempelvis Lindbeck (2006) och van der 
Ploeg (2007). Dessa domesdagsslutsatser 
är emellertid beroende av det restrikti-
va antagandet att den privata sektorn en-
bart framställer varor och att den offentli-
ga sektorn enbart utför tjänster. Om man 
även beaktar att det finns viktiga tjänster 
– även i länder med omfattande välfärd 

1. Se till exempel Nordhaus (2008).
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som Sverige – som produceras och fi-
nansieras privat, följer inte dessa slutsat-
ser (Andersen, 2013). 

Wagners lag säger främst att efterfrå-
gan på vissa välfärdstjänster har en in-
komstelasticitet som överstiger 1, det vill 
säga efterfrågan ökar mer än proportio-
nellt med en inkomstökning (vid giv-
na priser). Adolph Wagner förutsåg re-
dan 1883 att tjänsterna (den offentli-
ga sektorn) skulle öka i relativ betydel-
se när samhällena blev rikare.2 Hälsa an-
ses vanligtvis vara den viktigaste breda 
tjänstekategorin med en inkomstelastici-
tet över 1.3

Det uppstår problem med välfärds-
tjänster eftersom finansiering via skatter 
skiljer sig från betalningsviljan. Även om 
betalningsviljan ökar är det inte oproble-
matiskt att öka skatterna på grund av skat-
tesnedvridningar. I Andersen och Krei-
ner (2013b) visas att om de offentliga väl-
färdstjänsterna kan beskattas under den 
så kallade nyttoprincipen, där skattebe-
talningar är knutna till individuella pre-
ferenser för välfärdstjänster, utgör Bau-
mols kostnadssjuka inget hot mot väl-

färdsstaten i den meningen att en given 
omfördelningsprofil och principerna för 
det offentliga åtagandet kan upprätthål-
las. Det betyder att produktivitetsökning-
ar för varor leder till en Paretoförbätt-
ring4 även när produktiviteten för tjäns-
ter inte kan ökas och produktiviteten i 
tillverkningsindustrin ökar.

Den kontinuerliga ökningen av fri-
tid kan tolkas som att fritid har en hög in-
komstelasticitet. Detta ifrågasätts emel-
lertid av Buera och Kaboski (2012). De 
hävdar att generella produktivitetsök-
ningar kan leda till en förskjutning från 
hushållsarbete till marknadsarbete som 
är intensivt i kvalificerad arbetskraft. Fri-
tid, förstått som tid då man inte är på ar-
betsmarknaden, kan därmed minska. Ar-
gumentet är att avkastningen på specia-
lisering av tjänster blir mycket högre när 
den allmänna produktiviteten är hög. 
Detta medför en substitution från hus-
hållsarbete, där de flesta har en låg pro-
duktivitet, till specialiserade tjänster där 
produktiviteten kan vara hög, det vill 
säga arbetsfördelningen blir än mer spe-
cialiserad.

2. Se till exempel Dollery och Singh (1998).
3. Se till exempel Hall och Jones (2007).
4. Med Paretoförbättring menas att det är 

möjligt att förbättra situationen för några utan att 
försämra den för andra, det vill säga några vinner 
men ingen förlorar.
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Exemplet Beethoven 

För att diskutera följderna av Baumols kostnadssjuka och teknisk 
utveckling, är det lämpligt att ta ett av de exempel som Baumol själv 
använde som utgångspunkt, nämligen musiken. Ta levande musik 
i form av en av Beethovens kvartetter. Vid tidpunkten när den kom-
ponerades i början av 1800-talet tog det 40 minuter för fyra musiker 
att spela den. I dag tar det fortfarande 40 minuter att spela den. Om 
man bortser från alla andra aspekter (transport, organisering av kon-
serter, repetitioner etc.) är produktiviteten oförändrad i  termer av 
arbetskraftsinsats – input–output-kvoten är konstant. Kostnaden för 
att producera musik har emellertid blivit högre eftersom  lönerna 
för musiker har blivit högre till följd av den allmänna produktivi-
teteten och de allmänna löneökningarna i samhället. I jämförel-
se med mat eller kläder har kostnaden eller priset för att producera 
just detta musikstycke ökat signifikant. Men det är fortfarande möj-
ligt att ha råd att gå på konserten – om en person behövde arbeta tre 
timmar för att ha råd med en biljett till konserten på tidigt 1800-tal 
så skulle det även krävas tre timmars arbete i dag. Men relativpriset 
har ökat, en konsertbesökare kan köpa betydligt mer mat eller an-
dra varor till priset av en konsertbiljett i dag. Eftersom relativpriset 
har ökat kan det leda till en viss förskjutning av efterfrågan bort från 
livekonserter; inte för att man inte har råd utan för att man priorite-
rar andra saker. 

Trots att produktiviteten i framförandet av en Beethovenkvar-
tett inte kan öka utan att man äventyrar produkten har substitut ut-
vecklats. Via uppfinningar från grammofonen, sköra 78-varvsski-
vor, lp, kassettbandsinspelningar till streamande av musik har mu-
siken blivit tillgänglig till väldigt låga priser. Fler har råd att lyssna 
mycket mer på musik i dag än på sent 1700-tal! Dessa sätt att lyssna 
till och njuta av musik är inte perfekta substitut för en livekonsert, 
men de är nära substitut. Och de kan ha andra fördelar – man kan 
lyssna på Beethovenstycket när och var man vill – och snabbt ändra 
till att lyssna på någon av sina andra favoritkompositörer eller grup-
per. Det faktum att efterfrågan på sådana alternativ är hög, speglar 
tydligt att kunderna tycker att alternativen till livekonserter är bra.
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Behov av 
 innovationer 
bland välfärds
tjänsterna

Komplicerat 
när politiker 
ska agera

Exemplet har flera implikationer för offentliga tjänster. Speci-
ellt två är värda att diskutera ytterligare, nämligen innovationer och 
substitut. 

Hur uppmuntras innovationer och  
anpassning av nya produktionssätt? 
Drivkraften för innovationer och produktutveckling på privata 
marknader är helt klart att vinna marknadsandelar och att gå med 
vinst. Den uppfinnare som kan ge tillgång till musik till ett lägre 
pris, högre kvalitet och/eller mer flexibla villkor skapar en mark-
nad. Inom den offentliga sektorn finns det per definition inte sam-
ma automatiska mekanism för att åstadkomma innovation. En 
grundläggande fråga är därför hur man skapar drivkrafter till inno-
vation i produktionen av offentliga tjänster. I vissa fall kan innova-
tioner för privata verksamheter också användas i den offentliga sek-
torn (it, robotdammsugare m.m.), medan det i andra fall finns ett 
behov av genuina innovationer som är riktade till offentlig verk-
samhet. Om budgetprocessen är bottom-up, det vill säga bara sum-
merar nuvarande kostnader, och tar sin utgångspunkt i nuvarande 
sätt att organisera produktionen, kan man vara säker på att Baumols 
kostnadssjuka uppstår eftersom inget görs för att mildra den.

Det finns emellertid ett ytterligare steg, nämligen anpassning 
av nya produktionssätt (inklusive organisation av arbetet) för offent-
liga tjänster. Den nya tekniken måste anammas, vilket kräver poli-
tiskt initiativ. För privata tjänster är detta mer okomplicerat, priser-
na sprider signalen och kunderna bestämmer om de ska substituera 
livekonserter genom iTunes. Detta är mer komplicerat för den of-
fentliga sektorn av flera skäl. För det första är processer, som bygger 
på att politiker måste agera, mindre anpassningsbara än processer 
som är resultatet av att konsumenter ändrar sitt beteende. För det 
andra, när individer inte ser pris- eller kostnadssignaler (de är inte 
kunder!) skulle de inte automatiskt ersätta nuvarande tjänst med en 
annan eller anse en sådan vara acceptabel. Tvärtom kan det finnas 
en benägenhet till status quo. Varför ska man ha robotdammsuga-
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Förändringar 
bara möjliga 
med brett stöd

Välfärds
teknologi 
med mänsklig 
känsla

re på äldreboendet i stället för att få det gjort på det traditionella sät-
tet med personal? Varför ändra på någonting som vi har varit vana 
vid och som ser ut att fungera väl? En förändring kan enbart genom-
föras om den har allmän acceptans. Slutligen kan en omorganisa-
tion av arbetet inom den offentliga sektorn vara svårare att genom-
föra på grund av organisationsformer och föreskrifter. Kollektivav-
tal kan också hämma detta, exempelvis genom strikta regler om vil-
ken typ av arbetskraft som kan utföra givna uppgifter.

Så kallad välfärdsteknologi är ett viktigt och intressant fall i för-
hållande till produktivitetsökningar i den offentliga sektorn. Väl-
färdsteknologi är ett slagord för användningen av it och automa-
tiserade processer i tjänsteverksamheter som äldreomsorg. Sådan 
teknik sträcker sig från utrustning som minskar arbetsbördan för 
personal på exempelvis äldreboenden och lösningar för övervak-
ning och kommunikation till hjälpmedel som kan kompensera för 
fysiska handikapp eller minskad fysisk kapacitet. Välfärdsteknolo-
gi kan i själva verket minska behovet av arbetskraft för att utföra väl-
färdstjänster och på så sätt minska den mänskliga interaktionen. 
Utvecklingen ses därför ofta som »kalla teknologier« som ersätter 
»varma händer« och följaktligen betraktas de inte som nära substi-
tut. Jämförelsen är emellertid inte så enkel. Utvecklingen av väl-
färdsteknologi gör det även lättare för gamla människor att bo kvar 
längre i sina egna hem eller att klara dagliga rutiner själva, och stär-
ker därför oberoendet och självrespekten. Slutligen kan användan-
det av välfärdsteknologi innebära avsevärda kostnadsbesparingar 
och kostnader måste vägas mot kvalitet.

Skatter som snedvrider 
Man kan hävda att det finns en felande länk i argumenten så här 
långt. Om det finns en ökande efterfrågan på välfärdstjänster måste 
det också finnas en ökande vilja att betala, det vill säga man kan lösa 
problemet genom att låta skatterna öka. Detta skulle vara enkelt om 
finansieringen av välfärdstjänsterna vore knuten till betalningsvil-
jan. För välfärdstjänsterna är det emellertid en poäng att finansie-
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Svårt att höja 
skatten …

… därför nöd
vändigt att 
leta alternativ

ringen via skatter är skild från betalningsviljan på individnivå. Där-
för är det svårare att höja skatterna även om ökad efterfrågan på väl-
färdstjänster speglar individens preferenser. Problemet uppstår på 
grund av skatternas snedvridande effekter som skapar en kil mellan 
privat och social avkastning på arbete och annan ekonomisk verk-
samhet. Annorlunda uttryckt hänger betalningsviljan inte samman 
med själva betalningen, vilken främst (direkt eller indirekt) är bero-
ende av arbetsinkomsten. En skattehöjning skulle potentiellt kun-
na leda till stora snedvridningar. Man kan inte beräkna kostnaden 
för snedvridningarna på de genomsnittliga snedvridningarna vid 
nuvarande skattenivåer. Snedvridningarna på arbete har i viss ut-
sträckning motverkats av socialförsäkringarnas utformning (se ka-
pitel 2), det vill säga villkor och krav i försäkringarna säkerställer att 
individerna aktivt letar efter arbete även om de direkta ekonomis-
ka incitamenten är små. Utrymmet för att minska snedvridningar-
na har utnyttjats och därmed kan ytterligare skattehöjningar skapa 
större snedvridningar än de som finns från början (marginalkostna-
derna överstiger genomsnittskostnaderna), se vidare diskussion i ka-
pitel 6. Det är ett standardresultat i ekonomiska modeller att sned-
vridningarna ökar mer än proportionellt med skattesatsen. 

Slutsatsen är att välfärdsstaten står inför ett dilemma i tillhanda-
hållandet av välfärdstjänter. Att uppfylla kvalitetskraven som följer 
av högre inkomster skulle innebära en höjning av utgifterna som 
skulle vara mycket kostsam att finansiera med allmänna skattehöj-
ningar. Det är därför nödvändigt att leta efter alternativa sätt att lösa 
problemet. 
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organisation, finansiering  
och produktion av 
 välfärdstjänster

Ä r det möjligt att direkt öka välfärds-
tjänsternas produktivitet eller utveckla nära men billigare alterna-
tiv för dessa tjänster? Produktivitetsutveckling är inte enbart en tek-
nisk fråga, utan omfattar även hur den offentliga sektorn är orga-
niserad. Om budgetprocessen består av att man enbart summerar 
kostnader skulle det automatiskt befästa en process där verksamhe-
ten pågår som vanligt och Baumols kostnadssjuka inträffar med sä-
kerhet. Produktiviteten när det gäller tjänster kan förbättras: ny tek-
nik och nya sätt att organisera arbetet gör det möjligt att minska kost-
naderna för att utföra dagens tjänster och utveckla nära substitut 
som är billigare och erbjuder bättre lösningar. Frågan är hur man 
ska säkerställa att så sker.

Den offentliga sektorn har tre roller för att nå välfärdsstatens 
övergripande målsättningar för tjänster:  

 ¶ den organiserande rollen
 ¶ den finansierade rollen
 ¶ den producerande rollen.
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Produktions
rollen inte 
given för den 
offentliga 
 sektorn

Privat eller 
offentlig 
 utförare inte 
avgörande

I det klassiska exemplet med en välfärdsstat, till exempel när det gäl-
ler grundskolan eller sjukvården, agerar den offentliga sektorn i alla 
tre rollerna. Det bestäms politiskt att tjänsten ska vara tillgänglig för 
befolkningen, finansieras genom allmän beskattning och produce-
ras inom den offentliga sektorn. Frågan är om den  offentliga sek-
torn alltid ska vara aktiv i alla tre rollerna. Välfärdsstatens grundläg-
gande mål har tydliga samband med den organiserande och den fi-
nansierande rollen. Det är inte alltid uppenbart varför den offentli-
ga sektorn ska ha den producerande rollen. I det  följande diskuterar 
vi därför den producerande rollen mer i detalj och undersöker ar-
gument för om offentligt eller privat utförande är att föredra. Under 
senare tid har organisationen och produktionen av välfärdstjänster 
förändrats och i dag produceras en betydande del av välfärdstjäns-
terna av privata utförare. Den utvecklingen beskrivs inte här utan 
diskussionen i kapitlet är av principiell karaktär.1 

Vår utgångspunkt är pragmatisk i den meningen att vi beaktar 
vilket organisationssätt som ger »mest välfärd för pengarna«. Frå-
gan är hur man ska förbättra produktiviteten och effektiviteten i 
produktionen av välfärdstjänsterna så att man kan sluta klyftan mel-
lan behov och efterfrågan å ena sidan och vad den offentliga sektorn 
kan erbjuda å andra sidan. Så länge som den offentliga sektorn be-
håller den organiserande och finansierande rollen, anser vi inte att 
en förändring i arbetsfördelningen mellan offentliga och privata ut-
förare förändrar välfärdsmodellen kvalitativt. 

Något förenklat kan man särskilja mellan fyra huvudsakliga mo-
deller i implementeringen av produktionsrollen, se även figur 4.1:
1. Den offentliga sektorn är utföraren och möter individen direkt 

i utförandet av tjänsten (offentliga grundskolor).
2. Privata utförare är underleverantörer till den offentliga sek-

torn och levererar insatsvaror, utrustning m.m., vilka används 
av den offentliga utövaren för att producera tjänsten i fråga (it-
lösningar, tillhandahållande av mat på sjukhus).

1. För en beskrivning av utvecklingen se Hartman (2011) och Jordahl (2013).
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3. En privat utförare är ansvarig för produktionen men enligt de 
krav som stipuleras i den offentliga sektorn och med skattefi-
nansiering (kollektivtrafik, sophämtning).

4. Pengarna följer invånarna (vouchers) som är fria att välja mel-
lan privata utförare och möjligen även offentliga utförare (för-
skola, grundskola och gymnasieskola).

Beståndsdelarna i dessa modeller kan kombineras på många oli-
ka sätt, vilket också är fallet i praktiken. Detta gäller även för finan-
sieringen när användningen av en viss tjänst är förenad med någon 
form av användarbetalning eller subvention. 

Frågan är vilken av de fyra modellerna som ska användas i spe-
cifika fall. Kan produktiviteten och effektiviteten i produktionen av 
välfärdstjänster förbättras inom de offentliga institutionerna? Eller 
finns det vinster med att införa delar av marknadsmekanismen på 
antingen producentsidan genom att gå från modell 1 i riktning mot 
modell 2 eller 3, eller individ- eller användarsidan som i modell 4?

Figur 4.1 olika producentmodeller för välfärdstjänster – offentliga och 
 privata utförare.
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Pragmatisk 
utgångspunkt

Vem bör vara leverantör? 
Diskussionen om effektivitet och produktivitet inom den offentli-
ga sektorn blir lätt ideologisk eftersom den väcker frågor om mark-
nader och stat. Vissa anser att marknaderna ska få verka så fritt som 
möjligt, även när det gäller välfärdstjänster, medan marknadsut-
sättning inom detta område är som ett rött skynke för andra. Vår 
utgångspunkt är mer pragmatisk då vi vill försöka hitta bättre sätt 
att uppnå välfärdsstatens övergripande mål. Huruvida de grundläg-
gande kraven för välfärdsstaten uppfylls beror inte på om dessa ut-
förs på offentlig eller privat väg. Det är lika missvisande att ha ett mål 
för hur stor andel av den offentliga verksamheten som ska läggas ut 
på entreprenad som det är att ha ett sysselsättningsmål inom den of-
fentliga sektorn. Fokus ska i stället ligga på att säkerställa att utfö-
randet sker på bästa möjliga sätt för användare och skattebetalare. 

Inledningsvis bör det betonas att marknadsmisslyckanden (in-
kompletta marknadsstrukturer, imperfekt konkurrens, externalite-
ter, begränsad rationalitet) är en viktig logisk grund för offentlig in-
tervention och offentligt ansvar inom välfärdstjänsternas område. 
Därför löses inte problemet automatiskt med ett enkelt privatise-
ringsrecept. Detta betyder emellertid inte att marknadsmekanis-
men inte har någon betydelse.2

Förstärkning av marknadens funktionssätt 
För att diskutera dessa frågor är det viktigt att klargöra vad som kan 
uppnås genom att man stärker marknadsmekanismen. Perfekt 
konkurrens har fördelen av att den säkerställer en effektiv resurs-
allokering och under vissa förhållanden även innovation.3 Några 

2. Se till exempel Andersen m.fl. (2007).
3. Innovation kräver drivkrafter och dessa kan bara uppnås genom patent och 

skydd för innovationer. Detta är dock inte längre en perfekt marknad. I själva verket 
finns här en grundläggande avvägning mellan effektivitet i att använda all tillgäng-
lig kunskap optimalt i hela ekonomin, och att säkerställa att incitamenten för inno-
vation behålls.
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viktiga antaganden måste vara uppfyllda. Ett är möjligheten för fö-
retag att fritt komma in på och lämna marknaden. För många väl-
färdstjänster är detta ett första hinder till följd av en stor fast kost-
nad (oåterkalleliga investeringar) när man skapar och driver pro-
duktionsenheter som skolor eller sjukhus och till följd av befolk-
ningens geografiska spridning. Skalfördelar kan innebära att det en-
bart finns utrymme för en eller några enstaka leverantörer (natur-
ligt monopol) och ger de nuvarande utförarna en fördel. Att ha en 
anbudsprocess på ett område där det enbart finns utrymme för en 
leverantör skulle oundvikligen skapa en monopolsituation och var-
ken ge kostnadseffektivitet eller incitament för innovationer. 

Fördelen med fritt inträde och utträde är att användare och kun-
der lätt kan byta leverantör. Höga transaktionskostnader, kundloja-
litet eller verksamhetens exakta natur kan emellertid försvåra det-
ta. Ett leverantörsbyte kan vara kostsamt för användaren i form av 
 explicita och implicita kostnader och värdet av kontinuitet. Detta 
skapar en så kallad kundmarknad där kunderna inte enkelt byter 
leverantör även om en alternativ leverantör erbjuder aningen mer 
tilltalande villkor (pris och/eller kvalitet). Möjligheten att byta le-
verantör om man är missnöjd försvagas i detta fall, vilket i sin tur ger 
leverantören en viss marknadskraft som kan utnyttjas för att höja 
priset och/eller sänka kvaliteten. Om besluten är helt eller delvis 
oåterkalleliga (skolundervisning, sjukhusbehandling) uppstår lik-
nande aspekter. Individer kan i sådana fall vilja undvika risk och 
tendera att välja det säkra och välkända snarare än det nya och osäk-
ra. Ur ett välfärdsperspektiv kan det vara både svårt och problema-
tiskt att tillåta individen att välja eftersom dåliga val leder till ojäm-
lik behandling i efterhand, vilket i sin tur kan vara svårare att accep-
tera när välfärdsstaten har den organiserande rollen. 

Svårt att spåra kvalitet 
För de flesta välfärdstjänster gäller att kvaliteten är svår att observe-
ra i förväg. Dessutom används tjänsterna sällan − man genomför 
sin utbildning en gång och man har enstaka kontakter med sjuk-
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vården. I vissa fall är det till och med svårt att fastställa kvaliteten ef-
ter användning, till exempel att bedöma hur effektiv en behandling 
har varit. Användarna måste då förlita sig på information från tred-
je person (erfarenheter från vänner, familj, rykten, internetrecen-
sioner), med de nackdelar och fördelar som sådan typ av informa-
tion innebär.

I vissa fall motiveras offentligt utförande eller någon form av in-
gripande av begränsad rationalitet (till exempel att det faktum att 
individer skjuter upp sparande på egen hand motiverar obligato-
riska pensionssystem) där man inte enkelt kan förlita sig på kon-
sumenternas val. Vid förekomsten av externaliteter kan detta även 
utgöra ett argument för att begränsa valfriheten. En viktig skill-
nad mellan privata marknader och välfärdstjänster är att på priva-
ta marknader kan leverantören avvisa besvärliga eller problematis-
ka kunder. Detta är inte möjligt för välfärdstjänster som ska vara till-
gängliga för alla och där alla ska behandlas lika.

Ett annat viktigt antagande som ligger bakom perfekt konkur-
rens är komplett information om den vara eller tjänst man hand-
lar med. I vissa fall kan informationsproblemen vara stora. Inom 
exempelvis sjukvården föreligger avsevärda informationsproblem 
på såväl patientsidan (kännedom om symptom men inte diagnos 
och relevant behandling) som på leverantörsidan (behandling av 
enbart »enkla« fall eller onödig behandling). Informationsproble-
met är generiskt och måste därför hanteras också vid offentligt utfö-
rande. Det löses ofta med ett system där patienten går igenom oli-
ka kontroll- och sorteringssteg innan han eller hon erbjuds en be-
handling. 

En fungerande marknad 
Privata marknader verkar med ett vinstmål och detta i sig används 
ofta som ett argument mot privata utförare av välfärdstjänster. Ar-
gumentet är att tjänsterna är så viktiga att de ligger bortom vinst-
motivet. Om man bortser från ideologiska motiv för detta synsätt är 
det grundat på en otydlig premiss. Marknader med perfekt konkur-
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rens har ingen övervinst och alla produktionsfaktorer ersätts i enlig-
het med deras marginella sociala värde. Detta gäller för arbetskraft, 
real kapital och chefers skicklighet att driva verksamheten. Ett ef-
fektivt offentligt utförande skulle innebära exakt samma kostnader. 
Vi är därmed tillbaka vid den avgörande frågan om huruvida mark-
nadsmekanismen kan fungera på konkurrensmässiga villkor.

Det är naivt att tro att om man bara har en privat utförare rå-
der perfekt konkurrens och tjänsten utförs så kostnadseffektivt som 
möjligt. Samtidigt är det viktigt att betona att offentligt utförande 
inte automatiskt löser alla problem som är förenade med ofullstän-
diga marknader. Offentligt utförande går genom ett byråkratiskt sy-
stem med risken att organisationen inte fokuserar på kostnadsef-
fektivitet och innovationer utan i stället tillgodoser andra mål som 
gynnar ledningen eller de anställda. En offentlig utförare kan ock-
så drabbas av problemet att politiker överreglerar eller blandar sig 
i ledningsfrågor med otillräcklig flexibilitet på ledningsnivå (det 
klassiska problemet med centralplaneraren) som resultat. 

Diskussionen om ledning av offentliga utförare har under sena-
re år influerats av det så kallade New Public Management-synsät-
tet.4 Detta synsätt är kontroversiellt och har utsatts för skarp kritik. 
Även om det säkert finns många exempel på missriktade försök till 
ledning som styrs av principerna inom New Public Management, 
är det värt att påpeka att den grundläggande strävan är hur man ska 
säkerställa »valuta för pengarna« i den offentliga sektorn samtidigt 
som användarens behov står i centrum. 

Hur bedöms kostnadseffektivitet och kvalitet? 
Ett problem vid offentligt utförande är att det inte finns något mark-
nadstest av kvaliteten på de tjänster som utförs. Det betyder inte att 
det helt saknas information, men det finns inte någon systematisk 
mekanism som på en privat marknad där betalningsviljan är ett tyd-
ligt bevis på att kunderna värderar den vara eller tjänst de köper. 

4. Se till exempel Pollitt och Bouckaert (2000).
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Som diskuteras vidare i nästa kapitel löses detta i nationalräkenska-
perna genom att output-värden sätts lika med värdet på input. Det 
är en pragmatisk lösning på ett svårt problem, och den understryker 
det grundläggande informationsproblemet med offentligt utföran-
de. Lösningen speglar att det inte finns någon systematisk process 
för att värdera resursanvändning i förhållande till utfall i kvantitati-
va och kvalitativa termer.

Denna informationsbrist är avgörande. Den gör det omöjligt att 
observera ökningar och minskningar i effektiviteten. Den är proble-
matisk och medför att den politiska beslutsprocessen är försvagad. 
Hur ska man kunna fatta kvalificerade beslut när man saknar avgö-
rande information?

Viss information finns naturligtvis tillgänglig. Vi vet antalet 
elever och studenter och deras betyg på prov, vi känner till anta-
let patienter, antalet operationer, tillfrisknanden och överlevnad. 
Men det finns behov av ett mer systematiskt sätt att värdera out-
put och relatera denna till såväl resursanvändning som till i vilken 
utsträckning målsättningarna för verksamheten uppfylls. Vi måste 
kunna värdera produktivitetsförbättringar (mer kvantitet eller kva-
litet vid oförändrade resurser) och innovationer för att främja effek-
tivitet och produktutveckling.

En speciellt svår aspekt förenad med effektivitetshöjande initia-
tiv i den offentliga sektorn är när den offentliga sektorn inte enbart 
utför tjänster utan även är en viktig arbetsgivare. Offentligt utföran-
de tolkas ofta som att verksamheten tas bort från marknaden. Det-
ta stämmer endast delvis eftersom den offentliga sektorn är arbets-
givare.  Det kan finnas en spänning mellan den offentliga sektorn i 
dess roll gentemot individer och i sin roll gentemot offentliganställ-
da (vilka i sin tur utgör en icke oansenlig andel av befokningen och 
därmed väljarna). Denna spänning kan vara ett hinder för initiativ 
som förbättrar effektiviteten i den offentliga sektorn.
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Inget system perfekt 
När vi diskuterar privat eller offentligt utförande jämför vi därför 
ofta två ofullkomliga system – ett byråkratiskt system och ett ofull-
komligt marknadssystem. Vilket som är det bästa beror på samman-
hanget och måste noga övervägas (se också ruta »Ofullständiga 
kontrakt«). Nyckelfrågan är huruvida några av marknadsmekanis-
mens fördelar (med fokus på kostnadseffektivitet och innovation) 
kan inkluderas i utförandet av välfärdstjänster inom den offentli-
ga sektorn genom en tydligare ledningsstruktur (som möjligen kan 
ersättas med användarval och inflytande) eller genom att lägga ut 
verksamhet på entreprenad.

Välfärdstjänsternas grundläggande egenskap är att användning-
en skiljer sig från betalningen, vilket också skapar problem. Vid di-
rekt betalning från användarna finns ett exakt förhållande mellan 
den som efterfrågar och leverantören, se figur 4.2. För skattefinan-
sierade välfärdstjänster har vi en triangelrelation mellan använda-
ren, det politiska systemet och utföraren. Det betyder att det politis-
ka systemet bestämmer på grundval av väljarnas/innevånarnas/an-
vändarnas preferenser typ och nivå på de välfärdstjänster som ska 
tillhandahållas och skattefinansieras och därefter om en offentlig 
enhet eller ett privat företag ska utföra tjänsten. Betalningsrelatio-

Figur 4.2 Återkopplingslänkar – privata marknader och offentligt utförda 
tjänster.
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o F U L L S T Ä N D I g A  K o N T R A K T

T illhandahållandet av välfärds-
tjänster involverar alltid ett dele-
geringsproblem. För att få ett så 

bra utfall som möjligt med en viss bud-
get är frågan om det offentliga ska anstäl-
la personer och utföra uppgiften själv el-
ler om någon annan, till exempel ett pri-
vat företag, ska betalas för att göra det. 
Denna typ av problem som rör statens 
roll har alltid varit centralt inom natio-
nalekonomisk forskning, men har sedan 
1980-talet utvecklats i ljuset av nya insik-
ter från så kallad kontraktsteori.1 Ett förs-
ta viktigt grundresultat från denna forsk-
ning är att det inte spelar någon roll för 
utfallet om tillhandahållandet av en viss 
tjänst är privat eller offentlig under förut-
sättning att det är tydligt vad som ska gö-
ras och man i efterhand kan säkerställa 
att uppgiften utförts. Man kan alltid kon-
kurrensutsätta en verksamhet och få bäs-
ta möjliga utfall om det går att skriva ett 
»fullständigt kontrakt« och säkerställa 
dess efterlevnad. 

I praktiken uppstår dock problem när 
det på förhand inte kan bestämmas exakt 
vad som ska göras och då kvaliteten på 
utförandet även i efterhand kan vara svår 
att bedöma. I sådana, så kallade ofull-

ständiga, kontraktssituationer (Gross-
man och Hart, 1986, Hart och Moore, 
1990) handlar mycket om vem som tjä-
nar mest på att uppgiften utförs så effek-
tivt som möjligt. Till exempel visar Hart, 
Shleifer och Vishny (1997) hur incita-
menten att investera i en »icke kontrak-
terbar« aspekt av en vara (såsom kvali-
tet i vård eller utbildning) och att skära 
ned kostnader skiljer sig åt mellan en of-
fentlig och en privat utförare. Förenk-
lat har den offentliga utföraren svagare 
incitament att hålla kostnader nere och 
att komma på effektivare lösningar, ef-
tersom vinsterna av sådant inte kommer 
denne till del (i alla fall inte automa-
tiskt). Omvänt är sådana incitament star-
ka för en privat ägare, eftersom effektivi-
tetsvinster i sin helhet tillfaller utföraren. 
Detta skulle tala för att privata utförare 
är att föredra. Dock kan man tänka sig att 
vinstintresset i vissa fall blir ett problem 
i stället för ett argument för privat utfö-
rande. Om länken mellan låga kostna-
der och vinst är direkt och möjligheter-
na att konstatera vilken kvalitet som till-
handahålls är, så kan vinstintresset i stäl-
let resultera i låg kvalitet som det är svårt 
att hålla någon ansvarig för. 

1. Se till exempel Hart (1995). Forts.
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nen är alltså mellan det politiska systemet och utföraren medan le-
veransen är mellan utföraren och användaren.

Denna struktur skapar grundläggande informations- och inci-
tamentsproblem: 

Ett sätt att förbättra utfallet i en så-
dan situation är att säkra god konkur-
rens mellan olika utförare. Om en pri-
vat utförare skär kostnader med resulta-
tet att kvaliteten på servicen blir låg re-
sulterar inte detta i vinster om denne 
samtidigt förlorar sina »kunder«. (I den 
svenska kontexten betyder detta inom ra-
men för entreprenadmodellen konkur-
rens mellan olika utförare som stat eller 
kommun kan välja mellan, medan det i 
kundvalsmodellen förutsätter att indivi-
der väljer mellan konkurrerande utföra-
re och väljer bort utförare som levererar 
dålig kvalitet.) För att detta ska fungera 
krävs dock, förutom att det ska finnas fle-
ra alternativ att tillgå, att kunderna själ-
va kan värdera kvaliteten och att kostna-
derna för att byta inte är för höga. Det är 
långt ifrån självklart vad gäller till exem-
pel möjligheten att bedöma kvaliteten 
på sjukvård eller att byta skola för sina 
barn. Vidare kan det också vara så att ska-
dan av att en viss service är undermålig 
är betydande och svår att återställa, spe-
ciellt för en enskild individ men också 
för samhället i stort. 

Ett annat sätt på vilket man kan för-
bättra utfallet är förstås att försöka mäta 
kvalitet på ett bättre sätt, både för att i ef-
terhand kunna konstatera om en utfö-
rare gjort vad den ska och för att möjlig-
göra jämförelser. Detta är generellt sätt 
bra men man ska också vara medveten 
om att i en situation där utvärdering ba-
seras på mätbara målsättningar riske-
rar man också ett överdrivet fokus på att 
möta dessa kriterier på bekostnad av icke 
mätbara aspekter som förstås kan vara 
minst lika viktiga för den totala kvalite-
ten (Holmström och Milgrom, 1991). 

Slutligen finns också möjligheten att 
utföra saker i organisationsformer som 
vare sig är offentliga eller vinstdrivande 
företag. Glaeser och Shleifer (2001) il-
lustrerar till exempel hur en entrepre-
nör kan välja att driva ett privat men icke 
vinstdrivande företag som ett sätt att ska-
pa trovärdighet. Genom valet av en icke 
vinstdrivande form omöjliggörs vinst-
uttag som skadar kvaliteten vilket tjänar 
som ett sätt att indirekt kontraktera så-
dant som inte annars är kontrakterbart.
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 ¶ Hur får politikerna fram väljarnas/befolkningens/användarnas 
preferenser för att avgöra vilka tjänster som ska erbjudas?

 ¶ Hur fastställs nivån och kvantiteten när användarna inte kän-
ner till priserna?

 ¶ Hur får det politiska systemet återkoppling på kvalitet och nöjd-
het?

 ¶ Hur skapar det politiska systemet som »efterfrågare« incitament 
för utföraren att vara kostnadseffektiv och påverkas av användar-
preferenser?

 ¶ Hur får leverantören incitament att nyskapa?

Samtliga av frågorna är lättare att besvara på en traditionell mark-
nad med direkt utbyte mellan den som efterfrågar och utföraren 
(med förbehållet att villkoren för perfekt konkurrens råder). Frågan 
är om några av fördelarna kan överföras till utförandet av välfärds-
tjänster utan att kravet på allmän och lika tillgång för hela befolk-
ningen äventyras.
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på en välfungerande marknad utmanas utföra-
ren löpande vad gäller kostnadseffektivitet, kvalitet och nyskapan-
de. Frågan är i vilken omfattning detta också kan överföras till utfö-
randet av välfärdstjänster utan att de underliggande målen för väl-
färdsstaten äventyras. 

Politisk kontroll nödvändig 
Oavsett om utföraren är offentlig eller privat är det viktigt att politi-
kerna fastställer exakta mål för utföraren och att det sker en systema-
tisk kontroll av i vilken utsträckning de fastställda målen uppfylls. 
Det är en viktig skillnad mellan å ena sidan kontroll att lagar och 
regleringar följs och räkenskaper sköts korrekt, och å andra sidan ut-
värdering av hur effektivt resurserna används för att uppfylla de po-
litiskt fastställda målen. Välfärdsstaten har ett utvecklat system för 
den första typen av kontroll, vilket bland annat avspeglas i högt för-
troende för de offentliga institutionerna, se diskussionen i kapitel 2. 
Den andra typen av kontroller är däremot sällsynt, och frågan är om 
den ens förekommer. Det är värt att notera att på 1980- och 1990-ta-
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len var Sverige ledande i arbetet med att mäta och värdera produk-
tivitet och effektivitet i den offentliga sektorn, men sedan dess har 
utvecklingen avstannat (Edquist, 2013). 

Den nuvarande situationen kan sammanfattas med hänvisning 
till två nyutgivna rapporter. Den senaste eso -rapporten om pro-
duktivitet i den offentliga sektorn drar slutsatsen: 

Trots att den offentliga konsumtionen utgör mer än 25 procent av bnp 
vet vi inte mycket om hur produktivitetstillväxten utvecklas i sektorn 
(Edquist och Hultkrantz, 2013, s. 135).

I en antologi om effekterna av att lägga ut verksamhet på entrepre-
nad och privatisering sägs: 

Den främsta slutsatsen är att kunskapsläget inom många områden är 
anmärkningsvärt begränsat (Hartman, 2011, s. 262).

Detta leder till den omedelbara slutsatsen att mer bör göras för att 
värdera produktivitet och effektivitet i den offentliga sektorn, både 
när det gäller att på ett systematiskt sätt samla in information och att 
utveckla mått/indikatorer. 

Delegering av beslut och uppgifter 
Det hävdas ibland att delegation och kontroll enbart har betydel-
se när privata utförare är inblandade. Detta är en missuppfattning. 
Oavsett om utförandet är offentligt eller privat behövs viss delege-
ring av beslut; för offentligt utförande går detta från det politiska 
systemet till den offentliga institutionen i fråga. Missuppfattning-
en speglar det faktum att det ofta saknas ett systematiskt kontrollsy-
stem inom den offentliga sektorn. Det är alltid relevant att kontrol-
lera om resurserna används på bästa sätt och om målen kan uppnås 
på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt.

Den grundläggande delegeringsfrågan skiljer sig inte mellan 
offentliga institutioner och privata marknader. I de flesta företag 
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är ägar- och ledningsuppdragen separerade och ägaren delegerar 
beslutandemakt till ledningen. Avgörande är att ägaren kan kon-
trollera utförandet och har möjlighet att agera på detta (till exem-
pel genom att byta ut ledningen för verksamheten eller avstå från 
att förnya kontrakt). Samma problem förekommer inom den of-
fentliga sektorn oavsett om det gäller offentligt utförande eller nå-
gon form av utläggning på entreprenad hos en privat utförare, jäm-
för figur 4.1.

Om beslutsfattare inte definierar tydliga mål och kontroller 
finns det en risk att institutionen själv tar över definitionen av upp-
gifter och ledning. Det är problematiskt om utföraren har för myck-
et inflytande när de uppgifter som ska utföras definieras. Det kan 
leda till krav på kostnadspress och till en brist på kontrollmöjlighe-
ter. Det kan också leda till att andra mål än de som avsetts politiskt 
blir styrande och att utrymmet för politiskt inflytande minskar. I 
värsta fall blir institutionen självsvåldig. Men det finns även en risk 
att beslutsfattarna överreglerar i ett försök att kontrollera verksam-
heten.

Det är nödvändigt att det politiska systemet som den organi-
serande parten tydligt definierar kvantiteten och kvaliteten för de 
uppgifter som utförs. Det kan inte enbart överlämnas till ledning-
en för offentliga verksamheter och de anställda att avgöra huruvida 
uppgifterna utförs på ett tillfredsställande sätt. 

När man delegerar uppgifter är det viktigt att vara exakt i defi-
nitionen av uppgifter och ansvar. Vilka mål ska utföraren uppnå? 
Vilka är de finansiella resurserna? Vilket utrymme har ledningen 
att påverka processen och vad är incitamenten för innovation? Vil-
ka är följderna av underlåtenhet att leverera? Frågor av detta slag är 
desamma oavsett om utförandet sker offentligt eller privat. Det är 
viktigare att ha fokus på detta snarare än att ha åsikter om andelen 
verksamheter som ska läggas ut på entreprenad. Om det senare inte 
kontrolleras på ett konsekvent sätt säkerställer man inte att produk-
tiviteten och effektiviteten ökar.

I det följande har vi därför en pragmatisk ansats när det gäller of-
fentligt eller privat utförande för att i stället fokusera på den avgö-
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rande frågan om delegering och ledning.1 Utföraren kan utmanas 
på flera sätt, på vissa områden kan det vara genom information och 
genom en måttstock för att identifiera så kallad best practice, me-
dan det på andra områden kan vara fråga om att mer direkt införa 
konkurrens.

Hur utmanas utföraren? 
För att ha en tydlig ledningsstruktur är det nödvändigt med både 
kvantitativa och kvalitativa mått för output. För ett antal offentligt 
utförda tjänster är det en förutsättning att användaren inte beta-
lar och att användaren inte själv kan välja omfattning av kvalitet på 
tjänsten eller leverantör. Inom sådana områden är det omöjligt att 
bedöma kvalitet och effektivitet genom exempelvis verksamhetens 
nivå och användarnas inträde respektive utträde.

Det finns emellertid alternativa vägar för att bedöma och värde-
ra såväl kvalitet som kvantitet. Det sker genom mått för verksamhe-
tens kvantitativa och kvalitativa aspekter, se ruta »Output-indikator 
för offentliga verksamheter«. Det ger också förutsättningar att de-
finiera prestationsmått och med hjälp av dem kan man hålla led-
ningen ansvarig. Detta förutsätter ett noggrant urval av indikatorer 
som kontrolleras regelbundet.

Offentlig information avgörande vid beslut 
Informationen fyller flera syften. Den upplyser allmänheten om 
centrala aspekter för verksamheten för vilka det politiska systemet 

1. Det finns två modeller: entreprenadmodellen och kundvalsmodellen. Entre-
penadmodellen innebär att den offentliga beställaren upphandlar tjänster från en 
privat aktör enligt lagen om offentlig upphandling. Modellen tillämpas inom äldre-
omsorg, omsorg för funktionshindrade, ungdoms- och missbrukarvård och inom ar-
betsmarknadspolitik. Kundvalsmodellen innebär att individen själv väljer mellan 
godkända aktörer enligt lagen om valfrihet. En »påse pengar« följer individen till 
den valda aktören. Modellen används för förskola, skola, äldreomsorg och omsorg 
för funktionshindrade. 
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kan formulera målsättningar som sedan följs upp. Även om infor-
mationen kan vara känd i någon form för chefer och anställda på 
området är det viktigt att den offentliggörs. Detta skapar en medve-
tenhet och stärker ansvarsskyldigheten. Det är information som är 
av avgörande betydelse för politiska beslut.

Tillgången på information underlättar ett systematiskt utbyte 
av erfarenhet och identifikation av best practice. Den är avgörande 
för möjligheten att formulera mål för ledningen och säkerställa ut-
veckling och dynamik. Påtryckningar som är »externa« eller kom-

O u t p u t - I N D I K A T o R  F ö R  

o F F E N T L I g A  V E R K S A M H E T E R

Det är väl känt att det saknas en-
kelt tillgänglig statistik över 
output från offentlig tjänste-

produktion. Därför har det varit veder-
taget att i nationalräkenskaperna bedö-
ma de offentligt utförda icke-marknads-
tjänsterna genom de input som används 
för att producera dessa tjänster. Meto-
den ger därmed inte någon kunskap om 
produktivitetsutveckling och pekar på 
en grundläggande brist på information 
om en betydande del av den ekonomiska 
verksamheten.1

En resolution som antogs av Euro-
peiska kommissionen i december 20022 

anger riktlinjer för en output-baserad be-
dömning av verksamhet inom den of-
fentliga sektorn. Output-indikatorerna är 
exempelvis det antal personer som tas in 
på sjukhus, antalet öppenvårdspatienter 
och antalet studenter. Kvalitetsindikato-
rer inkluderas också. 

Svårt att mäta kvalitet

Sverige låg tidigare i framkant när det 
gäller utvecklingen och tillämpning-
en av metoder för att bedöma produk-
tiviteten och effektiviteten i offentlig 
verksamhet, men det är inte längre fal-
let ( Edquist, 2013). Vissa länder har kom-

1. Se även Atkinson (2005).
2. Resolution från kommissionen den 17 de-

cember 2002. Official Journal of the European 
Union den 20 december 2002.
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mer från »jämlikar« kan ha stor betydelse och gör att diskussioner-
na blir skarpa – »uppfyll kraven eller förklara!«

Många offentliga institutioner utvärderar utfallen på något sätt, 
men det borde göras mer systematiskt och resultaten borde offent-
liggöras. Syftet är inte att underblåsa en negativ värderingskultur 
där alla försöker göra som genomsnittet, utan att stödja nyskapan-
de och best practice.

Benchmarking är kraftfullt och därför ska man vara noggrann i 
processen. Om benchmarking baseras på ett fåtal och lätt kvantifi-

mit långt i processen med att implemen-
tera detta tillvägagångssätt,3 särskilt Stor-
britannien. Edquist (2013) ger en sam-
manfattning av de metoder som kan an-
vändas för att bedöma produktiviteten 
inom offentlig verksamhet. Det är bruk-
ligt att skilja mellan produktivitet och ef-
fektivitet, där det förra är att göra saker på 
rätt sätt medan det senare avser att göra 
rätt saker.4 Det är problematiskt att fast-
ställa det faktiska utfallet eller resultatet 
av en verksamhet, speciellt kvaliteten, ef-
tersom det saknas marknadstest. Därför 
är det nödvändigt att använda flera indi-
katorer.

I de fall då output-indikatorerna kan 
kvantifieras på ett tillförlitligt sätt är det 
möjligt att göra benchmark-analyser. 
En metod är att identifiera så kallad best 
practice frontier-analyser (dea-analyser), 
det vill säga beakta förhållandet mellan 
input och output mellan enheter för att 
identifiera hur man ska uppnå så mycket 
output som möjligt för varje input. Det 
finns ett antal fallstudier som tillämpar 
denna metod.5 oecd har även använt 
denna metod för att bedöma best practi-
ce frontier mellan länderna, exempelvis 
inom undervisning6 och sjukvård.7

3. Se till exempel Statistics Denmark (2012).
4. Se även Hjalmarsson (1991).
5. Se Edquist (2013).

6. Se Sutherland m.fl. (2007).
7. Se Joumard m.fl. (2010).
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erbara mått finns det en risk att institutionerna kommer att låta sig 
styras av just dessa mått på bekostnad av andra liknande, men mind-
re lätt kvantifierbara, områden. Institutionerna reagerar på incita-
ment och därför ska man vara noggrann när man väljer ut de mått 
som ska användas för att jämföra institutioner. 

Offentliga institutioner har ofta en starkt asymmetrisk målfunk-
tion, det vill säga en prestation över genomsnittet ger en liten belö-
ning medan en prestation under genomsnittet medför en hög kost-
nad i form av exponering och kritik i exempelvis medierna. Det-
ta främjar inte nyskapande och kan leda till en stark institutionell 
riskaversion där det »säkra« beslutet är att undvika en negativ pre-
station. Om detta är spritt tenderar det att medföra inte enbart en 
konvergens mot medelvärdet, utan även att medelvärdet kommer 
att minska över tiden.

Ett exempel på detta är effekten av att fokusera på gränsen för att 
bli godkänd i skolan (Finanspolitiska rådet, 2011). Syftet med att infö-
ra en absolut gräns för godkänt var att ingen elev skulle lämna skolan 
med otillräckliga kunskaper och att studiesvaga elever skulle få stöd. 
Eftersom ett icke godkänt betyg får allvarliga konsekvenser både för 
eleven och skolan har skolans fokus blivit att nå »målet«, det vill säga 
att ingen elev ska få underkänt i något ämne. Kunskapsnivån har fal-
lit, utslagningen av svaga elever har ökat och vilken skola eleven går 
på har blivit viktigare än vilken kunskapsnivå som uppnås. Orsaker-
na är naturligtvis komplicerade, men det finns anledning att tro att 
införandet av en nedre kunskapsgräns är en del av förklaringen.  

Vilken är incitamentsstrukturen för ledningen för en offent-
lig verksamhet att vara antingen kostnadseffektiv eller nyskapan-
de? Om en innovation minskar behovet av arbetskraft kommer led-
ningen sannolikt att få en lägre budget och kan behöva avskeda en 
del medarbetare. Detta ger inte starka incitament för nyskapande. 
Och hur ska man skapa utrymme för de extra kostnader som inn-
ovationen kan medföra (sådana verksamheter har normalt kostna-
der på kort sikt innan mer långsiktiga vinster kan göras)? Det är där-
för viktigt att beakta såväl budgetprocessen som ledningens incita-
mentsstruktur.
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Användarval och konkurrens mellan utförare 
På konkurrensutsatta marknader testas företagen av kunderna. Om 
produkterna har en otillfredsställande standard eller är för dyra 
kommer kunderna att byta till en annan leverantör. Risken att för-
lora kunder och därmed marknadsandelar utgör den ultimata driv-
kraften för kostnadseffektivitet och nyskapande. Är det möjligt att 
överföra en del av detta till den offentliga sektorn?

En mekanism som säkerställer användarval och konkurrens 
mellan utförare är att låta pengarna följa användaren. Detta är känt 
som ett voucher-system eller kvasimarknader,2 se även modell 4 i fi-
gur 4.1. Användarna kan då »rösta med fötterna«, det vill säga man 
provar en annan leverantör om kvaliteten hos en viss utförare inte 
är tillfredsställande. Därmed skulle dåliga utförare trängas bort och 
bra utförare vinna marknadsandelar. Priset är emellertid inte en pa-
rameter mellan användaren och utföraren eftersom priset anges av 
vouchern och betalas offentligt. På detta sätt behålls den offentli-
ga finansieringen men konkurrens skapas mellan utförarna via an-
vändarvalet. 

Detta system kan ha två effekter, varav en är det egentliga värdet 
av »användarval«. Den ena är värdet av att kunna göra ett val som 
passar de individuella preferenserna. Den andra är konkurrensme-
kanismen där utförare med en högre service och bättre kvalitet vin-
ner marknadsandelar. Det kritiska antagandet för att denna modell 
ska fungera är att säkerställa att det finns ett tillräckligt antal utförare 
så att verkliga valmöjligheter skapas. Som diskuterats ovan kan det-
ta bli svårt, speciellt i områden med låg befokningstäthet.

Där denna modell används har man möjlighet att välja sjukhus 
(val bland offentliga utförare), välja mellan en privat eller offent-
lig utförare (offentlig eller privat utförare av skolundervisning el-
ler äldreomsorg) och välja mellan privata utförare (allmänprakti-
serande läkare).

Användningen av denna modell förutsätter att individen kan 

2. Se till exempel Le Grand (2011).
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göra informerade val (kvalitetskrav på utföraren). Detta är mest san-
nolikt när det rör sig om upprepade aktiviteter där prestationen en-
kelt kan utvärderas och informationen delas. En förutsättning för 
att modellen ska fungera är att ett byte är förenat med låga kostnader 
eller att det är lätt att byta leverantör. Inom områden där externali-
teter förekommer kan konsumentval däremot vara problematiska.

Användarinflytande 
Ett annat sätt att pröva och värdera offentliga utförare är genom an-
vändarinflytande. Detta kan vara relevant i fall där det är svårt att 
fastställa verkliga valmöjligheter mellan flera utförare. Via använ-
darinflytande (som föräldrarråd i förskolan och patientgrupper på 
sjukhus) är det möjligt att få återkoppling på de uppgifter som utförs 
och på så sätt utmana utföraren.  

Det finns gränser för i vilken utsträckning användarinflytande 
kan användas för att utmana offentliga utförare att vara kostnadsef-
fektiva. Eftersom användarna inte är direkt involverade i finansie-
ringen kan de vara mer intresserade av att få sina preferenser tillgo-
dosedda än att säkerställa kostnadseffektivitet. Utan finansiella be-
gränsningar finns det ingen mekanism för att begränsa efterfrågan 
på förbättringar. Inom de budgetgränser som har fastställts av in-
stitutionerna kan användarinflytandet ge information om kvalitet 
och anpassning till preferenser.

Användarinflytande möjliggörs också av enklare tillgång till in-
formation. Det är mycket lättare för användare i dag att skaffa sig in-
formation, exempelvis via internet, om alternativ och möjligheter 
och därmed utmana de offentliga utförarna. Byråkrater och utförare 
förlorar »kunskapsmonopolet«. På samma gång kan användarinfly-
tande öka utgiftstrycket, exempelvis inom sjukvård där information 
om nya (och ofta dyrare) behandlingssätt lätt kan sökas på internet.
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Entreprenad och offentlig–privat  
samverkan (OPS)
Genom att lägga ut tjänster på entreprenad får en eller flera  utförare 
möjlighet att väljas genom en konkurrensutsatt anbudsprocess. 
Detta förfarande förutsätter att uppgifterna kan definieras exakt 
och att en konkurrensutsättningssituation med flera anbudsgiva-
re kan skapas.

Det är bra att skilja mellan två typer av verksamheter som kan 
läggas ut på entreprenad: 
1. underhåll och administrativa uppgifter som inte innebär direkt-

kontakt med slutanvändaren (städning, administration, it och 
säkerhet)

2. uppgifter som utförs direkt för användaren (sophämtning, häl-
sa). 

Den första typen av uppgifter är i de flesta fall mycket enklare att 
lägga ut än uppgifter av den andra typen eftersom de är lättare att 
definiera och utforma kontrakt för. Vid  användarkontakt ska samt-
liga användare behandlas lika och svåra eller problematiska använ-
dare kan inte avvisas så som på den privata marknaden.

Leverantörskapacitet, och speciellt utrymmet för utförares in- 
och utträde, är avgörande för att utläggning på entreprenad ska 
fungera på rätt sätt. Inom områden med stora oåterkalleliga investe-
ringar (produktionskapacitet) utvecklar naturligtvis det företag som 
finns på marknaden en konkurrensfördel som gör det svårt att säker-
ställa en konkurrensmässig process. 

En ny variant på modell 1 och 2 är offentlig–privat samverkan 
(ops). Det är i huvudsak en ledningsstruktur där en enstaka privat 
utförare eller ett konsortium av privata utförare bildar ett företag 
för att finansiera, planera, bygga eller driva en verksamhet, till ex-
empel en väg, en flygplats eller ett sjukhus, vilket i sin tur utgör en 
viktig input i det offentligas utförande av tjänster. Sådana partner-
skap används ofta för infrastruktur. Tanken är att skapa en bättre in-
citamentsstruktur och koordination av verksamheterna där man tar 
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såväl kortsiktiga som långsiktiga hänsyn och även inhämtar privat 
expertis. Exempel med privat finansiering är mindre tydliga. Nor-
malt är finansieringskostnaderna lägre för den offentliga sektorn 
än för privata företag. Privat finansiering kan emellertid stärka in-
citamentsstrukturen och säkerställa en mer noggrann bedömning 
av de risker som projektet är förenat med. Om det »mervärde« som 
tillhandahålls på detta sätt överstiger de högre finansieringskostna-
derna, kan det utgöra ett fall för privat finansiering av produktions-
kapacitet/infrastruktur i den offentliga sektorn.

Utvärdera entreprenadlösningar 
Det finns en växande internationell litteratur om effekterna av att 
lägga ut verksamheter på entreprenad.3 Erfarenheterna är blanda-
de och de viktigaste lärdomarna är att

 ¶ konkurrens är avgörande – det har mindre betydelse om utfö-
raren är offentlig eller privat än om det är en konkurrensutsatt 
process

 ¶ avtalstecknandet är av avgörande betydelse och ofullständiga 
kontrakt utgör ofta en källa till konflikt såväl som ett skäl till miss-
nöje (mjuka kontra kvantifierbara mål)

 ¶ det är av avgörande betydelse att specifika krav formuleras för 
den uppgift som ska utföras, inklusive enligt vilka kriterier utfö-
raren ska bedömas. Om det finns speciella kvalitetskrav är det 
viktigt att dessa tydliggörs.

Andelen av verksamheten som läggs ut på entreprenad har ökat 
men det är förvånansvärt lite känt om effekterna av denna och om 
omfattningen på de förväntade förbättringarna i form av kostnads-
besparingar och kvalitetsförbättringar.4 Det finns ett stort behov av 
framtida analyser och utvärderingar av effekterna på detta område. 
Dessa kommer att ge nödvändig information om hur man ska ut-

3. Se Jensen och Stonecash (2005).
4. Se Hartmann (2011).
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forma kontrakt för specifika verksamheter som ska läggas ut, vilket 
med ett framåtblickande perspektiv krävs för att säkerställa att ut-
läggning bidrar till ökad produktivitet och effektivitet vid utföran-
det av välfärdstjänster. 

*  *  *

Vår rekommendation är att mer systematiska ansträngningar görs 
för att värdera produktivitet och effektivitet i den offentliga sektorn, 
både när det gäller att på ett systematiskt sätt samla in information 
och att utveckla mått/indikatorer. 

Vi rekommenderar också att alla sektorer som är involverade i 
utförandet av välfärdstjänster ska utvärderas regelbundet. Staten, 
regionerna och kommunerna ska utveckla kvantitativa och kvali-
tativa mål (delmål) för att göra verksamheter, resultat och kostna-
der synliga för alla som utför välfärdstjänster. Ledningsstrukturen 
för offentliga institutioner ska vara tydlig och ge väldefinierade be-
fogenheter till ledningen och ange sanktioner som grundas på pre-
station. Vi anser att det måste finnas ett systematiskt sätt att utvärde-
ra tjänster som läggs ut på entreprenad. Man måste vidare ta ställ-
ning till hur tjänsterna ska utvärderas innan man bestämmer sig för 
att lägga ut dem på entreprenad.
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Vilka förändringar kan  
göras i finansieringen?

Den svenska välfärdsmodellen kräver ett 
högt arbetskraftsdeltagande. Ett fortsatt högt arbetsutbud är avgö-
rande för den framtida finansieringen av välfärdstjänsterna och för 
möjligheten att upprätthålla generösa socialförsäkringssystem. Un-
der 1990-talet och inledningen av 2000-talet har socialförsäkringar-
na reformerats flera gånger för att öka drivkrafterna till arbete och 
för att möta utmaningarna med en åldrande befolkning. Den kan-
ske mest genomgripande reformen är pensionsreformen i mitten av 
1990-talet som syftade till att skapa ett finansiellt stabilt pensionssys-
tem. Det reformerade systemet har tydliga drivkrafter till arbete ge-
nom en stark koppling mellan avgifterna till systemet och pensio-
nens storlek. Pensionsrätter tjänas in så länge man arbetar och sys-
temet uppmuntrar också till senare pensionering genom en direkt 
koppling mellan pensionens nivå och livslängden.1 Pensionsåldern 
är efter reformen flexibel: pension kan börja tas ut vid 61 år och det 
finns ingen övre gräns för när man måste ta ut sin pension. Trots 

1. Få studier har undersökt effekten av pensionsreformen på arbetade timmar. 
Glans (2009) visar dock att reformen i viss mån bidragit till senare pensionering. 
Studier från andra länder visar att en höjning av pensionsåldern leder till att den ge-
nomsnittliga faktiska pensionsåldern ökar med 20–50 procent av åldershöjningen 
(Sjögren Lindquist, 2013).
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detta väljer de flesta att ta ut sin pension vid 65 år. Nyligen har Pen-
sionsåldersutredningen (2013) föreslagit att höja åldersgränserna i 
pensionssystemet för att få fler att arbeta längre. En viktig aspekt av 
förslagen i utredningen är att påverka normerna för pensionering 
och framför allt att luckra upp 65-årsnormen. 

I en internationell jämförelse har Sverige ett högt arbetskrafts-
deltagande bland äldre. Den genomsnittliga utträdesåldern var 
63,4 år 2012. För män sjönk den successivt under 1970- och 1980-ta-
len för att sedan öka under 1990-talet. För kvinnor har utträdes-
åldern ökat under perioden, delvis till följd av kvinnors ökade ar-
betskraftsdeltagande. Under de senaste åren har utträdesåldern 
fortsatt att stiga, framför allt eftersom arbetskraftsdeltagandet ökat i 
gruppen 65 år och äldre. Bland 60−64-åringarna har ökningen i ar-
betskraftsdeltagandet varit betydligt mindre. För att åstadkomma 
fler arbetade timmar är också inträdet på arbetsmarknaden viktigt. 
Inträdes åldern steg kontinuerligt under 1970- och 1980-talen men 
ökade dramatiskt under den ekonomiska krisen i början av 1990-ta-
let och har därefter stabiliserats på en nivå runt 22 år – 2012 var in-
trädesåldern 22,7 år (Pensionsmyndigheten 2012)2. Sammantaget 
innebär utvecklingen att arbetslivets längd hittills inte har ökat i 
samma takt som medellivslängden.  

Även sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen har refor-
merats i syfte att öka antalet arbetade timmar. I arbetslöshetsför-
säkringen har bland annat ersättningen förändrats och kontrollin-
satserna förstärkts. I sjukförsäkringen har tidsgränser och en bor-
tre gräns för hur länge ersättningen kan betalas ut införts.3 Paral-
lellt med förändringarna i sjuk- och arbetslöshetsersättningarna har 
även ett jobbskatteavdrag införts för att öka arbetsutbudet.

Men det räcker inte med reformer i de allmänna systemen för 
att stärka drivkrafterna till arbete. I tillägg till socialförsäkringarna 

2. Måttet på inträdesålder är den ålder när en individ stadigvarande arbetar 
minst 20 timmar i veckan.

3. Se Skogman Thoursie (2012) för en genomgång av empiriska resultat av för-
ändringar i sjuk- och arbetslöshetsersättningen.   
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omfattas de allra flesta av avtalsförsäkringar som arbetsmarknadens 
parter förhandlat om. Avtalsförsäkringarna betalar ett tillägg till de 
allmänna försäkringarna och är särskilt viktiga eftersom de betalar 
ersättning för inkomster över taken i socialförsäkringarna. Nivån i 
de allmänna systemen tillsammans med avtalsförsäkringarna kan 
ses som ett utryck för efterfrågan på försäkring. Drivkrafterna till ar-
bete beror därför också på hur avtalsförsäkringarna är utformade 
och hur de anpassar sig när de allmänna systemen förändras. Det 
har till exempel förekommit att ersättningarna i avtalsförsäkring-
arna förbättrats för att kompensera för försämringar i de allmänna 
systemen så att nettoeffekten för individen är oförändrad. I vissa av 
avtalen på pensionsområdet finns dessutom fortfarande regler om 
pensionsålder som motverkar drivkrafterna i det allmänna systemet 
att arbeta längre.   

Förbättrad hälsa och högre utbildningsnivåer ökar möjligheten 
för fler att arbeta längre. Men det krävs också ett aktivt arbetsmiljö-
arbete och möjligheter till omställning för att det ska bli möjligt för 
alla yrkesgrupper att arbeta längre och för att ett längre arbetsliv fak-
tiskt ska komma till stånd. Slutsatsen blir att möjligheterna att stärka 
drivkrafter till arbete genom fler reformer är begränsade. 

Tydliggör skillnaden mellan skatter och avgifter 
Att höja skatter för att finansiera välfärdens dilemma är problema-
tiskt på grund av snedvridningseffekter. Däremot är det möjligt att 
förändra vissa delar av skattesystemet eftersom skatters snedvrid-
ningseffekter kan påverkas av hur skatteintäkterna används eller av 
en eventuell koppling mellan förmånen och betalningen av skat-
ten eller avgiften. Det finns också utrymme att minska snedvrid-
ningseffekterna och bidra till stabilitet i skattebasen genom att änd-
ra typen av skatter, till exempel har en fastighetsskatt bra egenska-
per. 

Framför allt handlar det om att skilja på avgifter och skatter. 
En generell princip i den svenska modellen är att den finansieras 
genom skatter. Tillgången till välfärdstjänster ska vara fri och lika 
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för alla beroende på behov och inte av betalningsförmåga. Syste-
met har goda egenskaper som (om)fördelning och lika möjligheter. 
Men systemet skapar incitmamentsproblem eftersom kopplingar 
mellan skatten och tjänsten saknas, vilket ger upphov till snedvrid-
ningseffekter. 

Avgifter har andra egenskaper. De skiljer sig från skatter efter-
som de är betalning för en tjänst – en försäkring som individen av-
stått från i löneutrymmet. Om det inte hade funnits en allmän sjuk-
försäkring skulle individen ha behövt köpa en privat försäkring el-
ler ha en egen buffert för att försäkra sig mot risken att bli sjuk. Att 
arbetsgivaravgifterna betraktas som en del av löneutrymmet stöds 
också av forskning som visar att effekterna av minskade arbetsgivar-
avgifter är små eftersom utrymmet som frigjorts återtas av arbetsta-
garna vid nästa löneförhandling (von Greiff, 2008).   

Eftersom avgiften är en betalning för en tjänst finns en koppling 
på individnivå mellan avgiften (finansieringen) och tjänsten eller 
förmånen. Exempelvis ger avgiften till pensionssystemet (18,5 pro-
cent på inkomsten upp till taken) pensionsrätt i samma utsträck-
ning som betalningen och tillgodoräknas därmed individen i sin 
helhet. Kopplingen på individnivå innebär att snedvridningseffek-
terna minskar eftersom en högre avgift gynnar individen direkt.4    

Socialförsäkringarna finansieras i dag via socialavgifter, till ex-
empel sjukförsäkringsavgift och ålderspensionsavgift. Socialavgif-
terna är emellertid en blandning av skatter och avgifter. Anledning-
en är att socialavgifter betalas även på inkomster över inkomsttaket 
på 7,5 pris- eller inkomstbasbeloppet utan att de avgifterna ger rätt 
till förmåner i socialförsäkringarna och därför är att jämställa med 
en skatt. I socialavgifterna ingår också den allmänna löneavgiften. 
Det är en skatt och den har höjts i takt med att de andra delarna av 

4. Ett obligatoriskt system ger möjlighet att ha lika avgifter för alla och är därmed 
en förutsättning för att unvika negativa fördelningseffekter. Ytterligare en aspekt av 
avgiftsfinansering är att den är knuten till arbete och därmed utesluter individer ut-
anför arbetsmarknaden. Det kan lösas genom att staten betalar avgifter för dem som 
inte är sysselsatta (till exempel sjuka och föräldralediga i pensionssystemet) och att 
det finns ett skattefinansierat grundskydd. 
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socialavgifterna har sänkts så att de totala socialavgifterna är relativt 
konstanta. Skatteverket beräknar att skatteinnehållet i socialavgif-
terna är runt 60 procent (Skatteverket, 2012). Det betyder att en stor 
del av avgifterna till socialförsäkringarna inte ger motsvarande för-
måner och därmed bidrar till snedvridningseffekterna.  

Blandningen av skatt och avgift gör sambandet mellan finansie-
ring (socialavgift) och socialförsäkringsförmån otydligt. Nivån på 
socialavgifterna har en svag koppling till utgifterna för socialförsäk-
ringarna. Den enda avgift som har en tydlig koppling mellan  avgift 
och förmån är ålderspensionsavgiften.5 Sjukförsäkringsavgiften 
har lite samband med utgifterna i försäkringen och när sjukförsäk-
ringsavgiften har sänkts har det inte inneburit lägre  socialavgifter. 

Självständiga socialförsäkringar 
Välfärdstjänsterna och socialförsäkringarna är i grunden av oli-
ka karaktär och en förbättrad finansiering av socialförsäkringarna 
ger ökat utrymme för att finansiera välfärdstjänsterna. Detta skulle 
kunna uppnås genom att graden av försäkring i socialförsäkringar-
na ökas och det tydliggörs att de finansieras av avgifter, men framför 
allt uppnås det genom att försäkringarna görs autonoma från stats-
budgeten. I en autonom försäkring krävs balans mellan utgifter och 
intäkter. En kostnadsökning, till exempel större utnyttjande av för-
säkringen, måste hanteras inom försäkringen och skattemedel be-
höver inte tas från annan verksamhet som vård och omsorg för att fi-
nansiera ökade utgifter. Genom att frikoppla socialförsäkringarna 
från statsbudgeten skulle andra välfärdstjänster kunna lämnas opå-
verkade av utvecklingen av socialförsäkringarna. Det finns därför 
också skäl att undersöka om några områden inom välfärdstjänster-
na skulle tjäna på att utformas som försäkringar.

5. För att minska skattekilar måste avgiften vara öronmärkt på individnivå som i 
ett fonderat system.
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A lla löper risk att drabbas av oför-
utsedda händelser under sitt liv: 
arbetslöshet, sjukdom, funk-

tionshinder eller skada. Arbetsförmå-
gan avtar med åldern, men ingen vet hur 
långt livet blir. I avsaknad av allmänna för-
säkringar skulle individer behöva försäkra 
sig på egen hand, exempelvis genom att 
spara ihop en buffert. Välfärdsvinsterna 
av gemensamma lösningar är uppenbara 
eftersom riskerna kan spridas på ett större 
kollektiv. En försäkring kännetecknas av 
att den hanterar och delar risk i en grupp 
av individer. För att en försäkring ska vara 
möjlig och välfungerande måste vissa vill-
kor vara uppfyllda (Barr, 2012): 

 ¶ Risken ska vara individuell och inte 
en allmän chock som drabbar alla.

 ¶ Det ska vara möjligt att uppskatta san-
nolikheten för att den oförutsedda 
händelse som försäkringen gäller in-
träffar. Ibland är det svårt, om det rör 
sig om händelser som inträffar myck-
et sällan, är komplexa eller pågår un-
der en lång tidsperiod. 

 ¶ Köpare och säljare av försäkringen mås-
te ha samma information. Villkoret är 
svårt att uppfylla och asymmetrisk in-
formation skapar ytterligare två pro-
blem som en försäkringsgivare måste ta 
hänsyn till: moturval och moral hazard. 

 ¶ Det måste vara möjligt för försäkrings-
bolaget att observera att skadan har in-
träffat till låg kostnad. 

Moturval uppstår när en individ kan döl-
ja sin risk så att den som tillhandahål-
ler försäkringen inte känner till den. Om 
försäkringen är frivillig kommer det en-
dast att vara lönsamt att söka sig till för-
säkringen om ens risk är så hög att det 
förväntade värdet av att vara försäkrad 
överstiger premiebetalningen. Eftersom 
försäkringsgivaren har ofullständig infor-
mation kommer premierna att sättas uti-
från ett sådant beteende. Om problemen 
med ofullständig information är för sto-
ra kan det innebära att en försäkringslös-
ning inte kommer till stånd. 

Moral hazard uppstår när individen 
genom sitt beteende kan påverka utfal-
let i försäkringen utan att försäkringsgi-
varen känner till det (både genom att på-
verka sannolikheten för att skadan ska in-
träffa men också genom att påverka kon-
sekvensen om skadan sker). För att ge ett 
exempel: om en individ med bilförsäk-
ring struntar i att underhålla sin bil ökar 
risken för en olycka. Eftersom det är svårt 
för försäkringsgivaren att kontrollera 
vem som inte underhåller sin bil får alla 
försäkringstagare genom premien vara 
med och betala för att vissa inte kommer 
att underhålla sina bilar. Den enskildas 
vinst av att underhålla bilen minskar där-
med och fler kommer att strunta i under-
hållet med fler olyckor som följd. Moral 
hazard kan också uppstå i försäkringar 
där försäkringsgivaren betalar hela kost-

Forts.
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naden, till exempel i sjukvårdsförsäk-
ringar – där både läkaren och patienten 
kan bete sig på ett sätt som leder till över-
konsumtion av sjukvård. 

Moral hazard hanteras vanligtvis ge-
nom kontroller och självrisk. I försäk-
ringar som ersätter inkomstbortfall (sjuk-
försäkring och arbetslöshetsförsäkring) 
innebär det att ersättningen inte kan 
vara 100 procent eftersom en för hög er-
sättning skulle leda till överutnyttjande. 
Kravet på självrisk måste balanseras mot 
kravet på en tillräckligt hög ersättning av 
förlorad inkomst för att försäkringen ska 
betraktas som bra. För att undvika över-
utnyttjande blir bedömningen av vem 
som har rätt till ersättning central, lik-
som att försäkringen bara används till det 
den är avsedd för. Ett tydligt exempel på 
när detta inte fungerade är sjukförsäk-
ringen under 1990-talet och början av 
2000-talet då variationen i sjukskrivning-
arna var betydligt större än vad som kun-
de förväntas baserat på sjuklighet (Soci-
alförsäkringsutredningen, 2007). 

Premierna i en försäkring relateras 
alltså till individens förlust vid en skada. 
De samlade premierna i en försäkring 
ska motsvara de samlade ersättningarna 
och över tid måste försäkringen vara eko-
nomiskt självbärande. En annan aspekt 
rör individens premie: ska den bestäm-
mas utifrån den individuella sannolikhe-
ten för att en skada ska inträffa eller ska 

premierna vara enhetliga för alla oavsett 
risk? Detta hänger samman med om för-
säkringen är frivillig eller obligatorisk. 

I frivilliga försäkringar avspeglas den 
individuella risken i premien. Med 
asymmetrisk information kan moturva-
len innebära att premierna blir så höga 
att nyttan av att vara försäkrad översti-
ger kostnaderna för många som då avstår 
från att försäkra sig. I ett frivilligt system 
kan individer låta bli att köpa försäkring-
ar för att de inte tror att något ska hända 
dem, de bortser från risken att bli lång-
varigt sjuk eller skjuter beslutet att bör-
ja spara till pensionen på framtiden. En 
annan anledning till att inte köpa en för-
säkring om den är frivillig kan vara att in-
divider räknar med att samhället ändå 
kommer att ta hand om dem genom oli-
ka skattefinansierade bidrag, om de ex-
empelvis skulle bli fattiga på sin ålder-
dom. Genom att göra försäkringen obli-
gatorisk hanteras de problem som kan 
uppstå i en frivillig försäkring genom att 
alla omfattas och att riskerna sprids i hela 
befolkningen. En obligatorisk försäk-
ring gör det också möjligt med enhetliga 
premier. En obligatorisk försäkring kan 
dessutom omfatta risker som inte skul-
le vara försäkringsbara i en privat försäk-
ring, vid exempelvis genetiskt förutsäg-
bar sjuklighet. Ett annat exempel är när 
många blir arbetslösa samtidigt under en 
lågkonjunktur.
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Värdet av en försäkring 
De risker som socialförsäkringarna omfattar – sjukdom, arbetslös-
het och ålderdom – har de egenskaper som gör försäkringslösning-
ar lämpliga.6 Pensionen innehåller både försäkring och sparande: 
den är livslång och försäkrar ett (icke förväntat) långt liv, men i takt 
med att den förväntade livslängden efter pensionering ökar, ökar 
också inslaget av sparande. Värdet av försäkringen för en individ är 
den ersättning som utbetalas om något skulle inträffa, men värdet 
är lika mycket vetskapen om att vara försäkrad om något skulle in-
träffa. Försäkringen gäller när man betalar premien. I försäkringen 
finns ett egenintresse som saknas för bidrag och andra välfärdstjäns-
ter. Premien är därför att betrakta som en avgift för en tjänst och inte 
en skatt. Individen avstår en del av sitt löneutrymme för att försäkra 
sig. Just kopplingen mellan avgift eller premie och förmånen inne-
bär en avsevärd skillnad från skattefinansierade välfärdstjänster och 
bidrag som saknar denna koppling. 

Kopplingen mellan avgifter och förmåner betyder också att de 
som omfattas av försäkringen å ena sidan är intresserade av en så 
bra försäkring som möjligt men å andra sidan inte vill betala mer 
än nödvändigt för den. För att denna mekanism ska fungera krävs 
att socialförsäkringarna görs självständiga med öronmärkta premi-
er, och med öronmärkning på individnivå minskar snedvridnings-
effekterna. Försäkringen ska vara ekonomiskt självbärande och av-
gifterna är den enda intäktskällan. 7 Detta skapar drivkrafter till att 
vårda försäkringen och hålla premierna så låga som möjligt efter-
som ingen annan betalar.  

En minskning av det offentliga åtagandet för socialförsäkringar-
na för att finansiera verksamheter som skola, vård och omsorg skul-

6. Föräldraförsäkringen är trots sitt namn ingen försäkring – eftersom »risken« 
för graviditet ligger i individens kontroll, det saknas riskmoment. 

7. Ett problem med att skapa en obligatorisk och autonom arbetslöshetsförsäk-
ring där premierna ska täcka utgifterna är att utbetalningarna är som störst när ar-
betslösheten är som störst. En självständig försäkring skulle behöva bygga upp en 
buffert för att hantera detta. Å andra sidan skulle en försäkring med den utformning-
en kunna fungera som en stabilisator eftersom buffertar måste byggas upp i goda ti-
der för att finansiera arbetslöshetsersättningen i dåliga tider.
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Stärk de 
försäkrings
mässiga 
 inslagen

le innebära att avtalsförsäkringar och privata lösningar ökar i om-
fattning. Att en allt mindre del av inkomsten täcks av de allmänna 
försäkringarna betyder att försäkringsmässigheten minskar och de 
allmänna försäkringarna utvecklas mer mot ett grundtrygghetssy-
stem. Både i sjukförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen har 
ersättningsnivåerna sjunkit i förhållande till inkomsten (Socialför-
säkringsutredningen, 2012). Om utvecklingen skulle fortsätta blir 
resultatet ett socialförsäkringssystem som består av ett grundskydd 
kompletterat med avtalsförsäkringar och privata försäkringar. Ut-
vecklingen skulle minska omfördelningen för en person över livs-
cykeln och öka omfördelningen mellan personer med olika resur-
ser. Det starka stödet för de allmänna försäkringarna beror på att de 
omfattar alla och att de ger ersättning i förhållande till inkomst. Om 
socialförsäkringen utvecklas mot ett grundtrygghetssystem är det 
en utvecklig mot ett helt annat system och riskerar att betalningsvil-
jan och stödet för allmänna försäkringar urholkas. 

Genom att förstärka de försäkringsmässiga egenskaperna i 
socialförsäkringen kan betalningsviljan i stället stärkas och skapa 
driv krafter för att försäkringen används så som det är tänkt och så 
effektivt som möjligt. Det kräver också att individen känner till vilka 
avgifter som betalats in och vilka rättigheter det motsvarar och att 
detta anges exempelvis på lönebeskedet. I dag syns inte individens 
inbetalningar till socialförsäkringarna och avtalsförsäkringarna 
någonstans. 

Sammantaget kan en självständig försäkring bidra till ett mins-
kat utnyttjande som därigenom frigör resurser. Villkoren i försäk-
ringen blir tydliga – premien används endast till försäkringen och 
ingenting annat, och premien är ett krav för att omfattas. För att vara 
försäkrad måste premien betalas; om man vill att de som inte arbe-
tar är försäkrade måste deras premier betalas; av andra försäkrade 
eller av staten.8 

De egenskaperna bidrar till att göra socialförsäkringsavgiften in-

8. I pensionssystemet betalas avgifter på alla inkomster som är pensionsgrun-
dande. 
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Pensions
systemet en 
förebild

Äldreomsor
gen lämplig 
för försäkrings
lösningar

Vi blir allt 
äldre

dividuell snarare än en skatt bland andra. Ett exempel på hur det 
kan fungera är det reformerade pensionssystemet. I pensionssys-
temet har försäkringsmässigheten behållits och förstärkts genom 
pensionsreformen. Inbetalda avgifter bestämmer framtida pensi-
oner och taket för intjänande av pensionsrätter följer inkomstut-
vecklingen. Avgifterna har en tydlig koppling till pensionsförmå-
nen och används endast till pensionsutbetalningar. Underskott 
som uppstår i systemet hanteras genom den automatiska balanse-
ringen där uppräkningen av pensioner minskar till dess att systemet 
är i balans igen. 

Ytterligare försäkringslösningar 
Försäkringslösningar har således bra egenskaper som kan utnyttjas 
för att underlätta välfärdens finansiering. Att öka försäkringsmässig-
heten innebär att socialförsäkringarna kan frikopplas från statsbud-
geten och att andra välfärdstjänster skulle lämnas opåverkade av ut-
vecklingen av socialförsäkringarna. Frågan är om det finns ytterli-
gare områden som skulle lämpa sig för försäkring. 

Ett sådant område är äldreomsorgen. Äldreomsorgen hanteras 
i dag av kommunerna och finansieras med skattemedel. Den 
kostade 2012 cirka 100 miljarder kronor. De senaste uppgifterna om 
nyttjande kommer från 2009 och visar att cirka 300 000 personer 
över 65 år (av 1,8 miljoner) utnyttjade hemtjänst eller någon annan 
form av äldreomsorg. Mellan 2000 och 2009 har andelen med 
hemtjänst eller äldreomsorg varit i stort sett konstant – andelen med 
hemtjänst har ökat ungefär lika mycket som andelen i äldreboende 
har minskat. Kostnaderna i fasta priser har under samma period 
minskat med 6 procent (Szebehly, 2011). 

Sedan 1991 är det möjligt för kommunerna att separera bestäl-
lar- och leverantörrollerna och låta privata aktörer ta över utföran-
det av tjänsterna. Oavsett om tjänsterna utförs i kommunal eller pri-
vat regi kommer behoven av äldreomsorg att öka i framtiden. Av de 
barn som föds i dag kommer två tredjedelar av flickorna och nästan 
sex av tio pojkar leva minst 90 år enligt beräkningar från scb. 
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Även med förbättrad hälsa löper de allra äldsta en ökad risk för 
sjukdom och behov av vård. Hur mycket och hur länge kommer att 
variera och bero på hälsoutvecklingen och den medicinska utveck-
lingen. Efterfrågan på äldreomsorg uttrycks också återkommande i 
rapporter i medierna där äldre vittnar om att de inte får den hjälp de 
vill ha genom att de nekas plats på äldreboende. 

Ett minskat offentligt åtagande för äldreomsorgen skulle lägga 
ett ökat ansvar på barn och andra familjemedlemmar att ta hand 
om sina äldre, eller leda till att man använder sig av privata försäk-
ringslösningar. Utfallet skulle inte längre vara omsorg lika för alla 
utan röra sig mot en modell där staten skulle stå för ett grundskydd 
och tillgången på äldreomsorg skulle differentieras efter inkomst. 
Som unga har vi dessutom begränsad möjlighet att bedöma våra 
behov av omsorg som gamla. Risken är att många skulle avstå från 
att köpa försäkringar och det är osäkert om en väl fungerande för-
säkringsmarknad skulle komma till stånd. Ett exempel på en sådan 
situation är marknaden för äldreomsorg i usa (Brown och Finkel-
stein, 2011). Om äldreomsorgen ska organiseras som en försäkring 
visar erfarenheterna från usa att en privat försäkringslösning är för-
knippad med problem.

En offentlig och obligatorisk äldreomsorgsförsäkring skulle flyt-
ta ansvaret från kommunerna till en statlig försäkring. Försäkring-
en skulle vara autonom och finansieras genom öronmärkta avgif-
ter på inkomster, likt avgifterna i pensionssystemet. I dag gör kom-
munerna en biståndsbedömning för att avgöra den äldres behov av 
omsorg, med en försäkring blir det den statliga försäkringen som får 
göra en individuell bedömning av behov och pröva rätten till ersätt-
ning. Eftersom försäkringen är självständig är kopplingen mellan 
tjänster som ersätts av försäkringen och avgiftens nivå tydlig. Om ef-
terfrågan på mer och bättre äldreomsorg ökar, eller om behovspröv-
ningen bedöms som alltför restriktiv, kan en diskussion om förbätt-
ringar föras med en tydlig koppling till vad det innebär i ökade avgif-
ter. Eftersom försäkringen är nationell ger den likvärdig äldreom-
sorg i hela landet och skulle också kunna bidra till att minska pro-
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Ä L D R E o M S o R g S F ö R S Ä K R I N g  – 

I N T E R N A T I o N E L L A  E R F A R E N H E T E R

Några få länder har infört äldre-
omsorgsförsäkringar, bland 
dem Japan och Tyskland. I 

Tyskland infördes en obligatorisk äldre-
omsorgsförsäkring 1994 som tillhanda-
hålls i privat regi. Försäkringen finansie-
ras med en ytterligare öronmärkt social-
försäkringsavgift (ursprungligen 1,95 pro-
cent av inkomsten). Förmånen regleras 
av lag och bestäms utifrån behov. Utbe-
talningen har tre delar: vård i hemmet, 
kontantersättning för att köpa egen vård 
i hemmet och vård på boende. Förmå-
nen har ett tak och för vissa tjänster mås-
te den försäkrade betala ytterligare av-
gifter. Avgiften är inkomstrelaterad men 
inte riskdifferentierad och försäkringen 
bygger på payasyougo-principen, det 
vill säga inbetalda avgifter fonderas inte 
utan används för att betala förmåner till 
nuvarande förmånstagare. Försäkringen 
är autonom och kostnaderna finansie-
ras med summan av inbetalda avgifter. 
Olika äldreomsorgsfonder administre-
rar försäkringen och fonderna är ansva-
riga för kontrakt med utförare, för egen-
avgifter och kontantersättningar, men 
premier och förmåner är identiska mel-
lan fonderna. Vården tillhandahålls av 
offentliga och privata aktörer (med och 

utan vinstintresse). Försäkringen fasades 
in gradvis och antalet förmånstagare har 
ökat stadigt i takt med den åldrande be-
folkningen. 

I Japan infördes en allmän omsorgs-
försäkring år 2000 för att minska famil-
jens vårdansvar och för att separera fi-
nansieringen för äldreomsorgen från 
sjukvårdskostnaderna. Försäkringen är 
obligatorisk för alla som är 40 år och äld-
re och kommunerna står som försäk-
ringsgivare. Försäkringen finansieras till 
hälften av försäkringsavgifterna som är 
relaterade till inkomst, och till hälften av 
stat och kommun. För att bedöma vård-
behovet används ett nationellt standardi-
serat bedömningsinstrument. Individen 
betalar en serviceavgift på 10 procent av 
den bestämda vårdersättningen när de 
får del av omsorgstjänsterna.  

Det japanska exemplet är en kombi-
nation av ett skattefinansierat system och 
en försäkring medan den tyska försäk-
ringen är utformad efter försäkringsmäs-
siga principer. I Tyskland innebar äld-
reomsorgsförsäkringen att äldreomsorg 
blev en del av det sociala skyddsnätet och 
att familjen inte längre på egen hand 
måste ta hand om sina äldre. (I Tyskland 
har barn ansvar för sina föräldrar när de 

Forts.
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Skilj finansie
ringen för väl
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och social
försäkringar

blemen med att tillhandahålla äldreomsorg i kommuner med skev 
befolkningsstruktur, se ruta »Äldreomsorgsförsäkring« för en dis-
kussion om internationella erfarenheter.   

*  *  *

Vår rekommendation är att skilja finansieringen för välfärdstjäns-
terna och socialförsäkringarna. Genom att göra sjukförsäkringen 
autonom måste kostnaderna för transfereringarna hanteras inom 
försäkringen. Det innebär att socialförsäkringarna frikopplas från 
statsbudgeten och därmed skulle andra välfärdstjänster kunna 
 lämnas opåverkade av utvecklingen i socialförsäkringarna. Försäk-

blir gamla.) Alla får en likvärdig vård och 
försäkringslösningen har fått upp frågan 
om kvaliteten i vården på den politis-
ka agendan.  En utvärdering visar också 
att kvaliteten har förbättrats (Rothgang, 
2010). Dock har kritik framförts att al-
las behov inte täcks av försäkringen och 
redan från start har det diskuterats vil-
ka tjänster som ska ingå. En svaghet med 
den tyska försäkringen är att förmånerna 
inte justerats fullt ut för att ta hänsyn till 
inflation. Värdet har urholkats och som 
en konsekvens har individer fått betala 
höga egenavgifter. Men det kanske störs-
ta problemet är att försäkringen inte har 
varit finansiellt stabil. Avgifterna har ta-
gits ut på en begränsad inkomstbas som 

har ökat i långsammare takt än utgifter-
na och försäkringen har gått med un-
derskott. En reform genomfördes 2008, 
framför allt för att förbättra kvaliteten i 
omsorgen, men också för att höja nivån 
på förmånerna och förbättra finansie-
ringen. Reformen lyckades framför allt 
med att genomföra kvalitetsförbättring-
ar men det återstår problem med finan-
sieringen. Avgifterna höjdes med 0,25 
procent men den partiella fondering 
som beslutats för att skapa en demogra-
fisk buffert har inte införts. Det tyska ex-
emplet visar att en försäkringslösning har 
positiva effekter, men att finansieringen 
måste utformas så att försäkringen är fi-
nansiellt stabil.
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ringslösningar har bra egenskaper som kan utnyttjas för att under-
lätta välfärdens finansiering och vi föreslår en utvärdering av and-
ra områden som kan vara lämpliga för föräkringslösningar, i första 
hand äldreomsorgen.  
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Egenavgifternas roll som 
 finansieringskomplement

Med egenavgifter menas avgifter som 
individen betalar för tillgång till eller användning av offentliga 
tjänster. Avgiften kan motsvara hela kostnaden eller en del av den.1 

Man kan skilja mellan två typer av egenavgifter: generella avgifter 
eller tilläggsavgifter. I fallet med generella avgifter har alla tillgång 
till samma service men en avgift tas ut för användningen. Tilläggs-
avgifter innebär att den offentliga tjänsten erbjuder en grundnivå 
lika för alla och utan avgift men att individen kan köpa tilläggstjäns-
ter mot en avgift (till exempel mer städning inom hemtjänsten).  

Även om välfärdstjänsterna kommer att fortsätta att till största 
del vara gemensamt finansierade via skatter finns det anledning att 
fundera över egenavgifternas roll som komplement. Egenavgifter 
(eller brukaravgifter) är redan i dag en del av finansieringen av väl-
färdstjänster i Sverige. Av de totala utgifterna för till exempel hälso- 
och sjukvården 2010 finansierades 19 procent av privata utgifter och 
av dessa var 90 procent egenavgifter (Carlsson och Tinghög, 2013). 

1. Det kan ske som en direkt betalning till en offentlig utförare eller som en sub-
vention för att köpa tjänsten från en privat utförare. Betalningen kan vara bestämd 
i nominella termer, som en procentsats av priset eller relaterad till brukarens in-
komst. Betalningen kan också bero på användningen av tjänsten, till exempel un-
der en viss period.  
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Hur ska 
 egenavgifterna 
utformas?

Frågan är i vilken utsträckning det finns ett ökat utrymme för egen-
avgifter och hur de i så fall ska utformas. 

Andelen utgifter som täcks av egenavgifter för välfärdstjäns-
ter inom hälsa och äldreomsorg visas i figur 7.1 för några europeis-
ka länder. Inom hälsoområdet har Sverige ungefär samma andel i 
egenavgifter som oecd -genomsnittet (genomsnittet för oecd -län-
derna är 19,8 procent, andelen i Sverige är 17,2 procent) medan an-
delen för äldreomsorg är betydligt lägre än i andra länder (se ock-
så kapitel 6 för en diskussion om finansieringen av äldreomsorg).2

2. För en detaljerad beskrivning av egenavgifter i olika länder, se till exempel 
Hansen och Houlberg (2012).

Figur 7.1 Andel egenavgifter av totala utgifter för välfärdstjänster inom hälsa 
och äldreomsorg (procent).

Anm.: Data för hälsosektorn kommer från 2011 och äldreomsorg från 2007. 
Källa: oEcD, Health at a glance, 2012.
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Välfärds
tjänster är  
 gratis för indi
viden men inte 
för samhället

Svårt att 
 fördela 
 resurserna

Motiv för egenavgifter 
Det finns flera motiv för att använda egenavgifter. När välfärdssta-
ten erbjuder tjänster utan kostnad är frågan hur efterfrågan ska be-
gränsas. På privata marknader reglerar prismekanismen efterfrå-
gan. Principiellt bör tjänsterna på en offentlig marknad tillhanda-
hållas på en nivå så att nyttan motsvarar den sociala kostnaden att 
producera tjänsten. Vanligtvis innebär det att efterfrågan på tjäns-
terna kommer att överstiga utbudet eftersom tjänsterna tillhanda-
hålls utan kostnad (priset för användaren är lägre än produktions-
kostnaden). Konsekvensen kan bli slöseri och en felaktig fördel-
ning av resurser. Om välfärdstjänster tillhandahålls helt utan kost-
nad för individen blir trycket på den offentliga sektorn särskilt stort 
när efterfrågan på välfärdstjänster stiger med inkomsterna och nya 
möjligheter blir tillgängliga (som vi diskuterar i kapitel 3). Även om 
välfärdstjänster är kostnadsfria för individen är de inte kostnadsfria 
för samhället eftersom de finansieras via skatter eller besparingar 
på andra områden.   

Utan en prismekanism måste efterfrågan begränsas på andra 
sätt. Det betyder att politiker måste förhindra en »för stor« efter-
frågan genom någon form av ransonering, till exempel med vän-
telistor eller genom att sortera mellan behövande och icke behö-
vande mottagare av tjänsten – det vill säga fördela resurserna där 
de behövs bäst. Den här typen av fördelning är inte utan problem. 
Väntelistor och köer innebär kostnader för individen och kan be-
tyda att fördelningen blir slumpmässig (till patienter med tillräck-
ligt tålamod att stå kvar i kön). Man kan till exempel fråga sig om 
det är effektivt att ha låga besöksavgifter på akuten om det resulte-
rar i långa köer och överbeläggning när personer som borde åkt till 
vårdcentralen i stället uppsöker en akutmottagning. Det kan också 
vara svårt för den som ska göra fördelningen att avgöra vem som är i 
störst behov av vård. Nackdelen med att använda prismekanismen 
för att fördela resurserna inom välfärdsområdet är att behov inte är 

Inlaga 2014.indd   104 2013-12-18   15:07



E g E N A V g I F T E R N A S  R o L L  S o M   F I N A N S I E R I N g S K o M p L E M E N T

105

Avgifter 
 snedvrider inte 
som skatter

Egenavgifter 
kan påverka 
kostnader och 
intäkter

samma sak som förmåga att betala. Just fördelningsargumentet är 
ett viktigt skäl för att ha offentliga välfärdstjänster.3

I utformningen av egenavgifter finns två ytterligheter: en är av-
gifter som på en privat marknad där användaren betalar 100 pro-
cent, den andra att offentliga välfärdstjänster tillhandahålls helt 
utan avgift för användaren. Man kan fråga sig varför man ska välja 
någon av ytterligheterna – finns argument för att välja ett mellan-
ting?

En egenavgift för välfärdstjänster har tre direkta effekter. För det 
första leder avgiften till lägre efterfrågan och därmed en kostnads-
besparing. För det andra ger avgiften intäkter. För det tredje har av-
gifter inte samma snedvridningseffekter som skatter eftersom avgif-
terna är kopplade till användningen av tjänsterna medan skatten tas 
ut på inkomst och därmed påverkar incitamenten att arbeta.

Ju mer egenavgifterna minskar efterfrågan på välfärdstjänster 
desto större bli kostnadsbesparingen och desto mindre blir intäkter-
na från avgiften. Hur känslig efterfrågan är för egenavgifter är därför 
viktigt. Det finns en internationell litteratur om effekterna av egen-
avgifter inom sjukvård och äldreomsorg.4 För sjukvård (medi ciner, 
läkarbesök, behandling etc.) visar resultatet att egenavgifter mins-
kar efterfrågan. Vid en höjning av avgiften på 1 procent minskar ef-
terfrågan mellan 0 och 0,4 procent beroende på tjänst. Färre studier 
har gjorts för äldreomsorg men även dessa studier visar att egenav-
gifter minskar efterfrågan. Slutsaten är att egenavgifter kan använ-
das för att påverka efterfrågan på välfärdstjänster och därmed påver-
ka kostnader och intäkter. 

3. Fördelningseffekter i välfärdsstaten kopplas vanligtvis till skatter och transfe-
reringar. Men det är viktigt att notera att själva tillhandahållandet av välfärdstjänster 
har viktiga fördelningseffekter, se till exempel Andersson m.fl. (2012). Anledningen 
är att individer med låg inkomst tjänar mest på allmän tillgång till välfärdstjänster. 
Ett exempel är att en person med hälsoproblem som begränsar arbetsförmågan ock-
så har låg inkomst men tjänar på fri tillgång till sjukvård. 

4. Se Kiil och Houlberg (2012).
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har negativa 
fördelnings
effekter

Nackdelar med egenavgifter 
Egenavgifter är emellertid förknippade med flera nackdelar. Ett 
problem är att en del individer kanske helt avstår från exempel-
vis förebyggande insatser om de måste betala egenavgifter. Konse-
kvensen kan vara att individen behöver mer vård senare med högre 
 utgifter för samhället som följd. Ett exempel på detta är att många 
avstod från förebyggande tandvård när tandvårdsförsäkringen för-
sämrades för det stora flertalet 1999. Tandvårdsförsäkringen refor-
merades därför 2008 och bland annat infördes ett tandvårdsbidrag 
för alla för att uppmuntra till att söka förebyggande vård. I en rap-
port från Riksrevisionen (2012) konstateras dock att reformen inte 
fullt ut resulterat i de förbättringar man hoppats på.

I vissa situationer är inte egenavgifter bara olämpliga för att de 
resulterar i kostnader för samhället i framtiden utan för att de ne-
gativa effekterna är kortsiktiga. Att inte behandla sjukdom som kan 
smitta andra är ett exempel. Att avstå från att vaccinera sig och där-
med riskera smittspridning är ett annat. 

En annan viktig aspekt av egenavgifter är fördelningseffekter-
na. Egenavgifter har relativt större betydelse för hushåll med låga 
inkomster, och särskilt för dem med stora behov av välfärdstjäns-
ter, till exempel sjukvård. Sammanställningen i Kiil och Houlberg 
(2012) bekräftar att egenavgifter har negativa fördelningseffekter. 
Problemen kan hanteras på olika sätt. Ett är att begränsa hur mycket 
en individ betalar i egenavgifter under en period, till exempel hög-
kostnadsskyddet för läkemedel. En annan möjlighet är att relatera 
egenavgiften till inkomsten, men nackdelen är att det höjer margi-
nalskatten, särskilt för låginkomstgrupper. 

Oklara principer 
I dag finns egenavgifter inom de flesta välfärdstjänster, men en ge-
nomgång visar att det saknas tydliga principer för när och hur egen-
avgifter tas ut. En stor del av förklaringen till vilka avgifter som tas 
ut tycks vara historisk. Inom sjukvården betalar individen bland an-
nat avgifter för läkarbesök, ambulanstransport och vissa förebyg-
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Egenavgifter
nas andel har 
legat konstant

gande kontroller. För läkemedel står individen själv för receptfria 
preparat och betalar egenavgifter upp till högkostnadsskyddet för 
receptbelagd medicin. När det gäller tandvård för vuxna och glas-
ögon för att korrigera synfel står individen för en stor del av kostna-
den (se tabell 7.1) Inom äldreomsorgen betalar individen egenav-
gifter som beräknas utifrån betalningsförmåga och som kan vara 
ganska omfattande. 

Som visas i tabell 7.1 har andelen av finansieringen som kom-
mer från egenavgifter varit i stort sett konstant för flera områden 
inom hälso- och sjukvård under den senaste tioårsperioden. Ett 
undantag är tandvård där hushållens andel av finansieringen har 
minskat från 67 till 60 procent.  

Efter tandvård och hjälpmedel är läkemedel det område inom 
hälso- och sjukvården där hushållen står för den största delen av fi-
nansieringen (tabell 7.1). En studie från sns (Carlsson och Ting-

Tabell 7.1 Utgifter för hälso- och sjukvårdsändamål 2001−2011 och  
andelen finansierad direkt av hushållen (löpande priser, miljarder kronor).

 2001 2011

  Andel  Andel 
 total finansierad  total finansierad 
 kostnad av hushållen (%) kostnad av hushållen (%)

botande och rehabiliterande  
sjukvårdstjänster (sluten vård) 52 2  81 2 

botande och rehabiliterande  
sjukvårdstjänster (öppen vård) 74 24  116 25 

Tandvård 15 67  23 60 
Läkemedel och andra  

förbrukningsartiklar 29 37  40 42 
Receptförskrivna mediciner 22 23  29 23 
Terapeutiska hjälpmedel 6 68  9 62

Källa: carlsson och Tinghög (2013), s. 21.
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hög, 2013) diskuterar när det inom detta område är lämpligt med 
egenavgifter. Studien konstaterar att motiven för att införa egenav-
gifter i många fall är oklara och att det behövs ett ramverk för att ut-
värdera när egenavgifter är lämpliga. 

Ramverk för egenavgifter 
Det finns således anledning att tänka igenom principer för egen-
finansiering inom en rad områden utifrån målsättningarna med 
välfärden. Ett sådant ramverk skulle sedan kunna vara en utgångs-
punkt för att bedöma om dagens egenfinansiering är adekvat, men 
också för att identifiera ytterligare områden som kan vara lämpliga 
för eget ansvar. Exempel på områden där man skulle kunna disku-
tera gränsdragningar inkluderar:

 ¶ Icke-kärnområden – teknologiska möjligheter och värderings-
förändringar ökar antalet situationer där vi måste ta ställning 
till vad som kan betraktas som en rättighet inom ramen för väl-
färdsstaten och som följaktligen ska vara i huvudsak gemensamt 
finansierat. Som exempel kan man betrakta gränsdragningar 
inom tandvården. Tandreglering (speciellt för barn) betraktas 
i de flesta fall som en rättighet inom ramen för det gemensamt 
finansierade. Rent kosmetisk tandblekning är dock mera tvek-
samt och betraktas av de flesta som något man själv bör bekos-
ta. Plastikkirurgi är ett annat område där man lätt kan förestäl-
la sig behovet av gränsdragningar och där vissa typer av rena 
»skönhetsoperationer« inte faller inom ramen för vad som ska 
finansieras gemensamt. Generellt finns en rad områden där oli-
ka grad av egenfinansiering kan vara lämplig och områden som 
vi kanske vill definiera som hemmahörande utanför det allmän-
na systemet.

 ¶ Relationen till eget beteende – olyckor eller sjukdom med hög 
grad av självförvållande är ett annat område som kan diskuteras. 
Är det rimligt att det offentliga ska finansiera vård av olyckor som 
uppkommer när man uppenbart utsatt sig för stora risker genom 
till exempel bergsklättring eller offpist-skidåkning? Ser man på 
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hur privata försäkringsbolag hanterar sådant finns anledning att 
fundera över detta. Problemet är bara att sådana resonemang 
kan föra mycket långt och frågan är var gränsen ska dras. 

 ¶ Tillgång till nya behandlingar – teknologiska framsteg flyttar 
förstås också gränserna för vad som är möjligt inom ramen för 
medicinsk behandling. Även här behövs en tydligare principiell 
diskussion om vad som ska vara offentligt finansierat. 

I dag diskuteras egenavgifter främst inom sjukvård och äldreomsorg 
men det finns anledning att överväga om det finns andra områden 
som kan vara lämpliga, särskilt om negativa fördelningseffekter kan 
undvikas. Ett sådant är högre utbildning som förvisso har en rad po-
sitiva effekter på samhället i stort men där den stora vinsten av inves-
teringen samtidigt tillfaller den som utbildar sig.5 Subventioner till 
högre utbildning går vanligen till individer som får en hög inkomst 
under livet och tenderar att vara regressiv snarare än progressiv i ett 
livscykelperspektiv. Att höja egenfinansieringen av hög re utbild-
ning skulle sannolikt vara möjligt utan stora negativa fördelningsef-
fekter, och med potentiella gynsamma effekter, under  förutsättning 
att det även fortsatt finns möjligheter för alla att finansiera  studier. 
Utformningen här är dock mycket viktig då det i ett sådant system 
är av största vikt att egenavgiften inte resulterar i (mer) snedrekry-
tering till högre utbildning. Egenavgifter för utbildning bör därför 
vara aktuellt på till exempel masternivå. På den utbildningsnivån 
spelar inte sociala aspekter och andra hinder för att söka sig till ut-
bildning så stor roll. 

Sammantaget kan man konstatera att egenavgifternas huvud-
sakliga funktion bör vara ransonerande men utan att ha alltför ne-
gativa fördelningskonsekvenser. Utformningen och nivåerna på 
egenavgifter i dag ger dock ett intryck av att vara alltför slumparta-
de. Det faktum att de bestäms av enskilda komuner och landsting 
gör också att de kan variera beroende på var man bor. Sådana varia-
tioner betyder inte nödvändigtvis att beslutsordningen behöver för-

5. Se Björklund (2004) för en diskussion om detta.
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ändras eller att skillnader inte kan vara väl motiverade, men det är 
samtidigt viktigt att skillnader inte blir så stora att individuella kost-
nader för välfärden blir alltför olika beroende på var man bor. Det 
finns en rad områden där tydligare principer skulle vara bra för att 
få en klarare bild av varför egenavgifter ser ut som de gör och varför 
de är högre (lägre) inom vissa områden. Tydligare principer skulle 
sannolikt också stärka acceptansen för systemens utformning och 
bidra till att de uppfattas som rättvisa. Samtidigt är det viktigt att 
ännu en gång poängtera att denna gräns inte kan sättas en gång för 
alla; den kommer alltid att vara flytande i ett system som har som 
målsättning att tillfredsställa »de flestas« behov.  

*  *  *

Vår rekommendation är att egenavgifter bör finnas inom välfärds-
tjänsterna men de är inte lösningen för att finansiera välfärdstjäns-
ter i framtiden. Egenavgifter kan aldrig vara den huvudsakliga fi-
nansieringskällan utan att de riskerar de grundläggande egenska-
perna i den svenska välfärdsmodellen. Men rätt utformade kan de 
bidra till att minska finansieringsproblemen genom att efterfrågan 
sjunker och därmed också kostnaderna och samtidigt kan de bidra 
med vissa intäkter. För att inte orsaka negativa fördelningseffekter 
måste egenavgifter vara begränsade. Det behövs därför tydliga prin-
ciper för hur egenavgifter bör utformas för att användningen ska 
vara systematisk och konsistent mellan olika välfärdstjänster. 
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Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från 
andra typer av välfärdssystem genom att vara universell, generös 
och i huvudsak skattefinansierad. Systemet har fungerat väl de se-
naste årtiondena och levererat både tillväxt och en jämnt fördelad 
välfärd jämfört med andra länder. Välfärdsstaten kan ge konkur-
rensfördelar i en allt öppnare och mer föränderlig värld. Följaktli-
gen är inte globaliseringen en utveckling som uppenbart hotar väl-
färdssamhället utan som tvärtom kan ge den större legitimitet. Stö-
det för systemet är alltjämt starkt i befolkningen och har, om något, 
till och med ökat det senaste decenniet. Ser man till de stora politis-
ka partierna ger de också ett relativt samstämmigt stöd för en bland-
modell med gemensam finansiering i huvudsak via skatter, men 
där utförandet kan vara i annan regi än offentlig. Mot denna bak-
grund är vår utgångspunkt att de förslag vi presenterar ska vara inom 
ramen för en sådan modell.

Välfärdsstaten har finansieringsproblem men de är inte oöver-
stigliga. Den stora utmaningen med den åldrande befolkningen är 
löst i bemärkelsen att nuvarande skattesystem klarar av att finansie-
ra välfärden trots den åldrande befolkningen, förutsatt dagens ni-
våer på kvalitet i och utbud av dessa tjänster och givet att individer 
ökar sitt arbetsutbud på det sätt som kan förväntas efter de reformer 
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som gjorts, framför allt pensionsreformen. Om de förväntade bete-
endeförändringarna skulle utebli påverkas inte pensionssy stemets 
hållbarhet i teknisk bemärkelse eftersom dess konstruktion är ro-
bust. Dock kan ett politiskt problem uppstå om senare pensione-
ring inte kommer till stånd och pensionerna som konsekvens blir 
otillräckliga. 

Problemen att finansiera välfärdstatens beror i huvudsak på att 
1. vissa tjänster blir relativt dyrare att producera
2. efterfrågan på välfärdstjänster stiger (till följd av stigande inkom-

ster och innovationer)
3. efterfrågan på fritid ökar (också till följd av stigande inkomster).

Sammantaget utgör detta en reell utmaning som behöver hanteras, 
men den gör inte att välfärdsstaten behöver förändras i grunden. 
Dock krävs ständig omformulering av vad som är välfärdens kärna. 
Generellt sett kan ett system som ska täcka »de flestas behov« inte 
fixeras utan måste följa utvecklingen när det gäller kvalitet och inn-
ovationer. Orsakerna till dilemmat, alltså stigande inkomster och 
innovationer, är i grunden något bra för samhället. Vi drar slutsat-
sen att det är möjligt att behålla de stora dragen i välfärdsstatens ut-
formning och ändå klara utmaningen. 

Vi konstaterar: 
1. Tillväxt löser inte automatiskt finansieringsproblemet. 
2. Drastiska nedskärningar av välfärdsstatens utgifter minskar för-

stås problematiken, men då riskeras de grundfundament av väl-
färdsstaten som samhället värnar om och som det finns stor upp-
slutning kring. 

3. Enbart skatter kan inte lösa problemet. Ett alltför högt generellt 
skattetryck riskerar att skada ekonomin. Däremot kan utform-
ningen av skattesystemet vara en del av lösningen. 

4. Redan genomförda reformer för ökat arbetsutbud är bra men 
fler arbetade timmar måste komma till stånd och arbetslivet för-
längas i takt med livslängdsökningen.  
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Det finns således ingen enkel lösning på problemet. I stället krävs 
en palett av förändringar inom olika områden. 

Rapportens rekommendationer 

Effektivisering och utvärdering 
 ¶ Utveckla bättre information om produktiviteten i offentligt fi-

nansierade tjänster för att kunna värdera effektiviteten i välfärds-
tjänsterna. I dag finns mått för vissa delar men för stora delar av 
välfärdstjänsterna saknas information. I den mån mått existerar 
brister de ofta i transparens och systematik. Ett ramverk jämte 
systematik för att mäta produktivitet behöver utvecklas.

 ¶ Utmana utföraren av välfärdstjänster. Det är inte avgörande om 
utföraren är privat eller offentlig men utföraren av välfärdstjäns-
terna måste utmanas, som på en välfungerande marknad, vad 
gäller kostnadseffektivetet, kvalitet och nyskapande. För att det-
ta ska komma till stånd krävs:

1. För alla utförare ska finnas systematisk utvärdering och kriteri-
er för utvärdering. 

2. Vid val av privat eller offentlig utförare måste det ställas krav på 
utvärdering på tjänsterna i efterhand. Man måste ta ställning 
till hur tjänsterna ska utvärderas innan verksamheten läggs ut 
på entreprenad.

3. Staten, regionerna och kommunerna ska utveckla kvantitativa 
och kvalitativa mål för att göra verksamheter, resultat och kost-
nader synliga för alla som utför välfärdstjänster.

4. Resultatet av utvärderingarna ska användas för benchmarkring. 
Benchmarking ska utformas på ett sätt som undviker att verk-
samheterna fokuserar på enstaka, snäva mål som inte visar hela 
verksamhetens kvalitet. Benchmarking kan användas för att 
identifera best practice.

5. Ledningsstrukturen för offentliga institutioner ska vara tydlig 
och ge väldefinierade befogenheter till ledningen och ange 
sanktioner som grundas på prestation.
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Mer försäkring 

 ¶ Skilj finansieringen för välfärdstjänsterna och socialförsäkring-
arna. Stärk försäkringsmässigheten i socialförsäkringarna ge-
nom att göra sjukförsäkringen autonom liksom pensionssyste-
met. I en autonom försäkring krävs balans mellan utgifter och 
intäkter. En kostnadsökning, till exempel större utnyttjande av 
försäkringen, måste hanteras inom försäkringen och skatteme-
del behöver inte tas från annan verksamhet som vård och om-
sorg för att finansiera ökade utgifter. Genom att frikoppla social-
försäkringarna från statsbudgeten skulle andra välfärdstjäns-
ter kunna lämnas opåverkade av utvecklingen av socialförsäk-
ringarna. En autonom socialförsäkring ger också förutsättning-
ar att upprätthålla ersättningsnivåerna. Om socialförsäkringen 
utvecklas mot ett grundtrygghetssystem genom att ersättnings-
nivåerna sjunker i förhållande till inkomsten är det en utvecklig 
mot ett i grunden annat system. Det riskerar att betalningsviljan 
och stödet för allmänna försäkringar urholkas.

 ¶ Utvärdera om försäkringslösningar på andra områden kan infö-
ras, i första hand en obligatorisk äldreomsorgsförsäkring.  

Ta fram principer för egenavgifter
 ¶ Ta fram principer för hur egenavgifter ska utformas och använ-

das.Egenavgifter är redan i dag en del av finansieringen av väl-
färdstjänsterna. Denna finansieringsform går att utveckla men 
det kommer inte att påtagligt öka intäkterna. Men genom att 
egenavgifter håller nere efterfrågan på de avgiftsbelagda tjäns-
terna bidrar de indirekt till att avhjälpa finansieringsproblema-
tiken. I dag styrs egenavgifterna av oklara principer och det tycks 
ofta vara slumpmässigt på vilka områden de tas ut. Användning-
en av egenavgifter ser dessutom mycket olika ut i olika regioner. 
Det är viktigt att egenavgifter används och utformas efter vissa 
principer. Vi föreslår därför att sådana utarbetas av stat, kom-
mun och landsting. 
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Fler arbetade timmar 
 ¶ Upprätthåll ett högt arbetskraftsdeltagande. Pensionsreformen 

ger postiva drivkrafter till arbete men åtgärder för förbättrad 
 arbetsmiljö och omställning under livet krävs för att ett förlängt 
arbetsliv ska kunna realiseras. 
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