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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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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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