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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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