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Slutsatser och 
 rekommendationer

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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