
I den offentliga sektorn blandas be-
prövad metod med genomgripande
reformer. När förändringar genomförs
är de inte sällan påtvingade utifrån,
och ofta framkallade av ekonomisk
nödvändighet. Ett prekärt finansiellt
läge kan göra förändringar som igår
var otänkbara till dagens högsta vis-
dom.

Men dagens visdom ger inte sällan
grunden för morgondagens besvikel-
se, i synnerhet när förändringarna är
otillräckligt genomtänkta. Detta ger
anledning att önska sig ett återupp-
väckt svenskt utredningsväsende. En
utredning som styrs på parlamentarisk
grund, som inte begränsas annat än av
de allra mest oundgängliga direkti-
ven, och där man under tillräckligt
lång tid ges möjlighet att begrunda ett
problem och allsidigt pröva olika lös-
ningar, ger förutsättningar att fatta be-
slut som inte kort efter genomföran-
det måste revideras.

Som en naturlig del av ett reforme-
rat utredningsväsende bör man också
visa ökad beredvillighet att systema-
tiskt testa policyförslag i begränsad
skala. ’Den goda utredningen’ kom-
pletteras då med försök som syftar till
att ge kompletterande kunskaper innan
en fullständig reform sätts i sjön. Ett
gott föredöme i detta avseende är den
uppföljning som genomförts av syssel-
sättningseffekter av sänkt arbetsgivar-
avgift i Norrbotten 1984–1986. Bland
annat gavs forskare, från försökets
början, möjlighet att utforma den ut-
värderingsmetod som skulle användas.

Exempelvis kunde på sådana grunder
kontrollgrupper tillskapas (kommuner
i näraliggande län) med en i övrigt lik-
artad arbetsmarknadssituation.

Senaste årens utveckling av forsk-
ningen inom experimentell ekonomi
har ytterligare förbättrat möjligheten
att genomföra sådana försök. Det
ekonomiska experimentet ger forska-
ren, och i förlängningen beslutsfatta-
ren, utrymme att i en starkt stiliserad
avbildning av verkligheten undersöka
hur centrala aspekter av policyförslag
påverkar förutsättningarna för företag
och individer. Alltså: först experi-
ment, därefter kontrollerat försök och
på grundval av dessa erfarenheter den
nya politiken.

Från den svenska miljö där jag ar-
betar kan man peka på några fall där
fortsatt experimentell prövning inom
en snar framtid skulle kunna följas
upp med olika typer av tillämpningar
i begränsad skala:

Vägverket genomför stora delar av
sin drift- och underhållsverksamhet
med hjälp av entreprenörer som utses
efter ett standardiserat upphandlings-
förfarande. Somliga företag som vill
delta i budgivningen kan emellertid
ha svårt att uppskatta de faktiska ut-
förandekostnaderna; andra företag
kanske vill delta i anbudsgivningen i
flera regioner. För delar av under-
hållsverksamheten finns det därför
anledning att pröva en alternativ upp-
handlingsform; med en öppen (simul-
tan) budgivning kan man ge företag
löpande information om det vid varje
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tillfälle gällande högsta-budet. På så
sätt skulle sannolikt verkets kostnader
för verksamheten kunna pressas ytter-
ligare.

Riksgäldskontoret lånar upp pengar
genom att sälja statspapper på auk-
tion. Den budgivare som lägger lägsta
anspråk på avkastningen/räntan får
köpa dokumentet. En budgivare som
får tilldelning betalar för varje enhet
värdepapper ett pris som är lika med
det egna budet. En alternativ prisregel
vore att de budgivare som bjudit de
högsta priserna alla betalar ett och
samma pris för sina tilldelade värde-
papper, nämligen det lägst acceptera-
de budet (jämviktspriset). Detta skulle
kunna ge staten lägre upplåningskost-
nader.

Tågtrafiken har (i huvudsak) avre-
glerats. En fördelning av rätten att be-
driva trafik med utgångspunkt från de
bud som operatörerna lämnar under
en tidtabelläggningsprocess skulle

kunna medverka till att maximera
nyttan av tillgänglig och ofta knapp
bankapacitet.

En utredning överväger för närva-
rande principerna för fördelning av
rätten att sända radioprogram. De ex-
perimentella och framför allt praktis-
ka erfarenheter på detta område som
under senare år gjorts i USA visar att
staten denna väg kan dra in pengar till
statskassan, att samhället kan säker-
ställa en effektiv användning av ra-
diofrekvenser samtidigt som väl pre-
ciserade rättvisehänsyn kan beaktas.

Från principiella utgångspunkter
finns det goda grunder att tro att man i
de exempel som nu givits kan förbättra
dagens beslutsprocesser. Innan försla-
gen genomförs kan de med fördel prö-
vas i avgränsade miljöer. Detta kan på
ett förtjänstfullt sätt kombineras med
ett förstärkt utredningsväsende.
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