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Offentligt eller privat? 
Ett komplext analysområde

Ett av de mer utmanande områdena inom ekonomisk analys är frågan om 
vilken ägande- och organisationsform som kan förväntas ge bäst ekonomisk 
effektivitet, men också ge god kvalitet, valfrihet och kundnytta. SNS rapport i 
september 2011 (Hartman 2011) om s k välfärdstjänster har följts av en intensiv 
debatt om effekter av ändrat huvudmannaskap i välfärdstjänster.

Det finns skäl att ifrågasätta rapportens slutsatser och bedömningar. Teorin 
om kvasimarknader som använts bör kompletteras med en syn på organisations-
formens betydelse för effektiviteten. Hur incitamenten i organisationer som 
levererar välfärdstjänster påverkar verksamheten och vilka möjligheter som 
finns att sluta avtal bör läggas till analysen.

1. Välfärdstjänsternas omfattning och utmaningar
Inledningsvis är det intressant att något reflektera över den delsektor av 
ekonomin, välfärdstjänster, som är föremål för diskussionen och som Hart-
man/SNS (2011) valde att studera. Vilka är förutsättningarna för den och 
vilka är utmaningarna framöver?

Man kan då notera att ”välfärdstjänsterna” enligt terminologin i SNS-
rapporten är en väsentlig del av ekonomin. Räknat i antal anställda omfat-
tar den, omkring 900 000 anställda av ekonomins totalt ca 4 600 000 sys-
selsatta i november år 2011.1 Det är alltså omkring 20 procent av arbets-
marknaden som analyserats. På denna marknad konstateras i rapporten att 
andelen anställda i icke-offentlig sektor (exklusive hälso- och sjukvård och 
arbetsmarknadstjänster) uppgår till ca 20 procent. Om man antar att ande-
len tjänster som organiseras i privat sektor inom hälso- och sjukvården är 
densamma (ca 20 procent) som inom de sektorer som rapporten redovisar 
statistik för, är således marknaden konkurrensutsatt i relativt liten utsträck-
ning. Att 80 procent av en delsektor domineras av arbetsgivare och ägare i 
offentlig sektor är nämligen relativt ovanligt, utanför de rena ”nattväktar-
stats” områdena som försvar, rättsväsende och polis. Välfärdstjänsterna 
utmärks således snarare av offentliga monopol och oligopol än av konkur-
rens. Detta förhållande är en väsentlig utgångspunkt för den fortsatta dis-
kussionen.

Mot detta kan man hävda att det kan anses råda viss konkurrens även 
inom den offentliga tjänsteproduktionen. Det är 290 kommuner och 20 
landsting/regioner som tillhandahåller de tjänster som det gäller, vid sidan 

1 Nyckeltal för Sverige, www.scb.se (2012-01-22).
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av privata aktörer. Det är klart att det förekommer en viss mångfald i denna 
del av ekonomin genom det stora antalet producenter. Dock är det i huvud-
sak frågan om lokala geografiska monopol som konsumenterna möter. 
Konkurrensen inom enskilda kommuner är ofta begränsad och att kommu-
ner i stort sett är förhindrade att erbjuda sina tjänster till andra än kommun-
innevånare begränsar ytterligare tillgången till alternativa leverantörer.

Praktisk erfarenhet och ekonomisk teori tyder på att det finns stort 
utrymme att öka marknadsinslagen i denna sektor. Det bör leda till ökad 
effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Kanske ligger den främsta effektivi-
seringspotentialen i att ökade marknadsinslag och konkurrens öppnar för 
modeller där makten förskjuts från producenter av tjänster till brukare och 
konsumenter. Det ger förutsättningar för tjänster som är bättre anpassade 
till kundernas önskemål och därmed större möjlighet att kundernas efter-
frågan möts. Offentlig sektor är ofta bra på att producera standardiserade 
tjänster men sämre på att situations- och kundanpassa sitt utbud. Just idén 
om likabehandling av medborgarna/brukarna är ju en av grundidéerna i 
offentlig verksamhet. I en utvecklad marknad med tydliga preferensskillna-
der mellan olika kunder har därför ofta offentlig sektor svårt att hävda sig.

Det kan också konstateras att välfärdstjänstsektorn står inför stora utma-
ningar framöver. Sveriges Kommuner och Landsting (2010) har beräknat 
att den kommande ökningen av befolkningen i kombination med stigande 
medellivslängd gör att välfärdstjänsterna årligen kommer att kosta 200 mdr 
kr mer än i dag år 2035. Omsatt i kommunala skattesatser kan det röra sig 
om behov av så mycket som 13 kr högre kommunalskatt per 100-lapp än 
i dag. Alternativt behöver avgifter införas och/eller höjas för dessa tjänster. 

Självklart behöver i det perspektivet alla tänkbara vägar för att effekti-
visera välfärdstjänsteområdet prövas. Kommunalskatter på 40–45 kr kom-
mer vi inte rimligen att kunna leva med. Även om den allmänna tillväxten i 
ekonomin gör att vi i en teoretisk bemärkelse sannolikt har resurser både till 
standardökningar och till en relativt sett dyrare välfärdssektor (se Baumol, 
1993), är ett skattetryck i den nivå som här antyds inte någon bra modell för 
en dynamisk ekonomi. Ökad konkurrensutsättning kan vara en väg att höja 
förändringstrycket i sektorn. Offentliga åtaganden kommer med all san-
nolikhet tydligare att behöva inriktas på de områden där det verkligen råder 
marknadsmisslyckanden eller där det finns starka sociala eller mänskliga 
värden som måste skyddas. Det är angeläget att ha dessa utgångspunkter 
klara för sig när man diskuterar och analyserar välfärdstjänsternas kom-
mande utmaningar. Hade så varit fallet för SNS-författarna och i den publi-
ka debatten som följt skulle sannolikt slutsatserna ha blivit annorlunda.

Den svaga anknytningen till välfärdstjänsternas utmaningar kan vara en 
utgångspunkt för att i övrigt diskutera SNS-rapportens slutsatser (fokus är 
alltså på rapportens inledande kapitel 1 och sammanfattande kapitel 8, båda 
skrivna av Laura Hartman). Finns det andra områden där analysen skulle 
ha vunnit på ett perspektiv där förändringsbehov och behov av ompröv-
ning står i fokus? Och vilken syn på teoribildningen kring organisationers 
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funktionssätt och drivkrafter ger rapporten och debatten om dessa frågor 
uttryck för? Ett intryck från debatten är att den bygger på en relativt oreflek-
terad organisationssyn där monopolproduktion i offentlig sektor ses som 
oproblematisk och ”naturlig”, medan andra organisationsformer omges 
med många frågetecken. I själva verket har ju just de upplevda problemen 
i den offentliga produktionen, s k policy-misslyckanden, varit grunden för 
omprövningsarbetet inom välfärdsområdet.  

2. Stat och marknad – och ekonomisk teori 
om organisationer
Ett grundläggande synsätt i ekonomisk teori är att det i princip finns två 
sorters varor eller tjänster i en ekonomi. Publika (eller kollektiva) varor 
och privata varor. Bland annat Samuelson (1954) och Buchanan (1968) 
har utvecklat en teoribildning kring en uppdelning av ekonomin utifrån 
en sådan modell och diskuterat förutsättningarna för tillhandahållande av 
publika (eller kollektiva) varor och tjänster.

Publika varor och tjänster är svåra att tillhandahålla i marknadsmässiga 
former eftersom de ofta utmärks av att de inte är exklusiva (eller exkluder-
bara), vilket gör att det är svårt att bygga upp frivilla kundrelationer mel-
lan producent och konsument. Detta har gjort att de ofta tillhandahålls av 
offentlig sektor och skattefinansieras. 

Privata varor eller tjänster är sådana som utmärks av exklusivitet så att 
en konsuments utnyttjande av varan eller tjänsten i allmänhet utesluter 
andra från att utnyttja varan eller tjänsten. Privata varor och tjänster till-
handahålls i allmänhet på marknader och finansieras av brukarna. 

Beroende på graden av uteslutningseffekt (s k rivalitet) kan olika mellan-
former mellan publika och privata varor och tjänster beskrivas. De tjänster 
som det här är frågan om, s k välfärdstjänster, får väl i allmänhet anses tillhöra 
kategorin privata varor eller tjänster, med olika inslag av publika egenskaper. 
De utmärks i varierande grad av en exklusivitet i tillhandahållandet genom 
att det bara är brukaren själv som kan utnyttja tjänsten och som genom att 
utnyttja den utestänger andra från att dra nytta av exakt samma tjänst. När 
det gäller t ex utbildning kan man ju säga att det handlar om ett gränsfall till 
en publik tjänst eller en ”klubb”-situation. Varje enskild elev (om vi talar om 
traditionell klassrumsundervisning) tar upp en plats i rummet, som ju är en 
begränsad resurs. Däremot hindrar ju inte en marginell ytterligare elev andra 
elever från att också utnyttja väsentliga delar av tjänsten. 

Vi rör oss här i ett gränsland mellan publika och privata tjänster men i 
allmänhet råder dock en exklusivitet i konsumtionsledet som gör att väl-
färdstjänsterna till största del bör föras till kategorin privata tjänster.

Till detta resonemang kan också föras förekomsten av (huvudsakligen) 
positiva externa effekter i välfärdstjänstområdets produktion. Vi har alla 
att vinna på att sjukvård, äldrevård och utbildning fungerar på ett rimligt 
bra sätt och erbjuds alla medborgare. Det ger ett samhälle med goda till-
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växtförutsättningar och det tillfredsställer värden som medmänsklighet 
och humanism, som vi i demokratiska system anser viktiga. Detta för-
hållande talar för att medborgare i allmänhet kan förväntas vara positivt 
inställda till skattefinansiering av välfärdstjänster. Men det säger i och för 
sig inte något om i vilken organisationsform de ska tillhandahållas.

När det gäller privata tjänster finns (liksom ofta för publika varor och 
tjänster) valet att tillhandahålla dessa genom produktion i offentlig eller 
privat regi. Det som motiverar att den offentliga sektorn tar på sig uppgiften 
att tillhandahålla tjänster som skulle kunna tillhandahållas på marknader, 
vilket bör vara grundmodellen i en marknadsekonomi som den svenska, är i 
allmänhet att beslutsfattare befarar olika typer av marknadsmisslyckanden 
vid valet av en marknadslösning.

Det kan vara frågan om att marknaden i vissa delar av landet är så liten 
att man kan anta att tjänsterna inte kommer att tillhandahållas av markna-
den, att monopoltendenser kan uppstå eller att marknaden inte ger en för-
delningspolitiskt önskvärd leverans av tjänster och produkter. Men det kan 
förstås också vara frågan om att den offentliga sektorn genom produktion 
eller styrning vill se till att kvaliteten hålls på en önskvärd högre nivå än vad 
marknadslösningen befaras kunna leda till. Eller omvänt att huvudman-
nen i offentlig sektor vill försäkra sig om att effektivitetstrycket hålls på en 
”tillräckligt låg” nivå.

En diskussion om hur ett byte från offentlig till privat huvudman för 
privata tjänster kan påverka effektiviteten i välfärdssektorn bör baseras på 
en teoretiskt grundad modell för både marknadsfunktionalitet och orga-
nisationsteori. En genomgång om organisationsteori utifrån ett ekonom-
perspektiv finns hos Oliver Hart (1989). Hart pekar på fyra olika modeller 
som ofta används för att beskriva organisationer; den neoklassiska teorin, 
principal-agent teori, transaktionskostnadsteori och synen att organisatio-
ner huvudsakligen kan ses som en samling av avtalsrelationer.

De olika modellerna ger olika förklaringsmodeller för hur en organi-
sation kan förväntas fungera under olika marknadsförutsättningar och 
förklarar på olika sätt organisationsformens betydelse för incitament och 
funktion i olika situationer. Förhållanden som vilka grundläggande driv-
krafter som styr organisationer, relationen mellan ägare/uppdragsgivare 
och ledning i organisationen, kontraktsformernas betydelse för styrningen 
och produktionsförhållandena i organisationer som en funktion av kostna-
der och intäkter är några aspekter som kan diskuteras med dessa teorier som 
grund. Hart tillför ett perspektiv där äganderättens styrka står mer i fokus 
för en beskrivning av organisationens funktion. 

Marknadsförhållandena är en annan avgörande fråga att väga in vid en 
analys av förändrat huvudmannaskap. Förutom de mer klassiska formerna 
av konkurrensmarknader respektive monopolmarknader, varav kanske just 
monopolsituationen är den som närmast efterliknar merparten av produk-
tionen av välfärdstjänster i nuläget, finns teoribildningar kring olika former 
av hybridsituationer på marknader, s k kvasimarknader.
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Senare i denna artikel refereras en sådan modell kring olika former av 
hybridsituationer mellan stat och marknad som presenterats av Ruiter 
(2005) och då snarast med utgångspunkt i avtalssituationen betraktad från 
ett transaktionskostnadsperspektiv. Ett alternativt angreppssätt är teori-
bildning kring kvasimarknader, som SNS också använder som en inspira-
tionskälla och modell i sin rapport. 

Lowery (1998) ger i en artikel en bred översikt över teoribildningen 
kring kvasimarknader, med fokus på tjänster producerade av lokala offent-
liga myndigheter, som kommuner. Utifrån insikten att det föreligger såväl 
marknadsmisslyckanden, som berörts ovan, som policymisslyckanden vid 
produktionen av många tjänster i offentlig sektor, har olika system som 
strävar efter att införa marknadsinslag i den offentliga tjänsteproduktio-
nen prövats. Bland dessa märks utkontraktering/upphandling av offentliga 
tjänster och olika typer av check-system, där brukarna ges det direkta infly-
tandet och valmöjligheten genom val mellan olika leverantörer. 

De två modellerna har i Sverige sin avspegling i offentlig upphandling av 
tjänster som tidigare ofta producerats i offentlig regi respektive den modell 
som regleras i Lagen (2008:962) om valfrihetssystem. I lagens portalpara-
graf beskrivs valfrihetssystem som ”ett förfarande där den enskilde har rätt 
att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande 
myndighet godkänt och tecknat kontrakt med”. Den senare modellen kan 
ses som ett exempel på ett brukarvalssystem som liknar check-system. Den-
na modell provas nu i ett stort antal kommuner i Sverige. Hittills har det 
varit vanligast inom hemtjänsten.

Lowery hänvisar också till Tiebouts (1956) modell som beskriver hur 
medborgare gör val mellan olika bostadsorter baserat på en sammanvägd 
bedömning av de varor och tjänster som tillhandahålls av olika kommu-
ner/lokala myndigheter. Genom att i det yttersta flytta till eller från olika 
kommuner ger brukarna/medborgarna uttryck för sina preferenser och ett 
slags marknad uppstår, där en löpande prövning görs av den lokala offent-
liga tjänsteproduktionens kvalitet och kostnader. Även denna modell kan 
ses som en del av teoribildningen kring kvasimarknader. Tiebouts artikel 

Figur 1
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skrevs som en parallell till Samuelsons artikel från 1954 och utvecklade dis-
kussionen till att omfatta den lokala nivån i den offentliga sektorn, vilket 
gör den särskilt intressant i diskussionen om välfärdstjänster.

Lowery går i sin artikel igenom de olika kvasimarknadsmisslyckanden 
som kan uppstå vid tillämpning av de olika former som kan användas för 
uppbyggnad av kvasimarknader. Det är misslyckanden som uppstår relate-
rat till:

• Marknadens funktionssätt, dvs huruvida valfrihet mellan flera leveran-
törer gäller eller om monopoltendenser är det utmärkande

• Tillgången till information på marknaden, vilket påverkar konsumen-
ternas möjligheter att få sin efterfrågan mött av ett brett utbud av rele-
vanta tjänster samt

• Den bristande matchningen mellan utbudet som tillhandhålls på kvasi-
marknader och den efterfrågan som konsumenterna uttrycker – exem-
plifierat med en skolverksamhet som produceras med goda pedagogiska 
ambitioner medan föräldrar kanske t ex snarare väljer skolor utifrån om 
eleverna får en dator ”gratis”.

De två första av dessa exempel är inte unika för kvasimarknader medan det 
sista exemplet kanske är mer särpräglat för tjänster och produkter som ofta 
tillhandahålls av offentlig sektor eller på kvasimarknader. Lowerys genom-
gång ger en verktygslåda för att analysera såväl marknadsmisslyckanden, 
policy-misslyckanden som misslyckanden på kvasimarknader. Den sätter 
fokus dels på de organisationer och marknader som tillhandahåller tjänster 
producerade eller finansierade av offentlig sektor. Dels problematiserar den 
efterfrågan som kan uttryckas både som konsumentmakt och producent-
makt, i det senare fallet uttryckt genom den representativa demokratins 
institutioner. 

Figur 2
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Genom att kombinera Lowerys genomgång med Harts beskrivning 
av olika organisationsformers kännetecken ges en grund för att analysera 
effekter av huvudmannaskapsförändringar för s k välfärdstjänster. I figur 2 
ges en schematisk bild av hur kvasimarknaders funktion påverkas av olika 
organisatoriska aspekter.

Ett stort antal empiriskt baserade studier har gjorts av privatiseringar av 
olika slag. I SNS-rapporten tas några av dessa upp. Dessa kommenteras och 
kompletteras något nedan.

3. SNS-rapportens metod, värderingar och teoribas 
– några reflektioner
SNS har haft ambitionen att göra en utvärdering av hur förändringar av 
huvudmannaskapet för välfärdstjänsterna fallit ut och vilka effekter de 
haft. Här behandlas tre aspekter på rapporten. Det gäller utvärderingens 
metodupplägg, värderingar av de fakta som framkommit samt vilken teo-
retisk bas rapportförfattarna tillämpat och vad den säger.

Bristen på nollalternativ
När man ska göra komparativa studier av det slag som rapporten syftar till är 
det angeläget att göra klart för sig hur jämförelsealternativet (eller ”nollal-
ternativet”) ser ut. Om vi inte vet i vilket utgångsläge vi är när vi inleder 
en förändring är det svårt att göra uttalanden om förändringens innebörd 
när vi väl registrerat den. Det här är ett problem som är väl känt t ex från 
utvärderingsforskning. Ett resonemang om dessa frågor förs i rapportens 
inledning, men någon tydlig slutsats redovisas egentligen inte. 

En metod som kan tillämpas vid utvärderingar är att göra en målupp-
fyllelsestudie. Ska en sådan göras korrekt bör målen, t ex med en reform, 
beskrivas så tydligt som möjligt. Här kan man konstatera att SNS i sina 
sammanfattande bedömningar huvudsakligen utgått från ett antal ganska 
svepande uttalanden om vad som var förväntningarna med att ändra huvud-
mannaskapet för dessa tjänster, t ex att konkurrensutsättningen skulle ha 
varit ansedd som en ”mirakelmedicin”. Visserligen har SNS också utgått 
från propositionstexter och den offentliga förvaltningspolitikens mål men 
det ges inga explicita referenser till målen. Snarast ges intrycket att man 
hänvisar till den ideologiskt färgade (ofta i högt tonläge) förda debatten och 
inte till den officiellt beslutade och förda politiken.

Just när det gäller jämförelser av effekter av förändrade huvudmanna-
skap för olika verksamheter, t ex privatiseringar, pekar Shirley och Walsh 
(2001) som gjort en översiktsstudie av erfarenheter av privatiseringar för 
World Bank, på detta problem. De skriver bl a att: ”…the critical question 
is not whether the performance of privatized firms is optimal, but whether 
it is better than under state ownership” (s 39).

Det är svårt att befria sig från intrycket att rapportförfattarna gjort just 
det som Shirley och Walsh varnar för, dvs ställt kraven för högt och sökt 
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efter optimala utfall snarare än inkrementella förändringar och förbätt-
ringar. Det är möjligt att författarna försökt värja sig mot de starka ideo-
logiska värderingarna om konkurrensutsättningens effekter genom att 
vara (överdrivet) försiktiga kring fördelar och (överdrivet) negativa kring 
tecken på mindre lyckade utfall. Därmed har de missat att dra, i vart fall pre-
liminära, slutsatser som hade varit värdefulla för den fortsatta diskussionen. 
Huvudslutsatsen i rapporten, att det behövs mer forskning och underlag 
för bedömningar, är helt riktig men samtidigt ganska självklar. Vi kan alltid 
som forskare önska bättre underlag. 

Värderingen av fakta
Vid en läsning av sammanfattningen i rapporten är det svårt att frigöra sig 
just från intrycket att SNS ofta betraktar positiva effekter som registrerats 
till följd av konkurrensutsättningen som något tveksamt medan negativa 
effekter, ofta med lika svag logisk kausalitet just till konkurrensutsättningen 
som de positiva effekter som redovisas, ges en större vikt. Det är ju ett pro-
blem i sig att nollalternativet inte har preciserats men också att det förefaller 
som om produktion i offentlig regi är den ”naturliga” produktionsformen 
i rapporten. 

Låt mig ge några exempel från slutsatskapitlet i rapporten:
Det är enligt rapporten svårt att belägga vare sig positiva eller negativa 

resultat av friskolereformen när det gäller skolresultaten. Formuleringarna 
är dock mer definitiva om negativa effekter som att reformen varit kost-
nadsdrivande och ”farhågor”, oklart vilka eller vems, att konkurrensen 
skulle leda till betygsinflation och segregation besannats. Positiva effekter 
som redovisas är nya tankar kring organisering och styrning och att föräld-
rarna är mer nöjda med friskolor än med kommunala skolor.

Det är i sammanhanget intressant att läsa en rapport från Konkur-
rensverket, just om effekterna på betygssättning av friskolereformen, Kon-
kurrensverket (2010). En av de forskare som också deltagit i SNS-rappor-
ten, Jonas Vlachos, skriver där:

”Enligt den analys som genomförts är emellertid konkurrensens inver-
kan på betygsinflationen liten; en expansion av friskolesektorn på tio pro-
centenheter skulle enligt skattningarna ha lett till en höjning av genom-
snittsbetygen på mellan ett och två meritvärdespoäng. Då det maximala 
meritvärdet uppgår till 320 och medel ligger kring 206 är denna effekt när-
mast trivial. Samtidigt ska det framhållas att analysen av flera skäl sannolikt 
underskattar den sanna effekten på betygsinflation som konkurrensen ger 
upphov till. Vad den sanna effekten av konkurrens mellan skolor är går inte 
att svara på inom ramen för denna rapport, men även om denna är ett par 
gånger större än den här uppskattade så skulle ändå en betydande betygsin-
flation kvarstå att förklara” (s 6).

Slutsatsen att just betygsinflationen kan kopplas till konkurrensutsätt-
ningen kan ju därmed diskuteras. 

Apoteksomregleringen och införandet av vårdval rapporteras vara posi-
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tiva reformer när det gäller tillgänglighet och öppettider. Utvärderingar 
som visar på att fler i Stockholm utnyttjar vården, främst i vårdtunga grup-
per, dessutom att de privata aktörerna har lägre kostnader balanseras av 
uttalandet att ”det är för tidigt att dra några generella slutsatser” (s 263).

När det gäller omsorgen för äldre och funktionshindrade finns inga 
entydiga effekter enligt rapporten men positiva effekter antyds om att yng-
re personer med funktionshinder fått större inflytande över sin hjälp, vilket 
rimligen måste ses som en positiv effekt av konkurrensutsättningen. Detta 
ges dock inte något större utrymme i rapportens sammanfattning. För de 
funktionshindrade personer som upplever en förbättring vore jag förvånad 
om de inte upplever detta som är en värdefull utveckling.

Från förskolan redovisas ett bristande kunskapsunderlag och metod-
problem, som att finna rimliga jämförelsegrupper vid mätningar, som före-
faller relevanta för denna delsektor men även för andra delsektorer. Dessa 
metodproblem hindrar dock inte Hartman från att dra slutsatser inom 
andra områden av skolan, t ex när det gäller tecken på ökad segregation. 
Positiva effekter som rapporteras är en högre kundnöjdhet bland föräldrar 
som har barn i fristående förskola. Att konkurrens saknas i många kommu-
ner, som måste ses som en av bristerna med genomförandet av reformerna, 
beskrivs snarast som ett problem med konkurrensutsättningen i sig, inte att 
reformerna gått för långsamt, eftersom ”valfriheten i praktiken är begrän-
sad” (s 264). 

I individ- och familjeomsorgen saknas enligt SNS systematiska jämfö-
relser som gör att man kan dra slutsatser vare sig om kostnader eller om 
kvalitet. Här diskuteras ett antal omständigheter med detta tjänsteområde 
som tyder på att det verkligen finns svårigheter att organisera marknader på 
ett effektivt sätt. Det är en bra ansats som borde kunnat utsträckas mer. Det 
borde gå att utveckla som exempel på verkliga marknadsmisslyckanden.

När Hartman ska väga samman effekterna i rapporten görs en relativt 
negativ sammanfattning av situationen. De negativa tendenserna och bris-
ten på data upprepas. I tillägg till det värderas de positiva effekterna som 
redovisats inom respektive delsektor med stor försiktighet. En något positiv 
bild av primärvården blir här till ett exempel på svårigheten att mäta kvalitet. 
Det faktum att kunderna (slående som det beskrivs) är något mer nöjda hos 
privata utförare är inte heller värt så mycket, eftersom det enligt rapporten 
är svårt att mäta kvalitet. Kunder till privata aktörer har enligt rapporten 
genom sina egna val en bias att bedöma tjänsterna positivt, vilket sägs inne-
bära att man inte riktigt kan lita på dem. Det senare är ungefär som att säga 
att köpare av Volvobilar även om de skulle vara nöjda med sina bilar kanske 
har fel, eftersom man inte kan lita på deras utsagor. Visst är det en intressant 
och utforskad fråga vad som egentligen styr våra val på marknader och hur vi 
värderar våra val, men just de individuella valen är ju grunden för marknads-
ekonomin, med sina brister och förtjänster. Variationer i kundnöjdhet måste 
också ses som något naturligt i en konkurrensutsatt miljö. 

Trots att friskolor har redovisats ha en innovationsförmåga när det gäl-
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ler organisation och styrning sägs i rapporten att innovationsgraden inte 
har ökat i någon större utsträckning på något av områdena. Resonemanget 
om att kötid entydigt skulle göra att segregationen blir stor med friskolor 
förefaller inte vara den enda möjliga analysen. Det kan inte rimligen läg-
gas konkurrensutsättningen som sådan till last att det uppstått köer till 
friskolor. Det bör i stället rimligen vara ett uttryck för att brukarna uppfat-
tar dessa skolor som attraktiva. Problemet är väl kanske snarast att utbudet 
på attraktiva skolor inte är tillräckligt och att incitamenten att starta nya 
skolor brister. Det faktum att vårdvalet i Stockholm gjort att fler grupper får 
tillgång till primärvård bör på samma sätt kunna ses som något positivt med 
konkurrensutsättning. Det här är aspekter som väl snarast kan hänföras till 
diskussionen kring misslyckanden för kvasimarknader.

Den teoretiska basen
Rapportförfattarna har använt sig av ett antal teoribildningar för att grunda 
sina resonemang i ekonomisk teori och i studier av effekter av privatise-
ringar och konkurrensutsättning. En sådan är Shleifers (1998) artikel med 
en jämförelse mellan statligt och privat ägande. I kapitel 1 används Shleifers 
artikel som en av inspirationskällorna för ett resonemang om vilka tjänster 
som är lämpliga att privatisera. Jag väljer här att fokusera på Shleifers arti-
kel. De fyra omständigheter som Shleifer resonerar kring för att avgöra när 
det är bättre med offentlig än privat produktion av varor och tjänster nämns 
bl a. Det är situationer när risken för kvalitetsförsämring vid ett förändrat 
huvudmannaskap är stor, när innovation i tjänsteproduktionen inte är så 
viktigt, när konkurrensen kan befaras vara svag eller slutligen när informa-
tionsöverföringen till brukarna om kvaliteten i utbudet kan befaras vara 
särskilt svag. Det är därför intressant att gå till denna artikel för att se hur 
Shleifer beskriver forskningsläget. 

Det kan då konstateras att Shleifer är grundad i en teoritradition där 
fördelarna med privat ägande och privat produktion är avgörande för synen 
på hur tjänster och varor bör produceras i en ekonomi för att uppnå effekti-
vitet. Shleifer skriver t ex:

”This paper … argues that the conditions under which government 
ownership is superior in a country with good contract enforcement are very 
limited, and involve particular cases where soft incentives are extremely 
valuable and competition is very limited” (s 4).

Shleifer pekar på två väsentliga aspekter som gör att privat ägande är 
överlägset offentligt ägande och det är, välkänt från ekonomisk litteratur, de 
starkare incitamenten att driva innovationer och utveckling och ett ständigt 
driv för effektiviseringar i privata företag som verkar under konkurrens.

I Shleifers resonemang ligger också en tyngdpunkt i teorier om möj-
ligheterna att åstadkomma kontrakt på marknader för att få tillgång till de 
varor och tjänster en organisation, t ex i offentlig sektor, önskar erhålla. 
Coases och Williamsons transaktionskostnadsteorier hör här till Shleifers 
inspirationskällor. Detta är ett av de perspektiv som Oliver Hart resonerar 
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kring i sin tidigare refererade artikel. Samuelsons uttalande från 1948 att 
ett fritt näringsliv har en ”tremendous dynamic vitality” är ett annat citat 
Shleifer framhåller (s 2). Han skriver också att:

”The contractual perspective can serve as the basis of a theory of optimal 
provision when the government maximizes social welfare” (s 4).   

Med ett transaktionskostnadsbaserat synsätt i grunden konstaterar där-
efter Shleifer att det väsentliga för en beställare, som t ex offentlig sektor, 
inte är valet mellan produktion i egen regi eller inte. Snarare är det väsent-
liga att bedöma om beställaren kan definiera tjänsten eller produkten som 
ska utföras. Om det är möjligt kan ett kontrakt med en extern utförare upp-
rättas och följas upp. Om innehållet i tjänsten inte kan definieras, eller om 
innehållet av ”mjuka” variabler är stort, kan i stället produktion i egen regi 
vara ett gott alternativ. Ett problem vid konkurrensutsättning, som SNS 
också tar upp, att det finns en risk att privatiserade skolor väljer bort elever 
som kan uppfattas som problematiska eller ”kostsamma”, är enligt Shleifer 
ett exempel på ett sådant kontraktsvillkor som en aktiv beställare mycket 
väl kan uppmärksamma i kontrakt med den privata utföraren och följa upp 
särskilt nära.

Shleifers slutsats av detta resonemang är att en offentlig beställares öns-
kan att uppnå ”sociala mål” inte i sig är ett skäl att välja offentligt ägande av 
tjänsteproduktion. Vad som i stället kan vara ett gott skäl att avstå från pri-
vata utförare är, paradoxalt nog, att de svagare incitamenten hos offentliga 
aktörer att effektivisera verksamheten kan gå hand i hand med önskan att 
inte fokusera för mycket på kostnadsreducering, utan på andra mål. Shleifer 
avslutar dock detta resonemang med att, även i de flesta fall när ett för starkt 
kostnadsreducerande driv i en privat organisation kan befaras, är denna 
organisationsform att föredra före offentligt ägande. Det här är resonemang 
som ligger nära teorier med fokus på incitamenten i organisationer, som 
Oliver Hart tar upp.

Här kommer Shleifer fram till de fyra situationer (se ovan) när offentlig 
produktion kan vara att föredra. Hans slutsats är återigen att det område 
där offentligt ägande kan vara att föredra är mycket begränsat, även med 
hänsyn till dessa argument. 

Shleifer ger även ett exempel från utbildningsområdet, med en jämfö-
relse mellan offentlig och privat ägande av skolor, det senare med ett kund-
valssystem baserat på skolcheckar, ett av Lowerys exempel på kvasimark-
nadsmodeller. Han menar då att den offentliga modellen, som i stort liknar 
den kommunala skolorganisationen i Sverige i dag, sannolikt inte kommer 
att vara någon framgång ur effektivitetssynpunkt eftersom:

• Incitamenten till kostnadsreducering är för svaga
• Incitamenten för innovation och utveckling är för svaga
• Starka arbetstagarorganisationer i offentlig sektor ofta leder till att för 

stort fokus läggs på arbetstagarvärden snarare än på kundvärden. 

Omvänt skriver Shleifer att alternativet med privata skolor med ett bru-



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

42 björn hasselgren

karvalsystem bör ha bättre förutsättningar till framgång bl a eftersom:

• De har starkare incitament att reducera kostnader och vara innovativa
• Privata skolor sannolikt kommer att fästa större avseende på kundnytta 

än på de anställdas nytta
• Med ett inslag av konkurrens i systemet kommer en kontroll att ges av 

marknadskrafterna så att kvaliteten inte blir för låg
• Ryktesrisken vid en dålig ledning av en privat skola fungerar som driv-

kraft för kvalitet.

SNS slutsats (av det avsnitt där bl a Shleifer refereras) är att frågan om privat 
eller offentligt ägande är att föredra ”… på sätt och vis är inaktuell i och 
med att privata aktörer introducerats inom samtliga områden som vi stu-
derar…” (s 22) känns i sammanhanget något svag. Shleifer presenterar ett 
resonemang som ger ett starkt förord för marknader och produktion i privat 
regi, med bara få tänkbara eller nödvändiga undantag. Shleifers världsbild 
ligger långt från den verklighet vi har i Sverige med en övervägande domi-
nans för produktion av välfärdstjänster i offentlig regi. Man hade önskat att 
SNS refererat mer utförligt och reflekterande till Shleifer. Vill man fördjupa 
sig i dessa frågor och även läsa en sammanställning av ett stort antal empi-
riska undersökningar av privatiseringar på global basis är den ovan nämnda 
artikeln av Shirley och Walsh (2001) läsvärd, om än inom flera andra sekto-
rer än välfärden. 

Jag har i annat sammanhang (Hasselgren 2011) diskuterat några andra 
sätt att resonera kring avvägningen mellan produktion av tjänster i offentlig 
respektive privat regi, bl a med utgångspunkt i transaktionskostnadsteori. 
Dessa exempel kan vara ytterligare en inspirationskälla till fortsatt analys. 

Williamson (1999) har t ex anpassat transaktionskostnadsmodellen till 
verksamheter i offentlig sektor. Det huvudsakliga tillägget i denna anpass-
ning är att ett karaktäristikum på transaktionerna har tillförts, benämnt 
probity. Det kan översättas med ”redbarhet”, eller med ett av de senare årens 
modeord i diskussionen om den offentliga sektorns tjänstemän i Sverige, 
etos. Detta som ett uttryck för den moralkodex som är väsentlig främst i 
offentlig verksamhet. Rent teoretisk bör väl dessa tjänster föras till katego-
rin publika varor/tjänster.

Verksamheter som utmärks av ett stort behov av styrning utifrån dessa 
värden (etos), t ex utrikesförvaltningen som Williamson nämner i sin arti-
kel, är som en följd av resonemanget rimliga att hänföra till hierarkimodel-
len och i detta fall offentlig sektor. Fullständiga avtal är helt enkelt omöjliga 
att sluta i dessa fall. Motsvarande tjänster bör också vara sådana där inslaget 
av myndighetsutövning är påtagligt, som i normalfallet är svårt att orga-
nisera utanför offentlig sektor. Inom detta område bör vissa av tjänsterna 
inom välfärdssektorn kvala in. Dock, som Shleifer framfört, kan det ofta 
vara avgörande för om en kvasimarknad kan organiseras hur väl avtalen 
mellan beställare och utförare utformas. 

Williamsons modell har vidareutvecklats till offentlig sektor-verksam-
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heter av Ruiter (2005). Ruiter presenterar tre olika modeller för organise-
ringen av verksamheter som en följd av den avtalssituation som råder:

• Full privatisering,
• Hybridmodeller mellan privat och offentligt, samt
• Offentlig myndighet-modellen.

I hybridmodellen kan privata aktörer utföra uppgifter som ligger i gräns-
landet till offentlig sektor/hierarki. Avtal kan i detta fall formuleras som 
ger möjlighet till utkontraktering till privata aktörer, men behov finns att 
komplettera marknaden med tillsyn och regelgivning från staten/offentlig 
sektor. Denna senare modell ligger nära det omregleringsförlopp som van-
ligen följs när verksamheter förs från offentlig sektor till privat verksamhet. 
Exempel finns från många områden men konkurrensutsättningen av väl-
färdstjänsteområdet är ett exempel.  

4. Avslutande kommentar
Det är väsentligt att i större utsträckning än vad SNS-författarna gjort 
reflektera över från vilken utgångssituation en granskning av välfärdstjäns-
terna och konkurrensutsättningen görs. Utredningar visar på att kostnads-
utvecklingen för välfärdstjänsterna gör det nödvändigt att upprätthålla ett 
omvandlings- och innovationstryck i denna viktiga delsektor i ekonomin. 
Konkurrensen och mångfalden inom området välfärdstjänster är i utgångs-
läget ovanligt svag jämfört med andra delområden i ekonomin.

Det är angeläget att finna modeller där brukarnas efterfrågan på väl-
färdstjänster kan mötas i större utsträckning än i dag, då det bör öka mark-
nadens effektivitet. Tjänster producerade i offentlig regi och upphandlade 
tjänster har ofta svårt att möta individuella kundbehov och leder inte alltid 
till ökat kundfokus. Lagen om valfrihetssystem bör kunna användas i större 
utsträckning för att öka kundinflytandet.

Genomgången av både organisationsteoretiska perspektiv och model-
lerna för att analysera olika marknadsförhållanden och produktionssätt 
hos Hart och Lowery erbjuder flera möjligheter att fördjupa analysen av 
välfärdstjänstmarknaderna. SNS har delvis tagit dessa teorier som utgångs-
punkt. Även här dock med något som framstår som en förutfattad mening 
att marknads- eller kvasimarknadslösningar är problematiska, medan man 
närmast får intrycket att produktionen genom offentlig sektor är problem-
fri. Det hade varit önskvärt med en bredare ansats. Det perspektiv som 
transaktionskostnadsteorin erbjuder är en möjlig komplettering som bl a 
fäster uppmärksamheten på de avtal som reglerar upphandlade tjänster.

Incitamenten hos företag som levererar välfärdstjänster behöver också 
studeras mer. En fråga är om upphandling av välfärdstjänster från företag 
som styrs av ett (för) starkt och ensidigt fokus på ekonomisk avkastning 
leder till ett för stort fokus på kostnadsbesparingar medan kvalitetsaspekt-
erna har underskattats. Diskussionen om riskkapitalbolagens roll som 
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leverantörer av välfärdstjänster är ett exempel på incitamentens betydelse.  
Ägandeförhållanden bör vara ett område som läggs till analysen av olika 
producenters agerande.

Erfarenheten från flera olika områden visar också att staten och kommu-
ner måste se till att tillsyn och reglering håller jämna steg med omreglering 
och privatisering. En positiv utveckling pågår här men arbetet kan stärkas.

Detta korta program ger en agenda för fortsatta studier och åtgärder 
som skulle kunna leda till en fortsatt positiv utveckling på marknaderna 
för välfärdstjänster. Ett antal modeller för att precisera diskussionen om 
avvägningen mellan produktion av välfärdstjänster i offentlig eller privat 
regi har diskuterats i artikeln. En angelägen fråga att belysa vidare är kopp-
lingen mellan olika marknadssituationer och olika organisationsteoretiska 
perspektiv. 
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