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Men precis tvärtom! Sex förbländ-
ningar i debatten om konkurrens 
och välfärdsstat

Diskussionen om konkurrens i den offentligt finansierade välfärdssektorn präg-
las av ett antal försanthållna teser. Dessa återfinns i tämligen lika stor grad hos 
såväl förespråkare som motståndare till konkurrens. I denna essä ifrågasätts sex 
sådana ”förbländningar”. 1. Att graden av marknad och graden av politik i ett 
samhälle är ett nollsummespel. 2. Att marknader bygger på att aktörer agerar 
själviskt. 3. Att marknader skapar mer själviska (egenintresserade) aktörer.  
4. Att vi bör utgå från att marknadsaktörer förmår skapa de regelsystem som 
marknader behöver för att fungera väl. 5. Att marknader med privata vinst-
drivande aktörer måste vara kapitalistiska. 6. Att vinstbegreppet måste vara 
entydigt i denna diskussion.

Debatten om konkurrens och inslaget av olika privata utförare inom väl-
färdssektorn i Sverige har pågått i omkring tjugo år. Såväl inom den poli-
tiska som den akademiska sfären domineras denna debatt av aktörer som i 
mycket stor utsträckning argumenterar utifrån i förväg försanthållna posi-
tioner. Som forskare i denna diskussion finns då några olika positioner man 
kan inta. En är att ansluta sig till ett av de ideologiska paradigmen vilka som 
regel är kopplade till någon politisk gruppering och/eller intressegrupp. Inte 
sällan leder detta till vad som inom forskningen kan benämnas ”verifikatio-
nism”, dvs man letar enbart efter den empiri som man i förväg vet bekräftar 
ens i förväg försanthållna teori. Som sociologen Stefan Svallfors så träffande 
uttryckt saken leder detta till en slags ”vad var det ja sa-forskning” som både 
är tämligen tröttsam och intellektuellt intetsägande. En annan position är 
att som forskare försöka vara objektiv och opartisk i denna sak och det är 
kanske möjligt men som den vetenskapsteoretiska forskningen visat inte så 
lätt som det kan låta. Nästan alla teoretiska verktyg och begrepp vi har inom 
detta område är laddade med något slags teoretisk förförståelse som gör rol-
len som opartisk forskare inom detta område tämligen svår. Data blir lätt 
om inte ”teorideterminerade” så i vart fall ”teoriimpregnerade” och även 
om jag inte tillhör det kunskapsrelativistiska lägret så inser jag problemets 
vidd. Som alla som forskat inom detta område vet är det inte lätt att komma 
fram med några entydiga forskningsresultat eftersom möjligheterna att 
göra reella experiment är i det närmaste obefintliga. Man får lita till vad 
samhällsutvecklingen kan erbjuda i form av i bästa fall ”naturliga” experi-
ment och med dessa följer alltid en mängd validitetsproblem i mätningarna 
som påverkar slutsatserna.  Finge man t ex slumpmässigt fördela elever med 
likartade sociala och begåvningsmässiga förutsättningar till kommunala 
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och fristående skolor som verkade i en och samma kontext skulle det gå att 
säga något mer bastant efter ett antal år men inget vetenskapsråd (och inga 
föräldrar eller elever) kommer någonsin att gå med på detta. Fick forskarna 
själva välja ut ett antal likartade kommuner och i vissa införa konkurrens 
och behålla kommunala monopol i andra skulle månne problemet lösts men 
inga kommunpolitiker skulle gå med på något sådant.

I denna essä tänker jag försöka gå en tredje väg. Mitt syfte är att med 
stöd av olika forskningsresultat och teorier ifrågasätta vad jag kommit att 
uppfatta som sex av de mest omhuldade förbländningarna i denna diskus-
sion. Med detta menar jag att forskarna och debattörerna låtit sig bländas 
av ideologiska och/eller maktpolitiska positioner så att de inte förmått se 
klart på problemet. Det finns, som statsvetaren Leif Lewin ofta framhål-
lit, ett värde i att i diskussioner som dessa pröva ett ”tänk om det är precis 
tvärtom” argument. Det är närmare sex sådana förbländningar som jag vill 
ifrågasätta. Det är först tesen om att det finns en konflikt mellan demokra-
tivärden och marknad, dvs att graden av marknad och graden av politik i 
ett samhälle är ett nollsummespel. Den andra tesen är att marknader byg-
ger på att aktörer agerar själviskt, vilken är kopplad till den tredje tesen jag 
vill ifrågasätta, nämligen att marknader skapar mer själviska (egenintres-
serade) aktörer. Den fjärde tesen jag vill ifrågasätta är att marknader kan 
vara självreglerande i så motto att vi kan anta att marknadsaktörer förmår 
skapa de regelsystem som behövs för att de ska kunna fungera som mark-
nader är tänkta att fungera i neoklassisk ekonomisk teori. För det femte vill 
jag ifrågasätta tesen att marknader med privata aktörer måste vara kapita-
listiska, dvs att kapitalägandet självklart ska innebära makt över produk-
tionen. Slutligen kommer jag att ifrågasätta vinstbegreppets entydighet i 
denna diskussion.

1. Leder mer marknad till mindre demokrati?
I debatten har det ofta framförts att effekten av valfrihet och konkurrens 
inom välfärdssektorn skulle leda till en för demokratin oönskad utveckling 
där individerna ”förvandlades” från medborgare till kund (se t ex Görans-
son 2010). Som medborgare ingår vi i ett kollektiv där vi gemensamt (nåja, 
majoriteten) bestämmer över de villkor som ska råda i välfärdssektorn. 
Som kunder kommer denna kollektiva uppslutning kring demokratin 
som styrelseskick att minska har man hävdat. Detta bygger emellertid på 
en särskild kollektivistisk demokratisyn som inte är allenarådande inom 
demokratiteori. Detta framkom redan i mitten av 1980-talet i det omfat-
tande forskningsprojekt som kom att kallas Maktutredningen. Ett antal 
samhällsforskare under ledning av statsvetaren Olof Petersson fick upp-
draget att undersöka hur makt och inflytande i den svenska demokratin 
hade utvecklats. En av utredningens undersökningar handlade bl a om hur 
svenska medborgare uppfattade att de kunde påverka sin situation på ett 
antal områden – som löntagare, som konsumenter av kapitalvaror, som 
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bostadskonsumenter, som föräldrar till barn i skola och förskola och som 
patienter i den allmänna sjukvården. Undersökningen visade att på de tre 
områden där marknadsmekanismerna var som minst verksamma (skola, 
förskola och sjukvård – detta var före friskolereformen och de reformer 
som har genomförts för att säkra patienternas valmöjligheter inom sjuk-
vården) upplevde sig medborgarna ha minde möjligheter att påverka än på 
de områden där marknadens principer till stora delar var gällande (bostad, 
konsumtion, arbete) (Petersson m fl 1987). Resultaten uppfattades som 
paradoxala – hur kunde det komma sig att medborgarna uppfattade sig ha 
minst inflytande på de områden där demokratins principer enligt gängse 
demokratisyn var som mest utvecklade? 

2. Den kollektivistiska demokratins svarta hål
Skälet var med stor sannolikhet att den offentliga verksamheten på områ-
den som vård, skola och omsorg måste anpassas till enskilda människors 
förutsättningar, önskemål och behov. Forskningen om implementering av 
offentlig politik visar att i många för de enskilda medborgarna viktiga avse-
enden kommer de offentliga åtgärderna såsom individen faktiskt möter 
dem att i realiteten utformas av den lokalt verksamma offentliga personalen 
snarare än av de valda politikerna. Det är helt enkelt inte möjligt för cen-
trala politiska organ att i detalj ange vilka specifika åtgärder som ska vidtas i 
alla olikartade fall. Därför får den personal som möter medborgarna (såsom 
lärare, sjukvårdspersonal, socialarbetare och poliser) ett relativt stort hand-
lingsutrymme och ges rätt att själva bedöma vilka insatser som är lämpliga 
i enskilda fall. Den politik som faktiskt utförs kommer att bestämmas av 
summan av dessa s k gräsrotsbyråkraters handlingar och här saknas de legi-
timitetsskapande processer som det demokratiska inflytandet är tänkt att 
ge. För den vars barn blir svårt mobbat i en skola som man inte kan välja 
bort, för den vars äldre-anhöriga blir illa bemötta i ett kommunalt service-
monopol är det föga tröst att höra att man i vart fall kan rösta bort de ansva-
riga politikerna i kommunvalet om ett par år.

Här uppstår då ett fenomen som jag har valt att kalla demokratins svarta 
hål: många beslut som är utomordentligt viktiga för enskilda medborgare 
fattas av enskilda tjänstemän, av vilka det är svårt att utkräva något slags 
demokratiskt grundat ansvar (Rothstein 1994). Ett sätt att öka den offentli-
ga politikens legitimitet är då att ge medborgarna möjligheten att välja mel-
lan olika servicealternativ – antingen mellan olika offentliga alternativ eller 
mellan offentliga och privata eller halvprivata producenter. Tankegången 
är enkel: det man inte kan styra centralt uppifrån kan man låta medborgar-
na påverka nedifrån. Om medborgarna anser att den offentliga personalen 
använder sin makt på ett olämp ligt eller otillbörligt sätt kan de helt enkelt 
välja ett annat servicealternativ som de tror är bättre. Det innebär också att 
t ex kommunpolitikerna får indikationer om vilka serviceproducenter som 
lyckas och vilka som inte lyckas anpassa verksamheten till medborgarnas 



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

48 bo rothstein

krav om de väljer att organisera offentlig service efter dessa marknadslik-
nande principer. Till detta kommer att fast vi blir kunder i ett system som 
detta så står vi kvar som medborgare när det gäller att utforma under vilka 
generella regler som verksamheten ifråga ska få drivas. Ska vi t ex tillåta att 
skolor med religiös och politisk inriktning finns inom det offentliga syste-
met? Ska Hells Angels få bedriva en förskola (under namnet Småänglarna 
och med ”bikerculture” som tema)? Ska vi tillåta skolor som väljer elever 
med särskilda begåvningar och hur ska vi ”rättvist” fördela resurser till sko-
lor som har många elever med särskilda behov? Man kan självklart engagera 
sig politiskt därför att man inte är nöjd med den lokala skola i vilken barnen 
i ett system utan valfrihet måste gå. Men man kan också engagera sig för 
att man vill påverka de generella villkor och regler som gäller för alla barns 
skolgång och det är inte självklart att det förra motivet är mer legitimt ur 
ett medborgarperspektiv än det senare. Jag vill således hävda att marknad/
kund och demokrati/medborgare inte står i ett så absolut motsatsförhål-
lande som ofta har hävdats. 

3. Bygger marknader på egenintresset och skapar
marknader mer själviska individer?
Diskussionen om marknadslogikens förutsättningar och effekter är knap-
past någon ny företeelse. De som varit för marknadslösningar, t ex företrä-
dare för neoklassisk ekonomisk teori, har som regel hävdat att den helt över-
vägande delen av mänskligt beteende svarar rationellt inför ekonomiska 
(materiella) incitament. Man medger att det visserligen också finns sådant 
som normer och altruism, men detta är av så liten betydelse att det kan 
betraktas som ”brus” i sammanhanget. Effektivitetsmässigt gör vi alltså 
bäst om vi bygger produktionen av välfärdstjänster på standardlogiken om 
rationellt nyttomaximerande och konkurrens. Kritiker mot marknadslös-
ningar har då hävdat att väl fungerande samhällen i stället måste byggas 
på människors vilja, solidaritet och förtroende för andra människor och att 
marknadslösningar tenderar att förstöra sådana normer som generositet 
och vilja till samarbete. Kort sagt, marknadsförespråkare menar att mark-
nader bygger på egenintresserat nyttomaximerande och marknadskritiker 
hävdar att konkurrens i onödig grad skapar sådant beteende. Ny forskning, 
där ekonomer och antropologer samarbetat och som publicerats bl a i den 
synnerligen ansedda tidskriften Science, tycks indikera att båda dessa mycket 
dominerande föreställningar kan vara helt fel (Henrich 2010). Forskarna 
har utfört en typ av experiment som avser att mäta om människor är vil-
liga att till en annan person dela med sig av relativt värdefulla ekonomiska 
tillgångar de fått sig tilldelade i experimentet eller om de agerar som egen-
intresserade nyttomaximerande. Experimenten är utformade så att de ska 
kontrollera för eventuella sociala normer som kan utgöra hinder för egois-
tiskt beteende genom att ”den andre” är anonym och interaktionen inte 
kommer att upprepas. Många sådana experiment har utförts tidigare och 
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resultatet är att människor i allmänhet är långt ifrån så själviskt nyttomaxi-
merande som den neoklassiska modellen har utgått ifrån. Vad som är nytt 
i dessa experiment är att de är utförda i olika små lokala samhällen med 
urbefolkningar som livnär sig på olika former av jordbruk, boskapsskötsel 
och jakt. Resultaten från experimenten utförda i dessa samhällen visade på 
samma sak som när de utförts i industrialiserade västländer, dvs att tesen om 
egenintressets dominans inte får stöd. Men det fanns också rätt stora skill-
nader mellan grupperna i hur mycket individerna i genomsnitt var villiga 
att i dessa anonyma ”engångsspel” dela med sig till ”den andre”. Forskarna 
kom då att också mäta graden av hur integrerade dessa befolkningsgrupper 
var i marknadsrelationer genom att mäta hur stor del av deras födointag 
som kom från varor de handlat till sig från andra grupper (Henrich 2010). 
Det för forskarna själva synnerligen överraskande resultatet var att ju mer 
marknadsintegrerade dessa grupper var, desto mindre egoistiskt och desto 
mer generöst betedde man sig i experimenten ifråga.1 Ju mer hierarkiskt 
samhällenas produktion var organiserad, desto mer egoistiskt betedde sig 
individerna. 

Man ska naturligtvis inte dra generella slutsatser från en enstaka expe-
rimentell undersökning som denna, men om detta resultat i framtida forsk-
ning kommer att visa sig stämma, innebär det ingenting annat än att både 
marknadskritiker och marknadsanhängare haft helt fel när det gäller vilken 
typ av mänskligt beteende som marknader bygger på respektive genererar. 
Väl fungerande marknader skulle då varken bygga på eller skapa så stor del 
egoistiskt agerande som tagits för givet inom såväl neoklassiskt som marx-
istiskt ekonomiskt tänkande. I stället förefaller den experimentella forsk-
ningen ge vid handen att människor varken är i huvudsak själviska eller 
altruistiska utan i stället är reciprocitet det mest utmärkande draget. Med 
andra ord, det nya med denna experimentella forskning är att den faktiskt 
visar att hur vi agerar i förhållande till andra människor beror på hur vi tror 
att de kommer att agera mot oss (Fehr och Fischbacher 2005; Henrich och 
Henrich 2007; för tillämpningar se Rothstein 2011; Svallfors 2008). Det 
finns en del annan forskning som tycks bekräfta detta, t ex forskning om 
särskilt framgångsrika småföretagarregioner (Farrell och Knight 2003), 
forskning om betydelsen av socialt kapital för ekonomisk tillväxt (Knack 
och Keefer 1997) och forskning inom området ekonomisk sociologi (Dob-
bin 2004; Fligstein och Dauter 2007; Hicks och Kenworthy 1998; Sabel 
1993; Svendsen och Svendsen 2009). Inte minst inom områden med starka 
professioner ser man att det uppkommer starka kollegiala strukturer för 
att säkra samarbete om kvalitetsnormer som då utgör en stark motvikt 
mot alltför egenintresserat och opportunistiskt beteende vilket naturligt-
vis riskerar att undergräva professionens legitimitet (Cooper och Robson 
2006).

1 Detta framgår inte minst när en av de ledande inom forskargruppen, Herbert Gintis, 
presenterar detta forskningsresultat vilket kan ses på Youtube http://www.youtube.com/
watch?v=gideFt9gLLw.
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4. Kan marknader vara självreglerande? 
Den fjärde tesen jag vill ifrågasätta är idén att marknadens aktörer endo-
gent förmår skapa de regler eller de normer som väl fungerande marknader 
visat sig behöva. För att citera titeln på en intressant avhandling om detta: 
Det där ordnar marknaden (Rönnborg 2009). Många experiment med mark-
nadsmodeller har byggt på föreställningen att konkurrens och valfrihet kan 
kombineras med avreglering. Det finns vad jag kunnat se knappast någon 
empiriskt grundad forskning som talar för att så skulle vara fallet. En som 
sedan länge har pekat på detta problem är 1993 års nobelpristagare Dou-
glass North som hävdat att det inte finns någon anledning att tro att sam-
hällseffektiva institutioner skapas genom marknadsendogena processer. 
Det mer teoretiska skälet till detta är uppenbart, sådana institutioner har 
karaktären av ”public goods” för vilka teorierna om det kollektiva ageran-
dets problem väl förklarar varför de är svåra att åstadkomma och underhålla 
(Rothstein 2011). Det räcker att titta på de mätningar som görs av graden 
av korruption eller förvaltningens och rättsordningens effektivitet i olika 
länder så ser man att en stor majoritet av jordens befolkning lever i stater 
med svårt dysfunktionella samhällsinstitutioner. ”Den historiska erfaren-
heten visar klart att effektiva institutioner är undantaget”, är en tes som 
Douglass North ofta framfört (North 1998). Ekonomhistorikern Avner 
Greif hävdar att denna slags institutioner, som vi i vår del av världen ofta 
tar för givna, i realiteten bara existerat under en kort del av mänsklighe-
tens historia och då bara i ett fåtal länder (Greif 2005). Man måste enligt 
North och Greif inse att de flesta samhällen som existerar i dag och de flesta 
samhällen som har existerat i historien har misslyckats med att skapa det 
slags institutioner som krävs för att skapa marknadsekonomiskt genererat 
ekonomiskt välstånd för befolkningen. Överfört till frågan om konkurrens 
av välfärdstjänster har bristen på insikter om denna problematik lett till att 
vi har fått se många exempel på misslyckanden och problem. Självklart är 
det lättare att vara en väl fungerande skola om man kan stänga ute elever 
med särskilda behov. En sjukvårdsinrättning som väljer ut de lättbehand-
lade fallen kommer att framstå som effektiv. Ett privat vårdföretag som, 
trots uppenbara behov, minskar förbrukningen av visst sjukvårdsmaterial 
gör självklart lättare vinst. När det gäller forskningen om privatisering av 
offentliga uppgifter har dessa problem sedan länge varit påtalade och borde 
inte ha kommit som en överraskning. Så tidigt som i början av 1990-talet 
tog jag kontakt med det näringslivet närstående SNS bokförlag för att de till 
svenska skulle låta översätta och publicera en av de i USA ledande forskar-
na inom detta område, nämligen John Donahue The Privatization Decision 
(Donahue 1989). Denna forskning byggde på en mycket omfattande analys 
av ett stort antal privatiseringsprojekt som skett under 1980-talet i USA. 
Resultaten visade att å ena sidan kunde i vissa fall konkurrens om utförandet 
av offentliga utgifter göra att man faktiskt fick ut mer verksamhet för skat-
tekronorna. Men han visade också att detta bara kunde fungera om tre vill-
kor var uppfyllda. Det första var att det verkligen gick att skapa konkurrens 
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mellan olika producenter. Det andra att man hade en hög kvalitet när det 
gällde inspektion av kvaliteten i vad som producerades och relativt snabbt 
kunde stänga av de entreprenörer som inte höll måttet. Samt, och detta 
var det centrala, privatisering av offentliga tjänster fungerade bara om det 
var möjligt att tillräckligt noga precisera kontrakten. Här visade hans (och 
många andras) forskning att detta relativt lätt kunde göras när det hand-
lade om saker som sophämtning, busstrafik och byggande för att ta några 
exempel, dvs områden där vad han benämnde den produktiva effektiviteten 
är viktig. Däremot var det mycket svårare när det handlade om att hantera 
människor, dvs om saker som vård och utbildning där det centrala ofta är att 
verksamheten sker med respekt för den enskildes integritet och värdighet. 
Det är helt enkelt inte möjligt att skriva fungerande regler om storheter som 
dessa och det är naturligtvis också svårt att kontrollera att verksamheten 
faktiskt följer sådana etiska principer. Vi bryr oss helt enkelt inte så mycket 
om hur soporna hämtas, men vi bryr oss verkligen mycket om hur de äldre 
vårdas. Det är, visade Donahue, avsevärt svårare och ibland nästintill ogör-
ligt att skriva tillräckligt styrande kontrakt för den senare typen av upp-
gifter. Summan av detta resonemang är att vad gäller välfärdssektorn har 
konkurrens- och marknadsförespråkarna antingen varit oförlåtligt okun-
niga, obegripligt naiva, oanständigt giriga eller oansvarigt ideologiska (eller 
någon kombination av alla dessa) när man bortsett från forskning som visat 
att välfungerande marknader, särskilt inom detta område, måste vara väl 
reglerade. Detta har vad jag kan se kommit att skada legitimiteten för de 
många fördelarna vad gäller såväl effektivitet, nyskapande som legitimitet 
som finns med införandet av valfrihet och konkurrens inom välfärdssek-
torn. I grunden är detta naturligtvis ingenting annat än en kritik av den ofta 
omhuldade idén om ”den osynliga handen” som sägs gå tillbaka till Adam 
Smith. Vad som glöms bort i denna ofta kolporterade vulgärbild av Smiths 
tänkande är att han faktiskt skrev två betydande böcker om detta problem. 
I A Theory of Moral Sentiments som kom tretton år före A Wealth of Nations 
understryker Smith marknadens beroende av sociala normer och väl fung-
erande lagar. Den idéhistoriska forskningen om Smith visar att dessa böcker 
ska ses som ett sammanhängande intellektuellt projekt (Griswold 1999; 
Rothschild 2001; Werhane 1994).2

   

5. Är marknader lika med kapitalism?
Den femte tesen jag vill ifrågasätta är att marknader med privata aktörer 
måste vara kapitalistiska, dvs att kapitalägandet självklart ska innebära 
makt över produktionen. Man måste skilja mellan marknader och kapi-
talism, inte minst av det enkla skälet att marknadsekonomin är mycket 
äldre än kapitalismen (förstått som att ägandet av kapitalet i ett företag ger 
makt över produktionen). Alltnog, i en marknadsekonomi kan, som bl a 

2 Inte minst av det enkla faktum att Smith fortsatte publicera nya utgåvor av A Theory of Moral 
Sentiments långt efter det att Wealth of Nations publicerats.
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David Ellerman visat i många arbeten, de som utför arbetet i ett företag 
”hyra” (dvs låna) det nödvändiga kapitalet och då är det de som arbetar 
som har makten över produktionsprocessen, inte kapitalägarna (Ellerman 
1983, 1992; Ellerman 2007). Det finns alltså inget logiskt samband mel-
lan kapitalism och marknadsekonomi vad gäller maktfördelningen utan 
denna bestäms av hur ”hyreskontraktet” är utformat: Är det kapitalet som 
”hyr in” arbetskraften eller är det arbetskraften som ”hyr in” kapitalet? 
(Rothstein 1984; Rothstein 1992). I moderna storföretag är det idag i all-
mänhet en tredje part, nämligen företagsledningen, som ”hyr in” både det 
nödvändiga kapitalet och den arbetskraft som behövs. Forskningen visar 
att företag som drivs efter olika löntagarkooperativa principer är väl så 
ekonomiskt bärkraftiga och kreativa som företag styrda av kapitalägare 
(för en översikt se Erdal 2011). Vad som är märkligt med denna process är 
att man sett så relativt litet av att löntagare tagit över enskilda offentliga 
serviceverksamheter och börjat driva dem i kooperativ form. Forskning-
en om dessa fåtaliga kooperativa företag inom välfärdssektorn som finns 
i Sverige ger vid handen att de kan fungera mycket väl också under lång 
tid samt att personalens kreativitet och engagemang kommer bättre till 
sin rätt i sådana strukturer än vad som gäller för både traditionellt priva-
tägda företag och offentliga förvaltningar (Lindkvist 2007). Många av de 
verksamheter detta handlat om, t ex förskolor och skolor, vårdcentraler, 
hemtjänst och servicehem för äldre, har en struktur som gör att de borde 
lämpat sig synnerligen väl för att drivas i kooperativ form av personalen. 
Möjligheterna att bedriva offentlig serviceproduktion i privat regi borde 
ha kunnat leda till att vi nu haft tusentals demokratiskt styrda löntagar-
kooperativa företag inom denna sektor. 

En intressant fråga är således varför vi har sett så relativt lite av denna 
utveckling mot ekonomisk demokrati i Sverige. Ett svar är förmodligen ide-
ologiskt, nämligen att de politiska krafter som alltid sagt sig vara för någon 
form av ekonomisk demokrati som regel varit stora motståndare till att 
andra än kommunala och statliga monopol ska utföra offentliga uppgifter. 
Ett exempel kan hämtas från en intervju med chefen för Arbetarrörelsens 
tankesmedja, Ann-Marie Lindgren i tidningen Kommunalarbetaren år 2008. 
På frågan om hon anser att personaldrivna företag skulle kunna vara en 
modell för den offentliga vårdsektorn svarar hon: ”Det låter så vackert, men 
en mångfald av kooperativ och småföretag är och förblir en romantisk dröm. 
De slås ut och köps upp av de stora aktörerna, ofta riskkapitalföretag, som 
ser en tillväxtbransch. Tänk dig att du skulle börja sälja bilar och konkurrera 
med Volvo. Möjligen kan kooperativ vara ett alternativ i glesbygd.”3 

Inför arbetet med en kommande bok om just ekonomisk demokrati har 
jag nyligen låtit utföra ett litet miniexperiment. Det gick till så att vi tele-
fonledes tog kontakt med ett antal fackförbund som har ett stort antal med-
lemmar inom området offentlig service, bl a Kommunalarbetarförbundet 
och Lärarförbundet. Personen som ringde samtalen presenterade sig som 

3 Kommunalarbetaren 27 augusti 2008.
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medlem och ställde en enkel fråga, nämligen om de skulle kunna bistå med 
hjälp och information när det gällde att starta ett löntagarkooperativ. Sva-
ren vi erhöll var genomgående antingen helt oförstående eller också nega-
tiva. Något stöd eller hjälp för att etablera demokratiskt drivna företag finns 
inte att få av de svenska fackliga organisationerna. Ett typiskt samtal var 
följande (referaten nedan är ”i princip” ordagrant återgivna):4

Telefonsamtal till LO centralt den 1 december 2011. 
−   Hej, jag heter Sofia och undrar vilket stöd eller hjälp jag kan få från LO 

om jag vill starta t ex ett kooperativt bageri.
−  Hur menar du då? Vad menar du med hjälp?
−   Ja, om ni har något informationsmaterial eller så, för att stötta i hur man 

startar ett kooperativ?
−  Nej alltså, vi företräder ju medlemmarna, det är fel sida.
−  Jaha, jag vet inte riktigt om jag förstår, om jag är medlem i LO och arbe-

tar på ett bageri men i stället vill starta ett kooperativt bageri, kan jag få 
hjälp då?

−  Nej.
−   Nähä?
−  Nej vi stödjer ju medlemmarna, de som t ex arbetar på ett kooperativ.
−    Vet du vart jag kan vända mig för att få hjälp?
−  Nej du, det vet jag faktiskt inte

Telefonsamtal till Vision (f d Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund) den 2 
december 2011.
−    Hej! Jag skulle vilja veta vad man kan få för hjälp och stöd från Vision om 

man skulle vilja starta ett kooperativt behandlingshem.
−  (Frågande:) Ja, som arbetsgivare då eller?
−   Om man t ex är anställd på ett behandlingshem och vill starta ett koope-

rativ?
−  Ja, då blir man ju arbetsgivare, då får du vända dig till SKL eller annan arbets-

givarorganisation.

De övriga två fackliga organisationerna (Lärarförbundet och Kommunal) 
svarade att de inte hade något att erbjuda utan hänvisade till att eftersom 
medlemmen då blir arbetsgivare så ska denna vända sig till en arbetsgivaror-
ganisation. Till Lärarförbundets ombudsman ställdes frågan som att med-
lemmen behövde hjälp med att starta en kooperativ förskola och till Kom-
munals ombudsman att medlemmen sökte stöd för att starta ett kooperativ 
inom äldreomsorgen. En genomgång av dessa både fackförbunds hemsidor 
ger vid handen att frågan om löntagarkooperativ verksamhet i realiteten är 

4 Samtalen genomfördes av Sofia Jonsson, assistent vid Statsvetenskapliga institutionen i 
Göteborg. Eftersom man enligt gällande forskningsetiska riktlinjer inte får utföra experiment 
med personer utan att i förväg informera dem har vi valt att utelämna namnet på den person 
som svarat på telefonsamtalet – annat än att detta är en ombudsman inom organisationen som 
har medlemsservice som arbetsuppgift. 
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en icke-fråga för dessa organisationer. Den medlem som där försöker finna 
något som kunde stödja sådana initiativ letar förgäves.  

Det paradoxala i detta är att den politiska vänster som i teorin säger sig 
vara för ekonomisk demokrati här kan ha missat en historisk möjlighet att 
faktiskt införa detta när det gäller de stora löntagargrupper som arbetar 
med att utföra offentlig service. Här gavs fackföreningsrörelsen en möjlig-
het att visa att ekonomisk demokrati faktiskt kan fungera men denna chans 
har försuttits. Som jag hoppas kunna visa i ett kommande arbete har utveck-
lingen mot stora kapitalägarstyrda företag inom denna sektor inte alls varit 
vare sig självklar eller nödvändig. En utveckling med betydligt större inslag 
av demokratiskt styrda löntagarkooperativ inom denna verksamhet är inte 
alls så utopisk som den kan förefalla. Vi har t ex redan i dag en mängd pro-
duktiva verksamheter som styrs genom någon form av demokratiska pro-
cesser och som dessutom verkar fungera tämligen väl. Man kan peka på 
landets många olika bostadsrättsföreningar som ett exempel där de boende 
själva via demokratiska processer tar ansvar för företagets/föreningens eko-
nomiska fortbestånd. Många idrottsliga verksamheter som kräver omfat-
tande investeringar drivs i demokratiska former, t ex ridanläggningar, små-
båtshamnar och golfbanor. Ekonomiska föreningar har varit vanliga och 
ofta framgångsrika inom jord- och skogsbrukssektorn. Tilläggas kan att 
inom en del professionella yrkeskårer är det vanligt att verksamheten drivs 
i någon slags demokratisk form av de som också utför själva arbetet (advo-
katbyråer, läkarhus, konsultföretag, etc). För att summera, tvärtemot vad 
marknadskritikerna hävdat är det inget som nödvändiggör att marknader 
med privata aktörer måste resultera i ”mer kapitalism”.

6. Vad är egentligen problemet med vinster i väl-
färden?
Slutligen, till frågan om vinster. En omfattande diskussion har uppstått om 
man ska få göra sådana. Förespråkarna säger att eftersom man kan få göra 
vinst på att bygga en skola eller producera läroböcker, varför skulle man inte 
kunna få göra vinst på att driva själva skolan? Motståndarna säger att skat-
temedel ska gå till verksamheten och inte delas ut till ägare. Jag har två kom-
mentarer till denna diskussion. Den ena följer Donahues ovan relaterade 
modell, nämligen om betydelsen av möjligheterna att utforma bindande 
kontrakt och att se till att dessa följs. När så är fallet, t ex hur en byggnad 
ska utformas, är vinst tämligen oproblematiskt därför att vinsten inte lika 
lätt kan uppstå på grund av brister eller otydligheter i kontraktet. Men när 
det är svårare, eller omöjligt, att utforma tillräckligt tydliga kontrakt blir 
vinstutdelning mer problematiskt därför att vinsterna kan uppstå genom 
att utförarna enklare kan tumma på kvaliteten i genomförande. Motargu-
mentet att ”kunderna” kan välja bort de producenter som inte håller måttet 
vad gäller dessa ”mjuka” delar av verksamheten fungerar inte alltid, t ex 
när det handlar om personer som på grund av sjukdom saknar förmåga 
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eller resurser att göra rimligt välgrundade val. Det finns i denna diskussion 
också skäl att problematisera själva vinstbegreppet. En sak är om en privat 
verksamhet, t ex en personalkooperativ skola, går med vinst men att denna 
vinst fonderas för att kunna reinvesteras i verksamheten. Här är syftet med 
vinsten att upprätthålla en hög kvalitet i verksamheten och garantera dess 
existens på lång sikt, dvs vinsten är ett medel och verksamheten är målet. 
Detta skiljer sig från traditionellt privata företag som drivs med syftet att 
dela ut vinst till ägarna, dvs där vinsten är målet och verksamheten med-
let. Inom den företagsekonomiska forskningen har man alltmer kommit att 
uppmärksamma den förra typen av organisationer som å ena sidan fungerar 
på marknader eller åtminstone i marknadsliknande förhållanden men som 
å andra sidan som regel inte är vinstutdelande. Beteckningen man brukar 
använda för dessa är ”hybridorganisationer” eftersom de kombinerar ele-
ment från såväl den offentliga som den privata och den frivilliga sektorn 
(Billis 2010).5 Ett exempel är de välkända privata spetsuniversiteten i USA. 
Dessa synnerligen framgångsrika och av många beundrade forsknings- och 
utbildningsorganisationer är förvisso vinstdrivande men de är inte vinst-
utdelande av det enkla skälet att de faktiskt inte har några ägare att dela ut 
någon vinst till. Det är överhuvudtaget svårt att hitta framgångsrika uni-
versitet som är vinstutdelande. Min poäng är att det skulle främjat debatten 
om ett mer specifikt vinstbegrepp användes och att vi skulle behöva mer 
kunskap om hur dessa hybridorgansationer fungerar.   

5   I Sverige använder man ibland den något oklara beteckningen ”sociala företag”.
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