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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att undersöka vilka kommunala verksamheter inom den offentliga 

sektorn i Sverige som bör konkurrensutsättas utifrån Andrei Shleifers teori om privat kontra 

offentligt ägande. Den offentliga sektorn i Sverige utgörs av kommunerna, landstingen samt 

staten. På grund av att detta ämne är stort, begränsar sig analysen i uppsatsen till att endast 

granska de kommunala verksamheterna i den offentliga sektorn.  

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den inbyggda konflikten mellan hög kvalitet och låga 

kostnader och fortsätter att utreda vilka förväntade effekter som ökad konkurrens kan 

resultera i, samt varifrån dessa härstammar. Som en avslutning av den teorietiska 

genomgången kommer en redogörelse ske kring kompletta respektive inkompletta kontrakt, 

då kontraktering är en av förutsättningarna för en lyckad konkurrensutsättning.  

 

Uppsatsen har formen av en kombinerad litteratur- och fallstudie och analysen grundar sig på 

en operationalisering och rangordning av Andrei Shleifers fyra kriterier för när offentligt 

ägande är överlägset privat ägande. Fallstudien innehar ett fågelperspektiv, vilket innebär att 

kriterierna behandlas var och en för sig på de olika kommunala delverksamheterna inom den 

offentliga sektorn för att avslutningsvis leda fram till en bedömning huruvida 

delverksamheten bör konkurrensutsättas eller inte. Tanken bakom detta är att försöka göra en 

bedömning utifrån Shleifers kriterier om vilka av verksamheterna som bör konkurrensutsättas 

och vilka som bör bibehållas i offentlig regi, oberoende av hur verksamheten bedrivs idag. 

 

Resultaten indikerar att en större del av de olika kommunala verksamheterna inom den 

offentliga sektorn bör kunna konkurrensutsättas, utöver vad som redan är gjort idag. Det är 

främst inom de �mjuka� verksamheterna, såsom inom barnomsorgen, utbildningsväsendet och 

vården, där konkurrensutsättningspotentialen bedöms vara som störst. Uppsatsens erhållna 

resultat svara mot modern forskning kring området. 
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1 Introduktion 
Frågan om vilka varor och tjänster som ska produceras i offentlig regi i motsats till av privata 

företag är ett ämne som ventilerats under många år i den ekonomiska debatten och svaren 

såväl som anledningarna till varför har ändrats många gånger. Debatten om offentligt kontra 

privat ägande är ständigt aktuell. Diskussionen om konkurrensutsättning av den offentliga 

sektorns verksamheter kan ses som en naturlig konsekvens av den offentliga sektorns, och då 

inte minst den kommunala sektorns, tillväxt under efterkrigstiden. Av främst 

fördelningspolitiska skäl så tillhandahåller den offentliga sektorn i Sverige en mängd olika 

produkter och tjänster som i hög grad är skattefinansierade. De senaste 10-15 åren har det 

skett en allt större utveckling mot ökad konkurrens inom den offentliga sektorn, som utgör 30 

procent av den svenska ekonomin. Idag är cirka 10 procent av den offentliga sektorns 

kommunala verksamheter konkurrensutsatta och enligt en rapport från Konkurrensverket görs 

en bedömning att huvuddelen av kommunernas verksamheter bör kunna utsättas för 

konkurrens, då mer än 80 procent av verksamheterna i Sveriges kommuner inte kan betraktas 

som myndighetsutövning. Det finns olika former av konkurrensutsättningsalternativ, såsom 

att lägga ut en verksamhet på entreprenad, eller att ha olika kundvalssystem, där brukaren 

själv får välja, något som är vanligt inom skola. Samlade erfarenheter av genomförda 

konkurrensutsättningar är att de leder till kostnadsbesparingar men även kan resultera i 

kvalitetsbrister om det föreligger osäkerhet vid övertagandet (Konkurrensverket, 2002). 

 

Bör fler kommunala verksamheter i den svenska offentliga sektorn konkurrensutsättas? 

Sveriges kommuner kommer under de närmaste decennierna att utsättas för stora utmaningar. 

Enligt en rapport från Statens offentliga utredningar (LU 1999/2000, Statens offentliga 

utredningar, 2000:7, Finansdepartementet) tyder mycket på att den svenska ekonomin 

kommer att tvingas hantera ett krympande arbetskraftsutbud, ökande behov av vård och 

omsorg samt allt större svårigheter att kunna finansiera välfärdssystemen via skattesystemet. 

Anledningarna till detta beror delvis på den demografiska, befolkningsmässiga, utvecklingen, 

samt den tilltagande internationaliseringen av ekonomierna och, i och med detta, den 

sammanhängande skattekonkurrensen. Dessutom har Sverige, i jämförelse med andra OECD-

länder, en relativt stor offentlig sektor som ibland kan uppfattas som tungrodd och ineffektiv. 

Det finns inget annat västligt i-land där den offentliga sektorn uppgår till en lika stor andel av 

BNP som i Sverige, visar en rapport från Europeiska Centralbanken (ECB Working Paper no. 

242). Denna studie visar på slutsatsen att de statliga utgifterna skulle kunna vara mycket 

mindre än vad de är idag. Sverige är enligt samma rapport även det land som spenderar de 
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offentliga medlen mest ineffektivt. En förutsättning för att kunna lösa problemen är att 

regeringen fastställer bättre institutioner och att de verksamheter som inte utgör kärnan 

transfereras till den privata sektorn. Här kan en ökad konkurrensutsättning av den offentliga 

sektorns kommunala verksamheter (jämfört med vad som redan har skett idag), utgöra ett 

viktigt alternativ och det är den delen som uppsatsen ämnar försöka undersöka och analysera 

närmare. Många studier visar på att konkurrensutsättningar kan resultera både i sänkta 

kostnader och i förbättrad kvalitet. Samtidigt finns det kritiker, främst från fackligt håll, som 

menar att man redan idag har drivit konkurrensutsättningen för långt. Man anser att effekterna 

som skapas endast är tillfälliga och kortsiktiga och att konkurrensutsättningar i det långa 

loppet ger negativa påföljder med avseende på kvaliteten.  

 

Modern ekonomisk teori kan identifiera omständigheterna för när det ena överträffar det 

andra och uppsatsen kommer att försöka operationalisera och applicera Andrei Shleifers teori 

om när offentlig regi är överlägsen privat regi, på de verksamheter som idag bedrivs i 

offentlig regi. Syftet är att försöka utröna om det existerar verksamheter i den offentliga 

sektorn som bör konkurrensutsättas och vilka som bör bibehållas i offentlig regi. 

 

1.1 Problemformulering 
Vilka kommunala verksamheter inom den svenska offentliga sektorn bör konkurrensutsättas? 

För att ge svar på problemet kommer uppsatsen att utgå från Andrei Shleifers teori om att den 

offentliga sektorn är överlägsen privatisering när vissa ekonomiska förhållanden råder. Enligt 

Shleifer är den offentliga sektorn överlägsen när: 

1) Möjligheterna att reducera kostnaderna utan att försämra den icke kontrakterbara 

kvaliteten är signifikanta. 

2) Innovationer är relativt ointressanta. 

3) Konkurrensen är svag och konsumenternas val är ineffektivt. 

4) Ryktesmekanismerna är svaga. 

 

Enligt Shleifer ger dessa kriterier en rimlig känsla för hur svag det normgivande fallet för 

offentlig produktion är och menar att konkurrensutsättning inte är effektivt när det råder 

begränsad konkurrens, kvalitetsaspekten är viktig och konsumentens val är ineffektivt.  
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1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av ekonomisk teori samt diverse empiriska 

underlag studera och försöka analysera vilka delar av den svenska offentliga sektorns 

kommunala verksamheter som bör konkurrensutsättas enligt Andrei Shleifers fyra kriterier för 

när offentlig regi är överlägsen privat regi.  

 

1.3 Avgränsningar 

Analysen avgränsar sig till att lägga huvudfokus på Shleifers fyra kriterier för när offentligt 

ägande är överlägsen privat ägande och applicera dessa på de kommunala verksamheterna 

som den svenska offentliga sektorn enligt lag måste tillhandahålla.  

 

Uppsatsens övergripande undersökningsupplägg är en teoritillämpning som kommer att bygga 

på Andrei Shleifers artikel �State versus Private Ownership� samt rapporter från 

Konkurrensverket och Svenska Kommunförbundet. Utifrån detta kommer alla kommunala 

verksamheter i den offentliga sektorn att granskas ur ett brett fågelperspektiv, varav 

huvudverksamheterna är;  

1) Politisk verksamhet. 

2) Infrastruktur, samhällsskydd, med mera. 

3) Kultur och fritid. 

4) Pedagogisk verksamhet (till exempel högskoleutbildning, förskoleverksamhet, 

skolbarnsomsorg och komvux). 

5) Vård och omsorg (till exempel hälso- och sjukvård). 

6) Särskilda inriktade insatser (till exempel arbetsmarknadsåtgärder). 

7) Affärsverksamhet (till exempel energi, vatten och avfall). 

 

Därefter genomförs en analys där uppsatsen ämnar försöka operationalisera Shleifers kriterier 

så att de kan appliceras på de kommunala verksamheterna i den offentliga sektorn i en ansats 

att försöka göra uttalanden om de bör bibehållas i offentlig regi eller bör konkurrensutsättas. 

Denna undersökning utnyttjar, som redan nämnts, ett brett fågelperspektiv, vilket innebär att 

ingen djupare granskning kommer att genomföras inom de olika verksamheterna. Uppsatsen 

kommer bara att analysera de kommunala verksamheterna i den offentliga sektorn, vilket 

innebär att ingen analys kommer att ske av landsting och statliga myndigheter. Inte heller 

kommer undersökningen att redogöra för hur en eventuell konkurrensutsättning skulle kunna 
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gå tillväga eller om den överhuvudtaget är genomförbart i dagsläget med de rådande 

konkurrenslagarna och marknadsförhållandena. 

 

1.4 Undersökningsmetod 
Det finns några undersökningsmetoder som man kan använda sig av såsom survey, fallstudie 

eller experiment. En surveyundersökning är en förklarande eller beskrivande bredare 

undersökning av intervju- eller enkättyp som baseras på representativt urval (Svenning 1999). 

Det som utmärker en fallstudie är bland annat att man siktar in sig på en enda 

undersökningsenhet och att man riktar fokus på det enskilda och söka studera det speciella i 

detalj snarare än att söka det generella i det bredare spektrumet. Experiment använder man sig 

av när man vill isolera enskilda faktorer och i detalj studera deras effekter. Syftet är att pröva 

redan existerade teorier eller att finna nya förhållanden eller egenskaper i det som man 

undersöker (Denscombe 2000).   

 

Uppsatsen kommer att vara uppbyggd som en kombinerad litteraturstudie och fallstudie då det 

uppfyller syftet bäst. Utifrån redan befintlig teori, så kallad sekundärdata, som kommer att 

tillämpas på verkligheten, ämnar uppsatsen försöka undersöka vilka olika verksamheter i den 

offentliga sektorn som man bör eller inte bör konkurrensutsätta. Uppsatsen kommer att inrikta 

sig på en enda undersökningsenhet, nämligen den offentliga sektorn i Sverige, för att sedan 

rikta fokus på dess enskilda verksamheter på kommunnivå. Med andra ord kommer det 

generella att belysas genom att man tittar på det enskilda (Svenning, 1999). Uppsatsen 

kommer främst att vara av det kvalitativa slaget och bygger i första hand på redan tillgängligt 

tryckt material. Med andra ord har det inte genomförts någon egen datainsamling i form av 

enkäter, observationer eller liknande. Faktamaterialet till uppsatsen har samlats in med hjälp 

av böcker och tidskrifter samt Internet.  

 

Fallstudierna över de olika verksamheterna i den offentliga sektorn avser inte att vara 

heltäckande eller belysa alla tänkbara orsaker och effekter. Uppsatsen strävar inte heller efter 

att låta fallstudierna belysa alla de aspekter som tas upp i teorigenomgången, då det bland 

annat skulle bli alltför omfångsrik. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande; först sker en genomgång av relevant 

information om den offentliga sektorn i Sverige (2.1) samt en allmän översikt av de 

kommunala verksamheterna i den offentliga sektorn (2.2). Därefter följer en teoretisk 

genomgång i vilken det kommer att redogöras för den inbyggda konflikten mellan hög 

kvalitet och låga kostnader (3.1); den traditionella offentliga produktionsmodellen (3.2); följt 

av en kortare genomgång om varför man konkurrensutsätter (3.3); olika former av 

konkurrensutsättning (3.4), förväntade effekter av ökad konkurrens (3.5); varifrån de 

förväntade effekterna härstammar från (3.6) samt skillnaden mellan kompletta och 

inkompletta kontrakt (3.7). Under kapitlet tidigare studier kommer uppsatsen att redogöra för 

internationella erfarenheter av konkurrensutsättningar (4.1) samt vilka kostnadsbesparingar 

som har uppkommit av undersökta konkurrensutsättningar (4.2). Efter det följer en empirisk 

undersökning där uppsatsen kommer att försöka operationalisera Andrei Shleifers fyra 

kriterier för när offentligt ägande är överlägset privat ägande (5.1) samt ett försök till 

rangordning av kriterierna (5.2). Dessa kriterier utgör sedan grunden för den analys som följer 

(6), där det sker en bedömning om vilka delar av den svenska offentliga sektorns 

verksamheter som bör konkurrensutsättas och vilka som bör bibehållas i offentlig regi, allt 

med kriterierna som utgångspunkt. Slutligen kommer de viktigaste slutsatserna av analysen 

att sammanfattas i slutdiskussionen (7).  
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2 Genomgång av relevant information om den offentliga sektorn 

Under detta kapitel följer en allmän redogörelse om den offentliga sektorn i Sverige samt en 

översikt av de olika kommunala delverksamheterna som den offentliga sektorn är indelad i.  

 

2.1 Den offentliga sektorn i Sverige 
Den offentliga sektorn i Sverige utgörs av kommunerna, landstingen och staten. Folkstyrelsen 

utförs på lokal nivå av kommunfullmäktige inom kommunen, på regional nivå av 

lanstingsfullmäktige inom landstinget och på nationell nivå av riksdagen. Riksdagen ansvarar 

för uppgifter på alla tre nivåer medan landstinget ansvarar för uppgifter på två nivåer, den 

regionala och den lokala nivån. Kommunerna finns bara representerade på den lokala nivån 

och det är här som Sveriges ekonomi till största del är baserad (www.svekom.se). Det är bara 

detta område som kommer att behandlas i uppsatsen. 

 

Den offentliga sektorn i Sverige finansieras till ca 90 procent med skatteintäkter, resten 

kommer från avgifter och intäkter vid försäljning av tillgångar, ränte- och hyresintäkter 

etcetera. Av Sveriges alla resurser använder den offentliga sektorn cirka en tredjedel för att 

producera tjänster som sjukvård, barnomsorg, utbildning (så kallade mjuka verksamheter), 

försvar och förvaltning. Att sådana så kallade mjuka verksamheter drivs i offentliga sektorn 

eller subventioneras kraftigt i Sverige har två huvudorsaker. För det första uppstår det positiva 

effekter av bra vård och utbildning då hela samhället och inte bara den enskilda individen 

tjänar på en hög utbildningsnivå och en god folkhälsa. För det andra kan det finnas 

fördelningspolitiska motiv till att låta finansiera dessa verksamheter med skatter istället för att 

låta dem privatiseras då alla människor ges samma möjligheter till bra utbildning och få 

tillgång till bra sjukvård (Andersson, 2000). 

 

Utöver detta så omfördelar den cirka en tredjedel genom så kallade transfereringar, såsom 

utbetalningar i form av pensioner och barnbidrag. Denna omfördelning av resurser, mellan 

grupper, verksamheter och generationer, är den av den offentliga sektorns uppgifter som är 

mest central. I de flesta sammanhang finns det dock en konflikt mellan omfördelning och 

effektivitet och anledningen till detta är att de som omfördelar resurser på något sätt måste 

identifiera vilka som ska bidra till omfördelningen, respektive vilka som ska ta del av den. Då 

denna identifikation baseras på till exempel inkomst, boendekostnader etcetera, det vill säga 

saker som individer kan påverka, kommer individers beteende också att påverkas. Två tydliga 
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exempel på denna konflikt är för det första skattekilar och arbetsutbud, och för det andra 

behovsprövade bidrag, såsom bostads- och socialbidrag (Andersson, 2000). 

 

All verksamhet som handhas av den offentliga sektorn kan eller får inte konkurrensutsättas. 

Exempelvis så kan det i vissa delar av landet, så som utanför större tätorter och främst i 

glesbygd, finnas för få utövare av verksamheten (eller rentutav ingen alls) vid sidan av den 

offentliga aktören. I dessa fall kan det finnas en stor risk för att konkurrensen skulle fungera 

dåligt, vilket kan få till resultat att kostnaderna inte minskar eller att kvaliteten inte blir den 

bästa. Dessutom så får inte myndighetsutövning bedrivas utanför myndighetssfären. Vidare 

finns naturliga monopol, först och främst nät- eller infrastrukturanknutna tjänster, som inte är 

möjliga att konkurrensutsättas. Exempel på naturliga monopol i Sverige är transport av el på 

nätet, fjärrvärme för bostadsuppvärmning och det lokala telenätet, Men det behöver inte alltid 

vara samhällsekonomiskt effektivt att skydda naturliga monopol med särskilda regler, då detta 

kan innebära en risk för att ansträngningarna att effektivisera verksamheten minskar, 

samtidigt som reglerna kan motverka att nya tekniska lösningar utvecklas, enligt uppgifter 

från Konkurrensverket (Konkurrensverket, 2002). 

 

2.2 Översikt av kommunala verksamheter i den offentliga sektorn 
De kommunala verksamheterna kan delas upp i sju stora huvudgrupper som i sin tur ansvarar 

för olika tillhandahållanden. Här nedan följer en övergripande genomgång av dessa. 

1) Politisk verksamhet. 

2) Infrastruktur, samhällsskydd, med mera. 

3) Kultur och fritid. 

4) Pedagogisk verksamhet (till exempel högskoleutbildning, förskoleverksamhet, 

skolbarnsomsorg och komvux). 

5) Vård och omsorg (till exempel hälso- och sjukvård). 

6) Särskilda inriktade insatser (till exempel arbetsmarknadsåtgärder). 

7) Affärsverksamhet (till exempel energi, vatten och avfall). 

  

För utförligare genomgång av verksamheterna se vidare i appendix (9). 

 

Utifrån denna genomgång av kommunala verksamheter kan de delas in i hårda verksamheter 

såsom kommunalteknik, kollektivtrafik med mera respektive mjuka verksamheter såsom 

skola, vård och omsorg. Till kommunalteknik hör bland annat drift och underhåll av vägar, 
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avfallstransporter, fastighetsförvaltning, parkskötsel och vatten- och avlopp (VA). I den här 

delen av verksamheterna räknas även bostadsförsörjningen.  

 

Emellertid går skiljelinjen inte mellan hård och mjuk verksamhet, utan skillnaderna handlar 

om att kvalitetsaspekterna av de olika verksamheterna hanteras på olika sätt. I den hårda 

verksamheten är man hänvisad till kontraktsreglering av storheter som ofta är mycket 

svårmätta, medan man i den mjuka verksamheten kan låta de personer som ytterst berörs av 

verksamheten bedöma dess kvalitet (Andersson, 2000). 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel kommer att börja med en genomgång av den inbyggda konflikten mellan hög 

kvalitet och låga kostnader. Därefter tas den traditionella produktionsmodellen som man 

använder i den offentliga sektorn upp. Efter det följer ett kortare avsnitt om varför man 

konkurrensutsätter samt vilka olika former av konkurrensutsättningar det finns. Därefter tas 

det upp vilka förväntade effekter som ökad konkurrens kan ge samt varifrån dessa effekter 

härstammar. Kapitlet avslutas med en förklaring och beskrivning av kompletta och 

inkompletta kontrakt. 

 

3.1 Den inbyggda konflikten mellan hög kvalitet och låga kostnader 
Ett vanligt antagande inom den ekonomiska teorin är att alla företag försöker maximera sina 

vinster och för att göra stora vinster måste antingen kvaliteten på de produkter/tjänster man 

säljer vara högre än konkurrenternas eller så måste man ha lägre produktionskostnader än sina 

konkurrenter. Av detta framgår att det ständigt pågår en konflikt mellan å ena sidan hög 

kvalitet, och å andra sidan låga kostnader. Produkter som är av högre kvalitet kostar ofta mer 

att producera än produkter av lägre kvalitet, vilket gör att företagen hela tiden måste göra 

avvägningar dessa emellan. Om en produkt/tjänst redan idag produceras fullständigt effektivt, 

kan man enbart öka kvaliteten genom att extra resurser eller tid läggs på tillverkningen, det 

vill säga kostnaderna ökar också som en följd av detta. För att minska de ökade kostnaderna 

måste medel tas från tillverkningen, vilket i sin tur leder till att kvaliteten sjunker. Det 

existerar bara en situation under vilken företag kan öka kvaliteten samtidigt som kostnaderna 

minskar, alternativt hålls konstanta, och det är om företaget redan från början inte producerar 

fullständigt effektivt (Saloner, Shepard, Podolony, 2001). 

 

En av de främsta anledningarna till att införa konkurrens i en verksamhet som sköts i offentlig 

regi brukar vara att det både kan leda till lägre kostnader och effektivare resursutnyttjande, då 

producenten tvingas reducera sina kostnader och förbättra kvaliteten för att kunna sälja. Vid 

införandet av ett vinstintresse finns det emellertid alltid en risk att incitamenten att reducera 

kostnaderna för att därmed öka vinsten blir så starka att det blir viktigare än att tillhandahålla 

önskvärd kvalitet (Besanko, Dranove & Shanely, 2000). Hur det kan kontrolleras diskuteras 

närmare i kapitlet om kompletta och inkompletta kontrakt (3.7).  
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3.2 Den traditionella offentliga produktionsmodellen 
Den offentliga sektorn i Sverige tillhandahåller en mängd olika varor och tjänster. De flesta 

verksamheterna inom den offentliga sektorn drivs på det gamla sättet där det är politiker som 

bestämmer vad som ska produceras med hjälp av offentlig finansiering. Den som beställer en 

produkt/tjänst och den som utför densamma är inte åtskilda, utan är identiska. Det offentliga 

bestämmer verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet. Under dessa former har 

medborgarna mycket litet inflytande och det utbud som erbjuds blir standardiserat. Dessutom 

bedrivs verksamheterna utan någon press från konkurrerande utövare, vilket leder till att 

incitamenten till att vara kostnadseffektiva begränsas. Just detta argument kan ibland vara det 

som gör offentlig regi att föredra framför konkurrensutsättning. Det är med andra ord inte så 

att en verksamhet ska bibehållas i offentlig regi för att det skulle generera den högsta 

kvaliteten, utan just för att incitamenten att pressa kostnaderna är svagare inom offentlig regi 

än inom privat (Svenskt Näringsliv, 2001). 

 

3.3 Varför konkurrensutsätter man? 

Begreppet konkurrensutsättning kan innebära olika saker för olika personer. I den här 

uppsatsen avses med begreppet konkurrensutsättning att en verksamhet som tidigare 

producerats av till exempel en kommun utsätts för konkurrens från andra producenter. 

 

Det är vanligt att man likställer begreppet konkurrensutsättning med privatisering men en 

viktig skillnad föreligger. När man konkurrensutsätter en verksamhet så bibehåller den 

offentliga sektorn kontrollen över produktionen och är även ytterst ansvarig för produktionen. 

Principen om demokratisk kontroll och solidarisk finansiering finns fortfarande kvar, men 

verksamheten ska utföras av den som har de bästa förutsättningarna. När man däremot 

privatiserar så övergår offentligt ägda tillgångar i privat ägo medan en konkurrensutsättning 

innebär att den offentliga sektorn fortfarande står som ägare för de fysiska tillgångarna. Ett 

annat viktigt utmärkande drag för konkurrensutsättning är att konkurrensen är om en marknad 

och inte på en marknad (Konkurrensverket, 2002).  

 

Huvudmotivet till konkurrensutsättning är att de fria marknadskrafterna anses kunna sköta 

produktionen av en mängd varor och tjänster såväl bättre som mer kostnadseffektivt än 

produktion i offentlig egenregi. Tanken är att äganderätter och konkurrens på markanden 

skapar incitament till producenterna att förbättra kvaliteten samt minimera kostnaderna för att 

maximera sin vinst. Detta resulterar för konsumenterna i bättre varor och tjänster till lägre 
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priser, det vill säga i en högre samhällsekonomisk effektivitet. Denna lösning skulle därmed 

vara effektivare än alternativet med produktion av offentlig egenregi i monopolställning. 

Konkurrensverket (2002) hävdar nämligen att det inte alltid behöver vara samhällsekonomiskt 

effektivt att skydda dessa naturliga monopol med särskilda regler, eftersom det där saknas 

incitament till förbättring, effektivisering och kostnadsminimering.  

 

3.4 Olika former av konkurrensutsättningar 

Allt sedan 1990-talet har den offentliga sektorn öppnats upp för allt mer konkurrens, även fast 

denna utveckling har gått sakta. De senaste 10-15 åren har bland annat upphandling av hela 

verksamheter tilltagit, främst i form av entreprenader. Konkurrensen har även ökat genom 

kundvalssystem med privata producenter (Svenskt Näringsliv, 2001).  

 

Om man lägger ut en verksamhet på entreprenad, så innebär det att beställaren och utövaren 

är två åtskilda aktörer. Här är det fortfarande politikerna som gör valen åt medborgarna 

genom att det är politikerna som beställer produkterna/tjänsterna som ska utföras för 

skattebetalarnas pengar av en privat aktör. Även kvalitetskraven och tjänstens utformning 

bestäms av politikerna. Medborgarna blir sedan tilldelade tjänsten, såsom vad gäller 

kollektivtrafiken (Svenskt Näringsliv, 2001). 

 

Även kundvalssystemet är offentligt finansierat med skattemedel, med den skillnaden att det 

är medborgarna själva som bestämmer vem som ska producera tjänsten. De kan antingen välja 

en offentlig eller en privat aktör, vilket gör att de själva har stor möjlighet att påverka hur 

tjänsterna ska se ut samt vilken kvalitet som ska levereras. Rent praktiskt går det till så att 

myndigheten i fråga delar ut en peng eller en check till den som är berättigad till en tjänst. 

Denne väljer sedan vilken producent/utförare som ska utföra tjänsten. Den producent hon 

väljer får sedan, efter att tjänsten har levererats, lösa in checken hos finansiären, som är staten, 

landstinget eller kommunen (Svenskt Näringsliv, 2001). 

 

Allt fler privata företag är idag med och konkurrerar vid upphandlingar och en del offentliga 

verksamheter drivs redan idag på entreprenad. Det har lett till att medborgarna har fått ökad 

valfrihet inom områden såsom skola, vård och omsorg (Svenskt Näringsliv, 2001). 
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3.5 Förväntade effekter av ökad konkurrens  
Genom att konkurrensutsätta en verksamhet kan man både lyckas sänka kostnaderna, genom 

att utförandet av verksamheten blir billigare, samt förbättra kvaliteten. I samband med 

kvalitetsutredningar av konkurrensutsatta verksamheter och revisioner av kommunernas 

kvalitetssystem har följande iakttagelser noterats enligt Konkurrensverket (2002):  

 

1) Genom en konkurrensutsättning särskiljs beställare och producenter från varandra, vilket 

ofta leder till att fokusen flyttas från producenternas intressen till konsumenterna behov. 

Denna separation möjliggör även för en ökad specialisering samt en förbättrad exploatering 

av eventuella stordriftsfördelar. Detta är en av de positiva effekter med att använda sig av 

marknaden som Besanko et al (2000) nämner när de diskuterar �make-or-buy�-problemet, det 

vill säga vilka aktiviteter i produktionsprocessen som ett företag ska göra själv, och vilka de 

ska lägga ut till självständiga företag på marknaden. Dessutom öppnar det även upp för 

utökade valmöjligheter för beställaren av tjänsten.  

 

2) En konkurrensutsättning innebär att mera detaljerade kravspecifikationer tas fram. När 

verksamheten bedrivs i offentlig regi existerar det oftast inga eller mycket oklara 

kravspecifikationer. Detta problem elimineras genom en konkurrensutsättning eftersom det 

skapas en bättre fokus på kvalitet och frågor som till exempel vad som är en optimal 

servicenivå och hur man ska kunna kontrollera att denna nivå faktiskt uppnås.  

 

3) Konkurrensutsättning innebär att konkurrens och därmed marknadsdisciplin införs, vilket 

efter en tid kan medföra att det sker en prisutjämning mellan olika utförare. Genom att införa 

ökad konkurrens minskas beställarens kostnad då konkurrensen tvingar anbudsgivarna att 

minska sina egna vinstmarginaler. Dessutom avslöjas vem av anbudsgivarna som kan leverera 

produkten mest kostnadseffektivt. Till detta kan också nämnas det hot om att bli av med 

kontraktet vid nästa upphandlingsomgång, vilket normalt sett disciplinerar producenten att 

ytterligare fokuserar på en effektiv resursanvändning.  

 

4) Genom konkurrensutsättning har kraven ökat på att utveckla instrument för att kunna 

genomföra regelbunden övervakning och uppföljning av utförarens åtaganden. Eftersom 

beställarens kontroll över verksamheten minskar i och med en konkurrensutsättning, tvingar 

det beställaren att strukturera upp nya instrument, både för att styra upp kvaliteten före 

driftstart samt för att kunna utvärdera kvaliteten i efterhand.  
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Ett problem som man dock har stött på när man ska avgöra kvalitetsvinsterna inom de 

upphandlade verksamheter är att det sällan har dokumenterats vad det är för mätnivåer som 

gällde innan upphandlingen skedde. Kommuner som avser att konkurrensutsätta en 

verksamhet bör i förväg göra kvalitetsmätningar och beskrivningar av verksamheten. 

Därigenom kan det göras bättre uppföljningar och utvärderingar av konkurrensutsättningen, 

vilket i sin tur gör det lättare att upptäcka och rätta till oönskade effekter (Konkurrensverket, 

2002). 

 

3.6 Varifrån härstammar effekterna? 
Kanske den mest omdebatterade frågan i debatten om konkurrensutsättning är huruvida 

konkurrensutsättningens påverkan på kostnader och kvalitet huvudsakligen härstammar från 

de påtryckningar som bildas genom ökad konkurrens eller på grund av den disciplin som 

följer av privat ägande. Hart, Shleifer och Vishny (1997) och Shleifer (1998) argumenterar för 

att beslutet om produktion ska ske i den offentliga eller den privata sektorn är jämförbart med 

ett företags beslut om en komponent ska köpas på marknaden eller produceras själv. 

Författarna menar att valet mellan offentlig och privat produktion kommer att bero på hur 

olika ägarstrukturer påverkar incitamenten att leverera den kvaliteten som inte kan 

kontrakteras, likväl som kostnaden av denna leverans. För att fokusera på både 

kostnadseffektivitet och kvalitet, tänker sig Hart et al och Shleifer två olika typer av 

investeringsincitament; de som reducerar kostnader och de som förbättrar kvaliteten. När 

tillgångarna är offentligt ägda har managern relativt svaga incitament att genomföra någon av 

de båda investeringarna eftersom managern inte är ägaren och därför bara får en liten del av 

vinsterna. Detta står i kontrast till en privat reglerad utförare som har mycket starkare 

incitament eftersom de som ägare får en större del av vinsten. Om man bara ska se till detta så 

leder de svaga incitamenten för kostnadsreduceringar och kvalitetsinnovationer till att privata 

entreprenörer blir överlägsna leverantörer i offentlig regi (Domberger & Jensen, 1997).  

 

Domberger et al. (1995) menade dock att det inte är ägandeskapet utan främst konkurrensen 

som påverkar effekten på priser och kvalitet. Domberger & Jensen hänvisar till (Savas 1987) 

som säger att den offentliga sektorn inte kan förväntas leverera tjänster så effektivt som 

marknaden, om vi antar att det finns en marknad. Den huvudsakliga orsaken till detta är att 

den offentliga sektorns organisationer inte är orienterade efter specifika klientgrupper, samt 

att de har bredare och ofta sämre definierade mål, vilket gör att de ofta saknar incitament att 

prestera. Då de dessutom inte kan gå i konkurs så kan de prestera lite och dåligt utan att vara 
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rädda för att det ska bli den slutgiltiga utgången. Domberger & Jensen hänvisar även till (Kay 

och Thompson 1986) som dock hävdar att detta är missförhållanden som uppstår på grund av 

marknadsstrukturen, det vill säga att den offentliga sektorns tjänsteleverantörer har monopol. 

De menar att monopol i den privata sektorn inte skulle funka bättre eftersom det är 

konkurrensens pådrivande kraft och inte vem som besitter äganderätten som ger incitament 

och ökar prestationen (Domberger & Jensen, 1997).     

 

På grund av att vissa aspekter på kvaliteten inte kan kontrakteras, är det ibland svårt att 

fastställa om en privat leverantör inte levererar den nivån av tjänster som bestämdes i 

kontraktet. Följaktligen tenderar entreprenörers incitament till kostnadsreduktion att dominera 

incitamentet att bibehålla eller förbättra den rådande kvaliteten. I dessa fall, när starka 

incitament att kostnadsreducera för de privata ägarna kan ge motsatta effekter på den 

kvaliteten som inte kan kontrakteras, är argumenten mot offentligt ägande inte är så 

rättframma. Exempel på detta kan vara ett privat sjukhus som vägrar att behandla patienter 

som sjukhuset skulle kunna förlora pengar på. Här skulle staten bli den mest effektiva 

producenten just på grund av att de anställda inte är motiverade att försöka hålla kostnaderna 

nere. Dock så bör man ändå ha i åtanke att även fast kostnadsreduktioner kan ha en motsatt 

effekt på den kvaliteten som inte kan kontrakteras så kan innovationsincitamenten var så pass 

stora att de skiftar över effektiviteten till de privata aktörerna. Exempel som tas upp är om 

staten är intresserad av att designa och ta fram ett nytt vapensystem så kan de föredra att 

använda en privat kontraktor som skulle kunna utforma ett bättre system. Domberger och 

Jensen (1997) menar att när trycket på kostnadsreduktioner med avseende på kvaliteten ökar, 

desto starkare bör man ifrågasätta möjligheten att konkurrensutsätta verksamheten. 

 

Dessutom bör man i detta sammanhang nämna att de motsatta effekterna av 

kostnadsreduktionerna på den icke kontraktbara kvaliteten krymper till ett mycket litet 

problem när konsumenterna själva kan välja varor och service samtidigt som det finns 

tillräckligt mycket konkurrens mellan säljarna om konsumenterna. Ytterligare en 

konkurrensmekanism är ryktesuppbyggnad. Om privata säljare vill ha konsumenter i 

framtiden så är det mindre troligt att de kommer att reducera kostnader och kvalitet i sådana 

fall där det är ineffektivt. 
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3.7 Skillnaden mellan kompletta och inkompletta kontrakt  
Hur ska då en välvillig regering ställa sig om de vill ha en vara eller en speciell service 

levererad till konsumenterna? Den första insikten med konkurrensutsättning, menar Shleifer, 

handlar om sådant när det inte spelar någon roll om aktiviteten produceras av staten eller 

konkurrensutsätts. Om staten vet precis vad de vill att producenten ska prestera så kan de 

uttrycka sina önskemål i ett perfekt och heltäckande, komplett kontrakt. Ett sådant kontrakt är 

explicit, det vill säga alla villkoren finns nedskrivna och kan upprättas. På så sätt försvinner 

skillnaden mellan offentlig produktion och konkurrensutsättning av samma produkt, då staten 

exakt kan kontrollera och styra produktionen. Exempel på detta kan vara monopolmakt och 

behovet av priskontroll. Om staten alltid kan beskriva de produkter som monopolet levererar 

så kan den alltid reglera ett privat monopol, som är ganska vanligt vad gäller 

telekommunikation.  

 

De perfekta kontraktsmöjligheter är mycket begränsade, bland annat på grund av begränsad 

rationalitet som syftar på människans förmåga att hantera stora mängder information och 

komplexa situationer. Detta medför att man i kontraktssammanhang har svårt att förutse alla 

framtida händelser som kan vara relevanta vid kontraktsskrivandet (www.statskontoret.se). 

Med andra ord så kan inte staten helt förutse, bestämma och reglera exakt vad den vill ha i 

förväg. Ett sätt att beskriva sådana begränsade kontraktstillfällen är genom den inkompletta 

kontraktsteorin, utvecklad av Grossman och Hart (1986), Hart och Moore (1990), och Hart 

(1995). Dessa fokuserade generellt på inkompletta kontrakt och mer specifikt på idén att 

ägarskap av en tillgång ger ägaren kontroll och förhandlingsstyrka i situationer när kontrakt 

inte exakt specificerar vad som ska göras, som är fallet med inkompletta kontrakt. Dessa 

kontrakt är implicita, vilket innebär att alla inblandade parter förstår vad som förväntas av 

dem utan det behövs dokumenteras skriftligt. Dessa kontrakt upprätthålls genom de 

inblandade parternas ömsesidiga strävan efter att bibehålla en långsiktigt bra relation. Som en 

konsekvens stärker ägandeskap ägarens incitament att göra investeringar som förbättrar sättet 

eller reducerar kostnaden av att använda tillgången, eftersom ägaren kan åtnjuta sig 

belöningarna av sådana innovationer (Shirley & Walsh, 2000).  
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4 Tidigare studier 

Under detta kapitel följer en rapportering om olika internationella erfarenheter som har 

dokumenterats angående konkurrensutsättningar samt vilka kostnadsbesparingar dessa 

konkurrensutsättningar har gett upphov till. 

 

4.1 Internationella erfarenheter av konkurrensutsättningar 
Det finns en hel del rapporter och studier om konkurrensutsättningar både i Europa och mer 

internationellt. I Australien genomförde den australiensiska industrikommissionen, en 

ekonomiskt rådgivande grupp, år 1996 en omfattande undersökning om effekterna av 

konkurrensutsättningen på de offentliga verksamheterna. 203 stycken oberoende av varandra 

internationella studier om effekterna på kostnaderna från kontrakteringen granskades, samt att 

material hämtades från leverantörer, föreningar samt andra intresserade parter. Efter 

granskningen av all information kom kommissionen fram till slutsatsen att förbättringen på 

kvaliteten som rapporterades efter konkurrensutsättningen och kontrakteringen blev synlig 

och ökade på grund av att mer uppmärksamhet riktades mot vad som var viktigt för just den 

specifika servicen. Till detta bidrog också den utökade möjligheten att kunna välja bland 

alternativa leverantörer samt att övervakningsförfarandet förbättrades genom nya bättre 

utarbetade rutiner (Industry Commission, 1996).  

 

Resultatet av denna metaanalys visas i Figur 1. Det som är talande från dessa resultat är att 

den mest vanliga rapporterade storleken för kostnadssparande ligger inom 10-20 och 20-30 

procentsintervallen. 
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Figur 1. Källa: Industry Commission (1996) 

http://www.pc.gov.au/ic/inquiry/48ctcpsa/finalreport/48ctcpsa.pdf 
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Detta överrensstämmer med resultat från en liknande undersökning gjord i Storbritannien, där 

man analyserade effekten av konkurrensentreprenadanbud med avseende på 

sophämtningskostnader. Totalt byggdes undersökningen på 610 användbara observationer, 

insamlade från lokala myndigheter i England och Wales, med avseende på bland annat 

insamlingsmetod och turtäthet, sophämtningsvolym, lönenivå etcetera. Resultatet visade att de 

lokala myndigheter som hade konkurrensutsatt tjänsterna och tilldelat kontraktet till en privat 

leverantör, i genomsnitt hade sparat 22 procent (Domberger & Jensen, 1997). 

 

Dessa båda empiriska undersökningar har visat på ganska omfattande kostnadsbesparingar 

inom de verksamheter som de har genomförts. En förutsättning för att resultaten ska vara 

hållbara över tiden är dock att konkurrensdisciplinen upprätthålls, då en effektiv konkurrens 

bidrar till att samhällets och medborgarnas resurser utnyttjas bättre. Företagens förmåga att 

konkurrera på både den nationella och den internationella marknaden förbättras även om man 

kan motverka konkurrenshinder. 

 
 
4.2 Kostnadsbesparingar 

Om man ska se till de kostnadsbesparingar som har erhållits vid konkurrensutsättningar av 

offentliga verksamheter och upphandlingar, så uppgår dessa ofta till mellan 10 och 20 

procent. Om man skulle kunna uppnå minst lika stora kostnadsbesparingar av ett ökat inslag 

av konkurrens i den statliga förvaltningen som i den kommunala sektorn skulle kostnaderna 

för offentlig verksamhet som konkurrensutsätts kunna minska med 3-4 miljarder kronor på 

årsbasis, enligt Konkurrensverket (2002). Flera studier av konkurrensutsättningar inom 

äldreomsorgen, bland annat en av Stefan Fölster (1998), visar att kostnaderna har sänkts 

samtidigt som kvaliteten har höjts. Socialstyrelsens genomgångar av erfarenheter av 

konkurrensutsättningar visar att kommuner har sänkt sina kostnader med 5-10 procent 

samtidigt som kvaliteten inte har försämrats. Enligt långtidsutredningen (SOU 2000:7) har det 

ökade konkurrenstrycket i samband med ökade konkurrensutsättningar medfört att även den 

egna verksamheten i den offentliga sektorn blivit effektivare. 

 

Oberoende utvärderingar av konkurrensutsättning av bland annat äldreomsorgen i Stockholm 

och Västerås gjorda av Utredarhuset, Institutet för kommunal ekonomi vid Stockholms 

Universitet (IKE) och det danska konsultföretaget PLS Consult, visar att det har kunnat göras 

betydande kostnadsbesparingar utan att kvaliteten för den skull har försämrats. Enligt IKE har 

besparingarna till följd av konkurrensutsättningen som de utvärderade varit 11 procent.   
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5 Empirirsk undersökning 

Under följande kapitel kommer det att först ske en redogörelse av Andrei Shleifers fyra 

kriterier för när offentligt ägande är överlägset privat ägande. Därefter följer ett försök att 

göra de fyra kriterierna operationaliserbara och möjliga att rangordna. 

 
5.1 Genomgång av Shleifers kriterier 

Utgångspunkten i analysen av vilka verksamheter i den svenska offentliga sektorn som bör 

konkurrensutsättas kommer att vara de fyra kriterier som Andrei Shleifer tagit fram. Dessa var 

uppbyggda för att kunna ge en bättre uppfattning om när offentligt ägande är överlägsen 

privat ägande. De såg ut som följer:  

1) Möjligheterna att reducera kostnaderna utan att försämra den kvaliteten som inte kan 

kontrakteras är signifikanta. 

2) Innovationer är relativt ointressanta. 

3) Konkurrensen är svag och konsumenternas val är ineffektivt. 

4) Ryktesmekanismerna är svaga. 

 

Ett problem med dessa kriterier är att de kan kännas svåra att tyda. Vad innebär egentligen 

�möjligheterna att reducera kostnaderna utan att kvaliteten försämras är signifikanta�? Hur 

kan man mäta detta? Nedan följer en genomgång av de olika kriterierna i ett försök att 

förklara och operationalisera begreppen.  

 

Kriterium 1: Möjligheterna att reducera kostnaderna utan att försämra den kvaliteten 

som inte kan kontrakteras är signifikanta 

Problemet är just det att främst offentlig verksamhet utmärks av kvalitetsvariabler som är 

mycket svåra att mäta. Det är betydligt svårare att reglera och bedöma vad som är hög kvalitet 

inom barnomsorgen eller skolundervisningen än att skriva ett likartat kontrakt som reglerar 

kvaliteten på en dator. Dessutom kan kvaliteten på varor och vissa tjänster regleras genom 

garantier och försäkringar, något som är svårt på sådana aktiviteter som skolundervisning och 

barnomsorg (Andersson, 2002). 

 

Trots att begreppet kvalitet är universellt, och även uniformt, förstått � de flesta människor 

har en uppfattning om vad det innebär � är det oerhört svårt att förklara det på ett mer snävt 

sätt. Först och främst finns det problem med mätningar: kvaliteten kan identifieras genom 

vissa verkställande kännetecknade termer, men deras värdering kan behöva en subjektiv 
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bedömning snarare än bara rent faktasamlande. Ett bra exempel på detta är städning. Det som 

utgör en hög standard på städning kan variera från person till person då ställningstagandet 

bygger på en väldigt individuell uppfattning och personliga krav. Generellt är dock inte 

följderna kritiska för den kvaliteten som inte kan kontrakteras vad gäller denna aktivitet. 

Exempelvis skulle utfallet av en fuskstädning på ett företag, i fråga av damm och otömda 

sopkorgar, inte leda till sådan vanvård av människors hälsa att det skulle kunna orsaka 

dödsfall, så som fallet skulle kunna vara om kvaliteten på vården inom äldreomsorgen inte 

kunde kontrakteras (Andersson, 2002). 

 

En annan komplikation i samband med kontraktsstyrning är variationen i mätbarhet, till 

exempel att skolor enbart fokuserar på de moment som testas och belönas på bekostnad av 

andra delar i skolundervisningen. Dessutom finns det i många offentliga verksamheter olika 

intressenter med olika målsättningar. Därför är det viktigt att man försöker kontrollera starka 

ekonomiska drivkrafter, till exempel genom ändamålsenliga regler och kontrakt. Detta ger 

upphov till måttliga drivkrafter för att prestera det man kontrakterat samtidigt som det även 

uppmuntrar till icke mätbara resultat (Andersson, 2002). 

 

För att sammanfatta kan man säga att det som skiljer kontraktsskrivandet åt för olika 

verksamheter är konsekvenserna som de handlingar man utför kan föra med sig. I 

genomförandet av analysen av de olika verksamheterna kommer uppsatsen att försöka 

undersöka vilka möjligheter för kontraktsskrivande som existerar. Bedömningarna kommer 

att försöka göras utifrån om de flesta aspekterna av kvaliteten kan kontrakteras samt om 

följderna av den kvaliteten som inte kan kontrakteras kan anses som kritiska eller inte. För att 

förtydliga så kan en dålig behandling inom äldreomsorgen få förödande konsekvenser, vilket i 

värsta fall kan leda till dödsfall, medan en sämre utförd städning i ett kontorslandskap inte ger 

alls lika allvarliga konsekvenser och detta kommer att utgöra grunden för analysens 

bedömning. 

 

Kriterium 2: Innovationer är relativt ointressanta 

Det andra kriteriet, att fokusera på innovationer för att fastställa de relativa fördelarna med 

offentligt respektive privat tillhandahållning, framställs bra av Marshall (1907). Marshall 

argumenterade för att staten generellt var en dålig innovatör: �En regering skulle kunna trycka 

en bra upplaga av Shakespeares pjäser men skulle inte kunna skriva dem� Varje ny 

utvidgning av offentligt arbete inom produktionsområden som kräver ändlöst med 
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nyskapande och företagsamhet ska vid första anblick betraktas som samhällsfarligt, eftersom 

det fördröjer tillväxten av den kunskapen och de idéer som är ojämförbart den viktigaste 

formen av kollektiv rikedom.� Shleifer anser att betydelsen av innovationer undervärderas 

och att denna underskattning förblindar de flesta av dem som förespråkarna offentligt 

ägandeskap (Shleifer, 1997). 

 

Medan det tidigare främst har varit de statiska effekterna av en fungerande konkurrens, till 

exempel lägre kostnader och större produktion, som betonades fokuserar man numera alltmer 

på de dynamiska effekterna såsom effektiv resursfördelning och innovationer, det vill säga 

framtagande och införande av tekniska och nyskapande produkter och produktionsprocesser, 

samt bättre service. De potentiella vinsterna med att introducera en ny och mer värdefull 

produkt är stor, något som skapar ett starkt incitament till förbättring. Företag som inte förmår 

att hänga med i den tekniska utvecklingen slås ut och företag som hänger med i utvecklingen 

bildas och växer. De statiska effekterna av konkurrens har klart empiriskt stöd. De dynamiska 

effekterna är mindre väl utredda men senare års forskning ger visst belägg för att en större 

grad av konkurrensutsättning har positiva effekter på tillväxten i samhället, enligt en rapport 

från Ekonomirådet (2002). Främst är det två mekanismer som anses ligga bakom teknisk 

utveckling och innovationer. Den första är uppkomsten av nytt vetande genom forskning och 

utveckling (FoU) och genom så kallad �learning by doing�, det vill säga inlärning på grund av 

praktisk erfarenhet. Den andra mekanismen som märks tydligt är spridning av ny och gammal 

kunskap bland användarna genom utbildning 

 

En klar distinktion görs mellan produktinnovationer, vad som produceras, och 

processinnovationer, hur detta sker. Produktinnovationer utgörs av nya varor eller tjänster 

som leder till både fler jobb och ökad produktivitet. Processinnovationer kan vara tekniska 

eller organisatoriska och leder i allmänhet till högre produktivitet och lägre sysselsättning. 

När en bedömning av detta kriterium genomförs är det främst processinnovationer som 

kommer att analyseras, på vilket sätt verksamheten kan bedrivas mer effektivt både vad gäller 

det rent maskinella samt planeringsmässigt i organisationen (www.itps.se). 

 

När vi har tittat på detta kriterium i analysen av verksamheterna, har vi utgått ifrån vilket 

behov som de olika verksamheterna är av innovationer och nytänkande, det vill säga om det 

är viktigt för verksamhetens utveckling att innovationer är ständigt närvarande. Exempelvis så 

är innovationer inom de pedagogiska verksamheterna viktiga just på grund av att det är dessa 
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verksamheter som medverkar till att samhällets humankapital ökar, något som bidrar till hela 

Sveriges fortsatta tillväxt. 

 

Kriterium 3: Konkurrensen är svag och konsumenternas val är ineffektivt 

Vad gäller detta kriterium så utgör de ogynnsamma effekterna som kostnadsreduceringar kan 

ge på den kvaliteten som inte kan kontrakteras ett mindre problem när konsumenterna själva 

köper varan eller tjänsten, samt att det existerar tillräckligt med konkurrens mellan 

leverantörerna så att konsumenterna kan välja. För att tydliggöra detta tänker vi oss ett 

äldreboende eller en sjukförsäkring, där en stor vikt ligger vid hur leverantören presterar med 

avseende på kvaliteten. Om kunden inte är nöjd med hur leverantören uppfyller tjänsten kan 

kunden byta till en annan leverantör. Som ett resultat av detta, oavsett om det är konsumenten 

eller staten som betalar för tjänsten, kommer de leverantörer som reducerar kostnaderna samt 

kvaliteten att möta en lägre efterfrågan, eller alternativt, en efterfrågan bara från de kunder 

som föredra lägre kostnad och kvalitet.  

 

Det föreligger en skillnad mellan om en verksamhet läggs ut på entreprenad eller om man 

använder sig av en kundvalsmodell. Konsumentens val bli mer effektivt och flexibelt i ett 

kundvalssystem än i ett entreprenadsystem eftersom konsumenten då fritt kan välja mellan 

alternativa utförare av tjänsten. Däremot kan det komma att föreligga skillnader i antalet 

utförare som man har att välja mellan i olika kommuner, beroende på kommunens storlek 

samt dess regionala placering i landet. Detta kan leda till att konsumenternas val i vissa 

kommuner kommer att vara mindre effektivt än i andra. 

 

Något som kan påverka konsumentens val är omställningskostnader som kan göra det svårare 

för konsumenter att byta leverantör. Dess hinder utgörs bland annat av långsiktiga kontrakt 

och inträdesavgifter eller att kunderna går miste om olika fördelar om de byter leverantör. 

Exempelvis kan de mista sin bonus eller tvingas till att investera i ny utrustning för att kunna 

utnyttja tjänsten. Dessutom kan det vara svårt för konsumenterna att jämföra olika företags 

priser, vilket kan minska konsumentens benägenhet att köpa varor och tjänster hos andra 

företag än det man är anslutet till idag (www.kkv.se). Därtill finns det inte heller några 

garantier för att de nya leverantörerna inte fuskar. Trots detta så medför möjligheten att kunna 

välja mellan konkurrerande leverantörer till att alternativen för offentlig tillhandahållning 

försvagas ytterligare. Detta beror på att konkurrensen försvagar incitamenten att verkställa 
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ineffektiva kostnadsreduktioner, samtidigt som det förstärker incitamenten för innovationer 

och genomföra sådana kostnadsreduktioner som är effektiva. 

 

Vid användandet av detta kriterium har vi försökt uppskatta hur konkurrensen ser ut inom de 

olika verksamheterna, det vill säga om konkurrensen är så pass effektiv så att det existerar 

alternativa utförare som konsumenterna kan välja mellan. 

 

Kriterium 4: Ryktesmekanismerna är svaga 

När man direkt kan koppla köpet av en vara eller en tjänst till dess kvalitet så föreligger det 

inget problem med avseende på produktens kvalitet. Det är när man inte kan göra denna 

koppling som det kan uppstå komplikationer. En producent måste kunna övertyga om att 

produktkvaliteten är hög när den är det annars finns det risk för att enbart produkter med låg 

kvalitet bjuds ut på marknaden. Det handlar om att på ett trovärdigt sätt förmedla information 

om varans eller tjänstens kvalitet. Detta kan göras genom bland annat ryktesmekanismen 

(anseendeuppbyggnad). Ryktesmekanismen innebär att om de privata leverantörerna vill 

fortsätta att ha kunder även i framtiden, så är det mindre sannolikt att de kommer att skära i 

kostnaderna och försämra kvaliteten för att göra en engångsvinst om detta skulle vara 

ineffektivt. Om kunderna inte är nöjda med den service eller de tjänster som de erhåller från 

leverantören, kan det byggas upp ett rykte som kan skada leverantören och kan leda till att 

leverantörer mister gamla kunder och får svårt att erhålla nya kunder i framtiden. Detta kan 

resultera i att leverantörerna slås ut från marknaden. Ryktesmekanismen är inte lika stark i ett 

entreprenadsystem som i ett kundvalssystem, eftersom konsumenten är mer fri och flexibel att 

byta utförare i ett kundvalssystem (Svensk Näringsliv, 2001). 

 

I analysen så är detta kriterium nära kopplat till om konkurrensen är stor eller liten, samt om 

konsumenterna kan anses ha ett val eller inte. Om det finns många utförare att välja mellan så 

blir trycket på de enskilda utförarna större, då konsumenterna kan välja en annan utförare om 

de inte är nöjda med den tjänsten som de erhåller. I detta fall kan ryktesmekanismen anses 

vara stark. 
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5.2 Rangordning av kriterierna 
Som ett steg i att ytterligare försöka förtydliga hur de olika kriterierna rangordnas, enligt 

Shleifer, kan man säga att det första kriteriet med kvaliteten inte är lika viktig när 

incitamenten för att skapa innovationer är starka, som till exempel inom industrier och 

verksamheter där ny teknologi är viktigt. Det första kriteriet väger heller inte lika tungt när 

konsumenterna själva kan välja och när konkurrensen mellan leverantörerna är så pass stark 

att det uppkommer ett val för konsumenterna. Anledningen till att så är fallet beror på att det 

val som uppstår mellan konkurrerande leverantörer betydligt försvagar incitamenten att 

genomföra ineffektiva kostnadsreduktioner, samtidigt som det förstärker de incitament som 

står för effektiva kostnadsreduktioner. Om man dessutom upplever att det fjärde kriteriet är 

stark, det vill säga starka ryktesmekanismer, så innebär även det att ineffektiva 

kostnadsreduktioner inte kommer att genomföras då det i slutänden enbart går ut över 

leverantören.  
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6 Analys av delverksamheterna i den offentliga sektorn 

Nedan följer en utförlig analys av de olika kommunala verksamheterna utifrån de fyra olika 

kriterierna för offentligt ägande som Shleifer presenterade. Kriterierna kommer att behandlas 

var och en för sig inom de olika delverksamheterna för att avslutningsvis leda fram till en 

bedömning huruvida verksamheten bör konkurrensutsättas eller inte. Vi kommer 

förutsättningslöst att applicera kriterierna på alla delverksamheter, oavsett om någon 

verksamhet idag är ett naturligt monopol eller om den redan idag är konkurrensutsatt. 

Tanken bakom detta är att försöka göra en bedömning utifrån Shleifers kriterier om vilka 

verksamheter som bör konkurrensutsättas och vilka som bör bibehållas i offentlig regi, 

oberoende av hur verksamheten bedrivs idag. 

 

6.1 Politisk verksamhet 

Till denna verksamhet i den offentliga sektorn räknas revision, stöd till politiska partier samt 

övrig verksamhet. 

 

6.1.1 Revision 

Denna verksamhet bör man enligt Shleifers kriterier kunna konkurrensutsätta. Vi finner dock 

att vi inte får en konsekvent och fullständigt säker bedömning då de fyra kriterierna inte ger 

ett entydigt svar. Det första kriteriet, angående den icke kontrakterbara kvaliteten, är det svårt 

att uttala sig om. Vi anser att det borde vara relativt enkelt att kunna kontraktera det mesta, då 

de flesta händelser och aktiviteter inom denna verksamhet bör kunna formuleras och skrivas 

ner i ett kontrakt. Det andra kriteriet som gäller innovationer finner vi vara relativt irrelevant, 

då vi inte anser att det behövs nyskapande och teknisk företagsamhet för att föra arbetet 

framåt. Dock bedömer vi att konkurrensen är ganska stark, då det finns en hel del privata 

revisionsbyråer ute i landet och detta gör att konsumenternas val blir effektivt då det uppstår 

en valsituation. Detta bidrar i sin tur till att ryktesmekanismerna blir starka, då en 

revisionsbyrå som inte genomför ett uppdrag enligt kontrakt inte kommer att få det förnyat.   

 

6.1.2 Stöd till politiska partier 

Då denna verksamhet i mångt och mycket handlar om att distribuera bidrag till de olika 

politiska partierna, finns det vid en konkurrensutsättning risk för styrning av bidragen i 

förmån för det partiet som en eventuell entreprenör sympatiserar med (www.regeringen.se). 

Därför bör verksamheten fortsätta att bedrivas i offentlig regi. 
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6.1.3 Övrig verksamhet 

Se det ovan förda resonemanget. Rent allmänt kan man säga att det inte går att 

konkurrensutsätta politiska partiers ideologier. 

 

 

6.2 Infrastruktur, samhällsskydd, med mera 
Till denna verksamhet räknas delverksamheterna fysisk och teknisk planering, 

bostadsförbättring och näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamheter, vägar gator samt 

parker, miljö- och hälsoskydd, alkoholtillstånd, miljö hälsa samt hållbar 

utvecklingsräddningstjänst, samt totalförsvar och samhällsskydd. Dessutom väljer vi att 

samtidigt diskutera delverksamheterna bostäder och näringsliv under denna verksamhet, då 

det föreföll enklare. 

 
6.2.1 Fysisk och teknisk planering (samt delverksamheten bostäder som ligger under 

affärsverksamheten) 

Fysisk och teknisk planering samt bostäder skulle man kunna konkurrensutsätta enligt 

Shleifers fyra kriterier. Detta baserar vi på att bland annat innovationer är väldigt intressanta 

inom dessa verksamhetsområden, eftersom det krävs mycket nyteknologiskt tänkande och 

företagsamhet för att kunna utveckla en lämplig och långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur 

samt anpassa teknisk infrastruktur till nya miljökrav och till naturens kretslopp. Dessutom är 

det viktigt att skapa en rik och levande vardagsmiljö eftersom det alltid kommer att finnas ett 

behov av flera bostäder och utökat vägnät för att underlätta människors vardagsliv och på så 

sätt underlätta invånarnas delaktighet i samhället.  

 

Den svenska bostadsmarknaden är uppbyggd så att lägenheter i flerbostadshus i princip är 

uppdelade i tre ägarkategorier; kommunala bostadsföretag (allmännyttan), privata ägare 

(fastighetsföretag och enskilda företagare) samt bostadsrättsföreningar. Den svenska bygg- 

och anläggningsmarknaden kännetecknas av ett fåtal stora byggföretag med verksamheter i 

hela landet och ett stort antal små företag som är aktiva på lokala och regionala marknader. 

De rikstäckande byggföretagen, Skanska, NCC och PEAB, är verksamma på många lokala 

marknader och möter där konkurrens från små och medelstora företag som opererar lokalt, 

åtminstone vad gäller små och medelstora byggprojekt (www.infra.kth.se). 

 

I enlighet med ovanstående så är konkurrensen ganska stor inom dessa delområden, vilket 

innebär att konsumenternas val är effektivt och därigenom blir även ryktesmekanismen stark. 



   

 30

Det första kriteriet väger i det här fallet inte så tungt eftersom konsumenterna själva kan välja 

och då det existerar en betydlig konkurrens mellan de byggföretag som finns på marknaden. 

Konsumenternas val försvagar de incitament som byggföretagen eventuellt skulle kunna ha 

om att genomföra ineffektiva kostnadsreduktioner och dessa förstärks ytterligare när 

ryktesmekanismen är stark. 

 

6.2.2 Bostadsförbättring och näringslivsfrämjande åtgärder (samt delverksamheten 

näringsliv som ligger under affärsverksamheter) 

Det finns ett obligatoriskt kärnområde där entreprenader normalt sett är förbjudna, det vill 

säga man får inte konkurrensutsätta. Det obligatoriska kärnområdet består av bidragsgivning 

samt myndighetsutövning, såsom till exempel beslut om bygglov, hälso- och miljökontroll 

(kommunala driftentreprenader). Bostadsförbättring och näringslivsfrämjande åtgärder samt 

näringsliv består av stöd i form av bidrag som ges till bostadsföretag respektive 

näringslivsbolag, och så vidare (www.regeringen.se). På grund av detta kan man inte 

konkurrensutsätta dessa två verksamheter.  

 

6.2.3 Turistverksamheter 

Rese- och turistindustrin i Sverige är sammansatt av en rad små företag från olika branscher. 

Då turismnäringen är utspridd över hela landet innebär detta att turistindustrin är betydelsefull 

både för Sveriges tillväxt och sysselsättning. I och med att det finns en hård internationell 

konkurrens ställs det stora krav på hög kapacitet, kvalitet och uppmärksamhet för att 

turistföretagen på den svenska marknaden ska kunna expandera och på så sätt stärka såväl sin 

egen som landets och olika destinationers attraktions- och konkurrenskraft 

(www.naring.regeringen.se). Analysen som följer gäller enbart för den del av 

turismverksamheten som är finansierad av offentliga medel, det vill säga Sveriges Rese- och 

Turistråd. 

 

Sverige är idag � sett ur ett internationellt perspektiv � ett högprisland vad gäller konsumtion 

och ett högkostnadsland vad gäller produktion av varor och tjänster inom turism och den 

offentliga finansieringen av de organisationer som finns täcker inte efterfrågan. Med 

reservation för valutaförändringar är den totala prisnivån för privatkonsumtion i Sverige i 

genomsnitt 21 procent högre jämfört med den genomsnittliga prisnivån inom EU, enligt 

regeringens Framtidsgrupp under ledning av turistministern Ulrica Messing 

(www.naring.regeringen.se). Här skulle man kunna sänka kostnaderna genom att 
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konkurrensutsätta verksamheten. Detta baserar vi även på det faktum att rese- och 

turistnäringen är en verksamhet som kräver en väl fungerande samverkan organisationer 

emellan, likväl som en effektiv konkurrens. Med andra ord är detta förutsättningar för att 

turismen i Sverige inte ska hamna efter konkurrenterna vad gäller attraktionskraft. Därmed 

kommer ryktesmekanismerna att bli starka eftersom konkurrensen kommer att vara stor och 

på grund av detta förstärks leverantörernas incitament att enbart genomföra sådana 

kostnadsreduktioner som är effektiva. Den starka konkurrensen kommer i sin tur leda till att 

konsumenternas val blir effektiva. 

 

Inom denna verksamhet är även innovationer viktiga, då lönsamhet, kunskap och kreativitet är 

grundläggande faktorer för att komma vidare i utvecklingen och skapa en förnyelse som 

påverkar branschens tillväxt positivt. 

 

Då vi talar om konkurrensutsättning av denna verksamhet anser vi främst att man skulle 

kunna konkurrensutsätta en del av den, eftersom den offentliga finansieringen idag inte lyckas 

täcka upp det behovet som finns. Tyngdpunkten av utövandet av verksamheten skulle 

kontrakteras ut till de enskilda leverantörerna, medan staten fortfarande skulle inneha en 

viktig roll ifråga av samordning och övervakning av den internationella marknadsföringen av 

Sverige. Detta för att minimera risken för att en eventuell snedvriden bild lanseras av Sverige 

som varumärke. 

 

6.2.4 Vägar, gator samt parker 

Denna delverksamhet omfattar kostnader för drift och underhåll av statskommunala, 

kommunala och enskilda gator och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder, 

samt kostnader för parkverksamhet som parker, lekplatser, naturområden etcetera.  

  

Vägverket ansvarar för de statliga vägarna inklusive planering, projektering, byggande, 

underhåll och drift. Vägverket bedriver redan idag konkurrensutsatt verksamhet och verkar på 

konkurrensutsatta marknader med många småföretag (Östberg, 2000). 

 

Inom detta område är konkurrensen relativ stor och det är en bidragande faktor som gör att 

man kan konkurrensutsätta denna delverksamhet. Konkurrensen som råder inom denna 

verksamhet förstärker konsumenternas valmöjligheter och gör att valen blir mer effektiva. 
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Därmed blir ryktesmekanismerna starka eftersom konkurrensens närvaro bidrar till en ökad 

valfrihet och ett dåligt rykte kan bidra till att företaget konkurreras ut från marknaden.   

 

Innovationerna är viktiga inom detta område, speciellt när det gäller trafiksäkerhetsåtgärder. 

När det gäller kvaliteten bör man tills törsta del kunna kontraktera de flesta incidenter som 

skulle kunna inträffa. Däremot är drift och underhåll av vägarna mycket viktigt då det gäller 

att förebygga och förhindra olyckor, vilket gör detta kriterium tvetydigt. Följderna av en 

misslyckad kontraktering kan få kritiska följder 

 

Denna delverksamhet kan konkurrensutsättas enligt Shleifers fyra kriterier. 

 

6.2.5 Miljö- och hälsoskydd 

Inom detta område redovisar man kostnader och intäkter för verksamhet enligt miljöbalken, 

livsmedelslagen, djurskyddslagen och annan myndighetsutövning enligt övrig lagstiftning 

inom området. Gemensamt för lagstiftningen är att den reglerar hur man skall begränsa risken 

för skador på människors hälsa och miljön (www.regeringen.se). 

 

Som vi har nämnd ovan, finns det ett obligatoriskt kärnområde där entreprenader normalt sett 

är förbjudna, det vill säga man får inte konkurrensutsätta. Det obligatoriska kärnområdet 

består av bidragsgivning samt myndighetsutövning, och denna verksamhet är en del av detta 

kärnområde. 

 

Konkurrensen är svag inom detta område och eftersom det rör sig om statliga myndigheter 

som reglerar hur man ska begränsa risken för skador på människors hälsa och miljön kan det 

vara riskabelt att konkurrensutsätta denna delverksamhet. De misstag som kanske görs från 

privata entreprenörer i sina försök att reducera kostnaderna kan vara livsviktiga och eftersom 

konkurrensen är svag inom detta område blir därmed valmöjligheterna ineffektiva något som 

gör att ryktesmekanismerna försvagas också. Innovationerna inom detta område är viktiga 

men endast detta kriterium kan inte användas som argument för konkurrensutsättning.   

 

Utifrån de fyra kriterierna kan man inte konkurrensutsätta denna delverksamhet. 
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6.2.6 Alkoholtillstånd 

Denna delverksamhet innefattar tillståndsprövning för servering av alkoholhaltiga drycker 

samt tillståndprövning för spelautomater samt lotteritillstånd. De offentligt ägda eller 

kontrollerade monopolen för detaljhandel av alkohol (alkoholmonopolet) samt kommersiellt 

spelande (spelmonopolet) kan man inte konkurrensutsätta. Eftersom staten har kontroll över 

dessa delversamheter och konkurrensen ute på marknaden är obefintlig kan man med säkerhet 

påstå att möjligheten att konkurrensutsätta denna delverksamhet enligt Shleifers kriterier är 

näst intill obefintlig. Avsaknaden av konkurrens leder till att kundernas valmöjligheter blir 

ineffektiva vilket i sin tur inte kan resultera i en förbättrad kvalitet till lägre kostnader 

(www.regeringen.se).  

 

Monopolinnehavet samt den svaga konkurrensen på marknaden gör att även 

ryktesmekanismerna blir svaga. Vad gäller innovationerna inom detta område anser vi inte att 

de är livsviktiga. Däremot anser vi att innovationerna är väldigt viktiga i frågan om att minska 

samt bekämpa alkoholmissbruk i Sverige.   

 

Denna delverksamhet kan inte konkurrensutsättas på grund av att den fortfarande är offentlig 

reglerad och att den uppfyller kriterierna för offentlig ägande. 

 

6.2.7 Miljö, hälsa samt hållbar utveckling 

I denna delverksamhet ingår luftföroreningar, kemikalieanvändning, buller, inomhusmiljö 

samt tillgång till grönområden och möjlighet till friluftsliv. Här finns också koppling till de 

nationella målområdena för folkhälsan, såsom ökad fysisk aktivitetet och goda matvanor. Hit 

räknas även en hållbar utveckling, vilket innebär att man ska nyttja miljön och naturresurserna 

på ett sätt som ger upphov till en långsiktigt framgångsrik global utveckling 

(www.regeringen.se).  

 

Vad gäller det första kriteriet angående kvaliteten så anser vi att det kan vara svårt att kunna 

kontraktera alla situationer som skulle kunna uppstå. Om kvaliteten inom en av dessa 

delverksamheter skulle försämras på grund av allt för hårda kostnadsreduceringar skulle det 

kunna få förödande och livshotande konsekvenser för hela samhället. 

 

Innovationer är väldigt viktiga inom detta område. Ny kunskap utgör grunden för en god samt 

hållbar samhällsutveckling och nya metoder för att skaffa den kunskapen krävs. Då detta är en 
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delverksamhet som idag bedrivs av departement och myndigheter existerar det inte någon 

egentlig konkurrens mellan dessa. Inom dessa verksamheter blir konsumentens val ineffektiv 

och därtill blir även ryktesmekanismen svag. 

 

Till följd av detta kan man inte konkurrensutsätta dessa delverksamheter.  

 

6.2.8 Räddningstjänst samt totalförsvar och samhällsskydd 

Denna verksamhetsdel består av insatser som görs i syfte att förebygga och åtgärda brand, 

olyckor, skador och andra nödsituationer. Sverige har ett totalförsvar som består av det 

militära och civila försvaret. Totalförsvaret ska försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda 

vår territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden och stärka det svenska 

samhället vid svåra påfrestningar i fred (www.regeringen.se). 

 

Om man ser till det första kriteriet så skulle det vara svårt att på förhand kunna kontraktera 

alla tänkbara händelser som skulle kunna inträffa. Då det handlar om verksamheter som har 

med människans skydd i samhället att göra anser vi att det brister inom kvaliteten som skulle 

kunna uppstå och som man inte kan kontraktera, är alltför allvarliga för att man skulle kunna 

konkurrensutsätta någon av verksamheterna. 

 

Innovationer inom denna delverksamhet är väldigt viktiga, både vad gäller räddningstjänsten, 

totalförsvaret och samhällsskyddet. Det krävs en ständig utveckling och förnyelse samt en 

hög teknologisk nivå för att driva dessa verksamheter framåt då det handlar om olika former 

av skydd för människorna i samhället. 

 

Det existerar inte någon konkurrens inom dessa delverksamheter, vilket gör att konsumentens 

val skulle bli ineffektivt. Dessutom blir även ryktesmekanismen svag då det inte skulle finnas 

någon annan utförare att byta till om konsumenten blev missnöjd med den befintliga 

 

Därtill ingår dessa verksamheter i det obligatoriskt kärnområde där entreprenader normalt sett 

är förbjudna, det vill säga man får inte konkurrensutsätta inom dessa områden. Det 

obligatoriska kärnområdet består av bidragsgivning samt myndighetsutövning. 

Räddningstjänst samt totalförsvar och samhällskydd utgör ett sådant område därför kan man 

inte konkurrensutsätta denna delverksamhet, något som även vår analys enligt Shleifers 

kriterier visar.  
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6.3 Fritid samt kultur 
Inom dessa verksamheter är det Sveriges kommuner som är ytterst ansvariga för den lokala 

kultur- och fritidspolitiken, och detta ansvar är frivilligt. Det enda som det finns en 

lagstiftning om är bibliotek och kulturmiljövård. Ett annat viktigt kommunalt åtagande inom 

detta verksamhetsområde är även ansvaret för lokaler och anläggningar (Svenska 

Kommunförbundet, 1998).  

 

6.3.1 Idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar 

Detta är en av de verksamheter där det idag är relativt vanligt med konkurrensutsättning, 

speciellt simhallar, idrottsplatser och ishallar. Inom fritid- och kulturverksamheter spelar den 

ideella sektorn, i form av riksorganisationer och lokala föreningar, en mycket viktig roll, då 

speciellt inom idrottsrörelsen som helt baseras på föreningar Även ideella 

ungdomsorganisationer når ut till ett stort antal ungdomar. Näringslivet spelar här en viktig 

roll som sponsorer, då främst inom idrottsverksamheterna och mer begränsad inom 

kulturområdet (Svenska Kommunförbundet, 1998). 

 

Med avseende på kvalitetskriteriet så bör det vara ganska enkelt att kontraktera det som man 

vill konkurrensutsätta. Till exempel så bör ramarna och kriterierna för en idrottshall kunna 

struktureras upp och skrivas ner i ett relativt komplett kontrakt så att man undviker 

oförutsedda händelser och situationer. 

 

Innovationer anser vi vara relativt viktiga, då det behövs en framåtanda, engagemang och 

nytänkande för att driva verksamheten och arbetet med ungdomarna framåt. 

 

Konkurrenssituationen är stark då det finns ett antal privata föreningar som driver och 

handhar idrotts- och fritidsanläggningar i hela Sverige idag. Därigenom blir också 

konsumenterna val effektivt då det finns flera att välja mellan. Ryktesmekanismerna anses 

också vara starka.  

 

Enligt Shleifers fyra kriterier så är detta en verksamhet som bör kunna konkurrensutsättas. 

 

6.3.2 Bibliotek 

Sedan 1997 finns det en bibliotekslag som omfattar hela det offentliga biblioteksväsendet, det 

vill säga folkbiblioteken, skolbiblioteken, talboks- och punktskriftsbiblioteken, 
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högskolebiblioteken och övriga forskningsbibliotek. Enligt denna lag är varje kommun i 

Sverige skyldig att ha folkbibliotek, dock sägs ingenting om hur många som ska finnas.  Idag 

svarar kommunerna för ca 98 procent av kostnaderna för folkbiblioteken. Staten tilldelar 

medel som kommunerna kan söka för inköp av litteratur till folk- och skolbiblioteken samt för 

läsfrämjande åtgärder (Svenska Kommunförbundet, 1998).  

 

Om man ska analysera en konkurrensutsättning av landets bibliotek enligt Shleifers fyra 

kriterier så finner man att det första kriteriet, det vill säga möjligheterna att reducera 

kostnaderna utan att försämra den kvaliteten som inte kan kontrakteras är signifikanta, här 

inte utgör en viktig aspekt. Vi finner att det här borde vara relativt enkelt och möjligt att 

kunna kontraktera de flesta händelser som skulle kunna inträffa. Så länge det handlar om att 

kontraktera något konkret och påtagligt, som i det här fallet biblioteksverksamhet, där man 

enkelt i förväg vet vilka kriterier som man vill ha uppfyllda och vad man till exempel menar 

med bra kvalitet, det vill säga följderna blir inte kritiska för den kvaliteten som inte kan 

kontrakteras. Därför anser vi att det första kriteriet inte utgör ett hinder. Svårare blir det 

däremot när man har med människors hälsa och liv att göra, det vill säga när 

bedömningsgrunderna för den tjänst eller service som ska konkurrensutsättas blir mer 

abstrakta.  

 

Inom detta verksamhetsområde kan man säga att innovationer är relativt ointressanta. Det 

finns inget direkt tryck eller press på att det krävs ett nytänkande och drivkraft för att föra just 

denna biblioteksverksamhet framåt och bli mer konkurrenskraftig. I och med IT-utvecklingen 

och Internet så förändrades och förbättrades bibliotekens referensarbete och de flesta 

biblioteken idag har datoriserade kataloger, låneregister och utlåningssystem. Detta påverkar 

också vilka innovationer som är möjliga inom området. 

 

Vad gäller det tredje kriteriet, om konkurrensen och konsumenterna val, så finner vi att det är 

konsumenterna själva som står för användandet av denna tjänst/service. Här skulle 

konsumenterna genom sitt val kunna gå till en annan leverantör av tjänsten/servicen om det 

skulle finnas tillräckligt många leverantörer så att konkurrensen dem emellan var stark. 

Däremot är vi tveksamma till om det skulle infinna sig någon stark konkurrens mellan 

leverantörer av bibliotekstjänster. Kanske man skulle kunna tänka sig att det etablerades ett 

antal specialinriktade bibliotek, som levererade service inom ett specifikt område, och att de 

leverantörer som finns inom detta område konkurrerade om intresserade konsumenter. 
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Om det är så att konkurrensen inom området är stark så existerar det starka 

ryktesmekanismer, det vill säga leverantörerna av tjänsten kommer inte att genomföra 

ineffektiva kostnadsreduktioner som kan leda till försämrad kvalitet då detta kan leda till att 

konsumenterna byter till någon annan som levererar den kvalitet som kunden eftersträvar.  

 

Som helhet är denna verksamhet svår att uttala sig om man bör konkurrensutsätta den eller 

inte då vi inte får en entydig bild genom analysen efter kriterierna. 

 

6.3.3 Allmän kulturverksamhet samt museer 

Med avseende på kriterierna bör man inte konkurrensutsätta verksamheten, främst av den 

anledningen att det är viktigt att bevara vårt kulturella arv. I denna verksamhet är det just de 

offentligt anställdas brist på incitament att genomföra kostnadsreduktioner som gör att 

verksamheten säkrast bör bibehållas där den idag befinner sig.  

 

Konkurrensen är inte speciellt stark och konsumenternas val blir således ineffektivt. 

Exempelvis så finns det bara ett Vasamuseum och konsumenten kan inte välja att besöka ett 

annat om de finner att besöket inte når upp till deras förväntningar. Därmed blir även 

ryktesmekanismerna svaga då personen som tillhandahåller tjänsten eller servicen inte 

behöver anstränga sig ör att behålla konsumenterna då det inte finns några andra alternativ på 

marknaden. 

 

6.3.4 Musik- och kulturskola  

År 2004 fanns det 171 stycken musikskolor i Sverige, vilket är en minskning med 8 stycken 

jämfört med året innan, och i dagsläget är det sex kommuner som saknar musikskola. Att 

tillhandahålla musikskolor, är liksom kulturskolor, frivilligt för kommunerna, och medan det 

är gratis i vissa kan det kosta över 1000 kr per termin i andra kommuner. Den ansträngda 

finansiella situationen i Sveriges kommuner gör att vi även framöver kan förvänta oss flera 

nedskärningar och nedläggningar av musik- och kulturskolor (Svenska Kommunförbundet, 

1998). 

 

Vi anser att den kommunala musikskolan är viktig då den under de senaste decennierna har 

grundlagt och utvecklat många människors musikintresse. För de allra flesta utgör 

musikskolan den enda möjligheten att få lära sig att spela ett instrument och att spela i grupp. 

Den sociala betydelsen kan inte nog värderas. Att tillsammans med andra få skapa musik 
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tränar upp den musikaliska förmågan, givetvis, men också förmågan att respektera varandras 

insatser, att lyssna på varandra och att på lika villkor musicera tillsammans. Fritiden får 

mening och djup på det här sättet för varje barn och ungdom.  

 

Med tanke på att de kommunala musik- och kulturskolorna har drabbats av minskade 

ekonomiska anslag, bland annat på grund av omfördelningar av de kommunala resurserna, så 

finner vi att detta är en verksamhet som skulle kunna konkurrensutsättas enligt kriterierna. 

Fortsatta reduktioner i anslagen skulle kunna få förödande konsekvenser för verksamhetens 

fortsatta utveckling och kostnaderna skulle kunna stiga, bland annat på grund av bristen på 

incitament att hitta kostnadseffektiva lösningar. En konkurrensutsättning skulle kunna 

motverka detta. 

 

Vi anser att det andra kriteriet, innovationer, är viktiga inom musik- och kulturskolorna. I 

lärandet inom förskola och skola har kultur och estetik många olika aspekter och det finns ett 

stort behov av att kontinuerligt utveckla barns alla språk och uttrycksmöjligheter. Det är 

viktigt att barn får den uppmuntran och det stöd som de behöver och de estetiska 

lärprocesserna, såsom bild, drama, slöjd, dans och musik, hjälper eleverna att finna och 

använda en uttrycksform som på bästa sätt förmedlar deras tankar och åsikter.  

 

Vad gäller konkurrensen så anser vi att den bör vara relativt stark. Varje elev/förälder har ett 

ganska stort individuellt inflytande på undervisningen och möjligheterna för den enskilde att 

få det stöd eller den utbildning som han eller hon önskar har ökat. Därigenom blir individens 

val effektivt då det faktisk uppstår en valsituation där eleverna själva kan välja. År 2002 

nådde skolornas verksamhet sammanlagt 376 000 stycken, vilket var en ökning med 3 procent 

från föregående år. 

 

Ryktesmekanismen blir då även stark när individerna själva har ett val och kan välja att gå till 

en annan leverantör av musikutbildning om de anser att utbildningen inte uppfyller de 

personliga krav som man har. 

 

Den kommunala musikskolan är ett mycket värdefullt komplement till skolans obligatoriska 

undervisning och därför anser vi att det skulle vara av intresse att en samverkan kom till stånd 

mellan skolan, musikskolan, föreningar som bedriver musikundervisning och privata 
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musikskolor för att ytterligare vårda den kulturella mångfalden. Med avseende på kriterierna 

bör verksamheten kunna konkurrensutsättas. 

 

 

6.4 Pedagogisk verksamhet 
I denna del kommer vi att slå ihop förskoleverksamheten (eller sexårsverksamheten som den 

även kallas), skolbarnomsorgen och skolväsendet för barn och ungdom och analysera dessa 

tillsammans. De andra delverksamheterna kommer att analyseras separat. Vi har som åsikt att 

hela den pedagogiska verksamheten har en oerhört betydande roll, då det kunskapsbaserade 

samhälle vi lever i idag hela tiden uppmanar och ställer krav på ett kontinuerligt och livslångt 

lärande.  

 

Sammantaget visar Svenska kommunförbundet att kommunerna under 1990-talet har ökat 

sina resurser till skolan. Dock har det pratats om nedskärningar under samma period och det 

beror i huvudsak på att även fast kommunerna har skjutit till mer pengar så har antalet elever 

ökat så mycket att kostnaden per elev har minskat (Svenska Kommunförbundet, 1999). 

 

6.4.1 Sexårsverksamhet, skolbarnomsorg samt skolväsendet för barn och ungdom 

Med avseende på kriterierna är detta en verksamhet som bör kunna konkurrensutsättas. Om 

man ser till det första kriteriet, det vill säga möjligheten att reducera kostnaderna utan att 

försämra den kvaliteten som inte kan kontrakteras är signifikanta, kan man säga att eftersom 

de flesta skolor drivs av offentligt anställda så är deras incitament för att reducera kostnader 

mycket låga (vilket är en förklaring till att utbildningskostnaderna är så höga). Därför kommer 

man inte att genomföra kostnadsreduktioner, även sådana som skulle kunna vara nödvändiga 

för att sänka de höga utbildningskostnaderna, då de anställda ändå inte kommer att få ta del av 

den eventuella vinsten. Däremot kommer skolor som konkurrensutsätts att ha starkare 

incitament att verkställa effektiva kostnadsreduceringar och hitta nya lösningar på eventuella 

problem, just av den anledningen att de får en större del av vinsten, vilket i sin tur kan leda till 

högre kvalitet (Shleifer, 1997). 

 

För det andra, av samma anledning som det första, incitamenten för innovationer måste vara 

mycket svaga i de statliga skolorna. I konkurrensutsatta skolor blir det viktigare att hitta 

alternativa lösningar på problem genom till exempel större företagsamhet och ett större 

engagemang hos personalen, vilket kan leda till en större effektivitet på utbildningen.  
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I Sverige har vi något som kallas för friskolereformen vilket betyder att elever/föräldrar själva 

väljer mellan olika skolor. Dessa friskolor, som både är kommunala skolor och andra skolor, 

konkurrerar inbördes om att locka till sig elever. Denna konkurrens påminner i mycket om 

konkurrensen på en marknad med den skillnaden att skolorna i allmänhet inte själva sätter 

priset och vi anser därför med utgångspunkt från det tredje kriteriet att en 

konkurrensutsättning skulle fungera bra. Konkurrensen skulle vara så pass stark och 

konsumenternas val effektivt (det vill säga eleverna/föräldrarna) att detta kommer att mildrar 

eventuella incitament som privata anskaffare skulle kunna ha om att genomföra 

kvalitetsreducerande kostnadsreduktioner. Detta beror på att dessa skolor skulle förlora 

elever, både redan existerande och framtida.  

 

Då konsumenternas val är effektivt kommer det att leda till att även ryktesmekanismen är 

stark, och därigenom förstärks fördelarna med konkurrensen ytterligare. Om man genom 

konkurrensen kan skapa bättre organisationer samt bättre personalpolitik inom skolorna så 

innebär de en märkbar samhällsekonomisk vinst (Andersson, 2000). 

 

6.4.2 Vuxenutbildning 

Den kommunala vuxenutbildningen består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 

vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att 

anordna den grundläggande vuxenutbildningen och bör sträva efter att erbjuda även 

gymnasial vuxenutbildning samt påbyggnadsutbildning i den mån efterfrågan finns. 

Anordnare av utbildningen är skolenheten komvux. Den totala kostnaden för komvux år 2002 

var 5 459 miljoner kronor, vilket är en minskning med cirka 7 procent i fasta priser sedan 

2001. De statliga bidragen motsvarar 42 procent av de totala kostnaderna för komvux för året 

2002. Kostnaden per elev för utbildning inom komvux (omräknat till heltidsstuderande) 

uppgick till 35 100 kronor detta år. Dock har de kommunala bidragen närmare halverats under 

en tioårsperiod och det har inneburit stora påfrestningar för studieförbunden som har fått 

minskat ekonomiskt stöd (www.folkbildningsforbundet.se). 

 

Med tanke på att studieförbunden har erhållit minskat ekonomiskt stöd, bland annat på grund 

av omfördelningar av de kommunala resurserna, så finner vi att detta är en verksamhet som 

skulle kunna konkurrensutsättas enligt kriterierna. Fortsatta reduktioner i anslagen skulle 

kunna få förödande konsekvenser för verksamhetens fortsatta utveckling och kostnaderna 
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skulle kunna stiga, bland annat på grund av bristen på incitament att hitta kostnadseffektiva 

lösningar. En konkurrensutsättning skulle kunna motverka detta. 

 

Vi anser att det andra kriteriet, innovationer, är viktiga inom detta område. 

Vuxenutbildningarna ämnar att och ska ge personer möjligheter att utvidga sina kunskaper 

och utveckla sin kompetens i syfte att främja den personliga utvecklingen och underlätta ett 

aktivt deltagande på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att den pedagogiska verksamheten 

inte stannar upp utan hela tiden söker nya vägar och lösningar som leder arbetet framåt 

 

Vad gäller konkurrensen så anser vi att den bör vara relativt stark. Varje elev har ett ganska 

stort individuellt inflytande på undervisningen och möjligheterna för den enskilde att få det 

stöd eller den utbildning som han eller hon önskar har ökat. Idag finns det olika alternativ till 

det kommunala komvux, så som till exempel Folkbildningen och AMU-gruppen AB, varav de 

senare bedriver arbetsmarknadsutbildning med tyngdpunkt på yrkesinriktad utbildning. 

Därigenom blir individens val effektivt då det faktisk uppstår en valsituation där personer 

själva kan välja vart och hos vem de vill söka utbildning. 

 

Ryktesmekanismen blir då även stark när individerna själva har ett val och kan välja att gå till 

en annan leverantör av utbildning om de anser att utbildningen inte uppfyller de personliga 

krav som man har. 

 

Enligt kriterierna är detta en verksamhet som skulle kunna konkurrensutsättas. 

 

6.4.3 Särvux 

Särvux är en egen skolform som vänder sig till psykiskt utvecklingsstörda vuxna som vill 

komplettera sin utbildning. Den följer samma läroplan som gymnasieskolan och kommunala 

vuxenutbildningen. Däremot har särvux egna kursplaner och timplaner. Tidigare var 

landstingen ansvariga för särskolan och särvux, men sedan 1 januari 1996 är det kommunens 

ansvar att erbjuda utbildning till vuxna utvecklingsstörda. Den totala kostnaden för särvux år 

2002 uppgick till 133 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 6 procent sedan 2001. 

Samtidigt har antalet elever ökat med närmare 5 procent. Genomsnittskostnaden för 

undervisning per elev var 20 400 kronor, en summa som varierar avsevärt mellan olika 

kommuner. 
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Med avseende på det första kriteriet om kvaliteten och kostnadsreduktioner, så möter de 

offentligt anställda låga incitament att genomföra effektiva kostnadsreduktioner. Därför 

brottas man också med ännu högre kostnader inom denna verksamhet (inkluderat särskolan) 

än inom grundskolan. Enligt Skolverket kan en anledning till det vara hur man på kommunal 

nivå fördelar resurserna (SOU 2003:35). Genom att konkurrensutsätta särvux kommer de 

anställda att möta starkare incitament att genomföra de kostnadsreduktioner som är effektiva.  

 

Innovationer anser vi vara viktiga då det är angeläget att hålla undervisningen så pass 

kunskapsorienterad att eleverna hela tiden får erfara kunskapsmässiga utmaningar och erhåller 

en utbildning som är anpassad efter deras speciella behov. Samtidigt måste även 

undervisningen vara omsorgsinriktad men dock får inte för mycket fokus läggas på den biten, 

detta med risk för att kunskap och stimulans kommer i andra hand.   

 

Konkurrensen bör kunna vara ganska stor, under förutsättning att man tillåter eleverna att 

själva välja fritt mellan de kommuner som erbjuder särvux. På det stora hela kan man säga att 

det är människors attityder som sätter gränserna för dessa elever att själva ta ställning till 

olika valmöjligheter och att vara med och påverka sin skolsituation (SOU 2003:35). Om 

konkurrensen blir tillräckligt stark leder det även till att konsumenternas val, i detta fall 

eleverna/föräldrarna, blir effektivt. Konsumenterna kommer i de fall där de kan välja mellan 

olika leverantörer som erbjuder tjänsten, att ha möjlighet att byta om de upplever att 

leverantören inte lever upp till förväntningarna.  

 

På samma sätt förhåller det sig med ryktesmekanismerna, det vill säga att leverantören kan få 

ett rykte vilket kan leda till att leverantören förlorar existerande konsumenter och även har 

svårt att erhålla nya. Vi anser att ryktesmekanismen är relativt stark, med tanke på att 

konsumenterna har ett val.   

 

Verksamheten skulle kunna konkurrensutsättas enligt Shleifers fyra kriterier, men vi anser att 

det är viktigt att man upprätthåller en samverkan mellan den obligatoriska särskolan, 

gymnasiesärskolan och särvux, så att man redan från början plockar upp och uppmärksammar 

de elever som behöver extra stöd och att man ger utvecklingsstörda elever en stabil bas att 

utgå ifrån. 
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6.4.4 Högskoleutbildning 

Drygt en tredjedel (43 procent) av gymnasieskolans elever väljer att studera vidare på 

högskolan inom tre år efter avslutat gymnasietid. De flesta universitet och högskolor i Sverige 

bedrivs i offentlig regi, vilket innebär att det är riksdag och regering som bestämmer vilka 

regler som ska gälla och hur resurserna ska fördelas. Större delen av den offentligt 

finansierade forskningen bedrivs vid landets universitet och högskolor. Verksamheten bedrivs 

av ett antal olika myndigheter, däribland Högskoleverket. Idag finns det i Sverige 39 

universitet och högskolor och dessa finns lokaliserade på fler än 20 platser i landet 

(www.skolverket.se). 

 

För år 2003 redovisade två av tre lärosäten ett minusresultat, vilket delvis berodde på att 

många lärosäten når över det tak för antalet studenter som ger ersättning. Samtidigt måste 

man ju se de höga studenttalen som något positivt, men de många minusresultaten antyder att 

det kan bli svårt att uppehålla de höga talen om inte de ekonomiska resurserna utökas. 

Dessutom växer de ungdomskullar som går ut från gymnasiet under denna tidsperiod, från 

2004 fram till 2010, och även det ställer större krav på utökade resurser (www.skolverket.se). 

 

Då de flesta högskolorna och universiteten bedrivs i offentlig regi, har de anställda relativt 

låga incitament att eftersträva och genomföra effektiva kostnadsreduktioner, då de ändå i 

slutändan inte får ta del av en eventuell vinst och känna att det var värt mödan. Genom 

konkurrensutsättning ökar incitamenten att realisera de kostnadsreduceringar som är effektiva 

och som kan innebära att även kvaliteten på utbildningarna blir bättre. 

 

Som vi tidigare har nämnt är innovationer betydelsefulla inom de pedagogiska 

verksamheterna, och då högskolan är en viktig del av det livslånga lärandet, så finner vi att 

innovationerna utgör en viktig grund även här. Innovationer behövs för att föröka bredda och 

differentiera högskolans utbildningsutbud så att man kan utöka dess tillgänglighet. Även inom 

högskolans forskning krävs konstant ett kritiskt nytänkande och driftighet. 

 

Konkurrensen är ganska stor mellan de olika högskolorna och universiteten, och 

konsumenterna av kunskap har ett effektivt val, då de själva kan välja vilken högskola eller 

universitet som de vill ansöka till. Detta leder dessutom till starka ryktesmekanismer. 

 

Analysen finner att verksamheten bör konkurrensutsättas. 
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6.4.5 Svenskundervisning för invandrare (Sfi)  

Kommunerna har skyldighet att erbjuda svenskundervisning för invandrare som saknar 

grundläggande kunskaper i det svenska språket. Undervisningen ska ge individen kunskaper 

så att de kan utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska i vardagsliv, samhällsliv, 

utbildning och arbetsliv. Rätten till utbildning kvarstår oberoende av hur länge den 

invandrade har bott i Sverige (Svenska Kommunförbundet, 1998). 

 

Kostnaderna för de kommunala Sfi-verksamheterna finansieras i huvudsak av de kommunala 

skatterna samt av schablonersättningar och uppgick till 529 miljoner kronor år 2000. 

Kostnaden per heltidsstuderande var enligt Skolverket i genomsnitt 21 200 år 1995 till 33 100 

år 1998, en ökning med drygt 50 procent. Kostnaderna varierar mycket mellan kommunerna. 

 

Beträffande det första kriteriet, finner vi incitamenten för att genomföra effektiva 

kostnadsreduktioner är låga, och det blir särskilt tydligt om man ser till det faktum att 

utbildningskostnaderna ökade med nästan 50 procent på tre år. Här kan man även kontraktera 

kriterier för utbildningen och vilka måluppfyllelser man eftersträvar, och på så sätt lättare 

övervaka att resurser användas på bästa sätt, vilket kan resultera i effektiva 

kostandsreduceringar (Svenska Kommunförbundet, 1998). 

 

Det är oerhört viktigt att det finns en grundläggande utbildning i svenska och att en sådan 

håller hög kvalitet, då man kan se det som en god investering både för samhället och för 

individen i fråga. Därför är innovationer betydelsefulla. Sif är även viktig som ett 

integrationspolitiskt instrument, då det bidrar till att underlätta för invandrare att integrera sig 

i det svenska samhället. Det är även viktigt att varva undervisning med praktik, då många inte 

använder svenskan utanför Sfi.  

 

Konkurrensen bör vara relativt svag, då det i dagsläget bara är Sfi som anordnar denna typ av 

utbildning, vilket gör individens val ineffektivt. Sålunda blir även ryktesmekanismerna svaga 

eller obefintliga. Genom att försöka integrera invandrarundervisningen med till exempel 

komvux, skulle man dock kunna öka på konkurrensen och på så sätt även utöka individernas 

val så att det blir med effektivt.  

 

Som helhet är denna verksamhet svår att uttala sig om man bör konkurrensutsätta den eller 

inte då vi inte får en entydig bild genom analysen efter kriterierna. Sfi-verksamheten brottas 
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med en hel del problem, bland annat vad gäller undervisningens effektivitet, dess kvalitet, 

pedagogik med mera. Samtidigt är Sifs målgrupp mycket heterogen med stora skillnader 

individerna emellan vad gäller ålder, yrkeskunskaper, arbetslivserfarenhet, kulturell bakgrund 

etcetera, vilket ytterligare försvårar analysen. 

 

6.4.6 Uppdragsutbildning 

Redan idag ligger den kommunala uppdragsutbildningen ute på entreprenad, det vill säga att 

kommunen fortfarande är huvudman för verksamheten och entreprenören ansvarar för 

myndighetsutövningen (www.regeringen.se). 

 

Enligt en analys av verksamheten efter Shleifers kriterier finner vi att verksamheten bör 

fortsätta att bedrivas på samma sätt, med konkurrensutsättning, då innovationer är viktiga 

inom de pedagogiska verksamheterna och så även här, konkurrensen är stark då det idag 

existerar många företag som erbjuder alternativa utbildningar, vilket gör konsumenternas val 

effektivt. Dessutom tenderar ryktesmekanismerna att bli starka, på grund av konsumenternas 

effektiva valsituationer och konkurrensen mellan utbildningsalternativen. 

 

 

6.5 Vård och omsorg 

Vårdsektorn som sådan tar en mycket stor andel av den svenska ekonomins resurser i anspråk 

och av denna anledning är det oerhört viktigt att alla tjänster i denna sektor bedrivs med hög 

kvalitet på ett så effektivt sätt som möjligt. Dagens kombination av snabba omstruktureringar 

av hela vård- och omsorgsområdet tillsammans med en krympande ekonomi ställer mycket 

höga krav på kommunerna i deras arbete. Det är flera faktorer som spelar in och som gör att 

kommunerna idag har svårt att möta behoven av hälso- och sjukvård. För det första har den 

demografiska utvecklingen i samband med förbättrade levnadsvillkor inneburit att både 

antalet äldre har ökat och att de äldre blir större som andel av befolkningen. Dessutom har 

framförallt både äldreomsorgen och hälso- och sjukvården utvecklats mycket under de senaste 

årtionden. Bland annat ökade antalet omfattande insatser från hemtjänst och hemsjukvård i 

det egna hemmet. Därutöver har en försämrad och krympande ekonomi för kommunerna och 

landstingen lett till stora omstruktureringar och omprövningar och kommer sannolikt inte 

medge några expansioner i framtiden (Svenska kommunförbundet, 2003). 
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1992 genomfördes en organisatorisk omstrukturering i form av Ädelreformen, vilket innebar 

att kommunerna fick ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende och blev på så 

sätt också sjukvårdshuvudmän (Svenska Kommunförbundet, 2003).  

 

6.5.1 Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården är enligt HSL, Hälso- och sjukvårdslagen, alla åtgärder med syfte att 

medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Hit räknas även 

sjuktransporter och uppgiften att ta hand om avlidna. Alla hälso- och sjukvård som bedrivs av 

kommunerna, med undantag från Gotland, är primärvård. De totala kostnaderna för den 

svenska hälso- och sjukvården uppgick år 2000 till 106,6 miljarder kronor, vilket är exklusive 

kommunernas äldreomsorg, som motsvarade 7,7 procent av BNP. 

 

Det som försvårar konkurrensutsättning, det vill säga att skapa en välfungerande konkurrens, 

inom hälso- och sjukvårdsmarknaden är tredjepartsfinansieringen och asymmetrisk 

information. Det finns i regel tre parter på denna marknad; konsumenten, producenten och en 

finansiär. Konsumenten betalar skatt till finansiären som i sin tur köper vård av producenten. 

Informationen mellan dessa tre parter kommer att bli asymmetrisk, eftersom patienten har 

svårt att avgöra vilket vårdbehov hon har och vilken behandling som krävs. Denna del 

överlåtes till vårdgivaren att bedöma. Även för finansiären är detta information som är 

svårtillgänglig (Svenska Kommunförbundet, 1999). 

 

På en vanlig marknad eftersträvar konsumenten ett så lågt pris som möjligt medan 

producenten vill motsatsen. Dock har både konsument och producent ett sammanfallande 

intresse av låga produktionskostnader. Om marknaden uppvisar en väl fungerande 

konkurrenssituation så kommer producenterna tvingas att hålla en låg prisnivå. Inom hälso- 

och sjukvårdsmarknaden har däremot inte konsumenten något intresse av att begränsa 

kostnaderna för sjukvården, eftersom det är finansiären, en tredje part, som står för 

huvuddelen av kostnaderna. Emellertid har konsumenten ett stort intresse av att det 

produceras så bra vård som möjligt, medan producenten kan sägas ha ett intresse av att 

producera så mycket vård som möjligt. Eftersom det inte är konsumenten i sig som står för 

finansieringen så saknas de normala mekanismerna för kostnadskontroll. Därför kan en 

traditionell upphandlingsmodell vara problematisk på vissa vårdmarknader. I synnerhet för 

svaga patientgrupper finns en risk att kraftiga incitament att hålla kostnaderna nere går ut över 

kvaliteten. Det finns dock andra upphandlingsmodeller där kostnadsramen är given och 
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vårdgivarna konkurrerar med kvalitet. När inslaget av patientval är stort finns skäl att tro att 

kvalitetsproblemen blir mindre allvarliga (Svenska Kommunförbundet, 1999). 

 

Vad gäller det andra kriteriet, innovationer, utgör dessa en essentiell grund för arbetet inom 

hälso- och sjukvården. Det finns flera delar inom denna verksamhet som kräver ett 

kontinuerligt nytänkande och ambitionsvilja, bland annat i patienthantering, teknisk 

utrustning och forskning. 

 

Konkurrensen är stark, då det finns ett antal privata sjukhus och läkare dit man som 

konsument kan vända sig. Även konsumenternas valfrihet är stor och kommer att öka, genom 

att de själva kommer att kunna välja vårdgivare, och kommer också att kunna välja att söka 

vård i andra landsting. Därtill torde ryktesmekanismerna vara starka.  

 

Vi finner att verksamheten bör kunna konkurrensutsättas, men om det föreligger en oro över 

att konkurrensutsätta sjukvården på grund av att man är orolig för att verksamheten blir för 

inriktad på att skapa vinst så att kvaliteten blir lidande, kan man lägga ut verksamheten till 

icke-vinstorienterade företag. I USA är till exempel 85 procent av alla sjukhus icke-

vinstorienterande (Konkurrensverket, 2002). För att resultatet av konkurrensutsättningen skall 

bli det eftersträvade måste beställarfunktionen också ha en hög kompetens. 

 

6.5.2 Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade 

Kommunernas ansvar för äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagen (SOL) samt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Ett av de övergripande målen med äldreomsorgen är att de äldre ska få 

en möjlighet att leva och bo självständigt, detta under trygga förhållanden och med en respekt 

för deras självbestämmande och integritet (SOL § 19). Kommunerna har även skyldighet 

genom lagen att inrätta särskilda boendeformer för service och vård samt bör genom 

hemtjänst eller dagverksamheter underlätta för de äldre att kunna fortsätta sitt boende hemma.  

År 2002 uppgick de totala nettokostnaderna för äldreomsorgen som kommunerna ansvarar för 

till cirka 66 miljarder kronor, varav merparten av kostnaden gick till vård och omsorg i 

särskilt boende. Kostnaderna för kommunerna hälso- och sjukvårdsinsatser uppgick till cirka 

15 miljarder, medan landstingens totala nettokostnad för 2002 gällande hälso- och sjukvården 

uppgick till knappt 130 miljarder kronor (www.svekom.se). 
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Inom äldreomsorgen är det egentligen fel att prata om man genom en konkurrensutsättning 

kan upprätthålla en dålig respektive bra kvalitet. Kvaliteten inom denna verksamhet hänger i 

mångt och mycket ihop med ledarskapet och om både ledningen och personalbemanningen 

präglas av kontinuitet och stabilitet så tenderar kvaliteten inom verksamheten även den att 

vara god. Det man kan se är att man med hjälp av en konkurrensutsättning kan erhålla en 

bättre metodutveckling i det dagliga vårdarbetet, personalen får en utökad fokus på 

kvalitetssäkring samt bättre ledarskaps- och kompetensutveckling hos personalen (Hallgren, 

Hilborn & Sandström, 2001). 

 

Vad gäller det första kriteriet angående den kvaliteten som inte kan kontrakteras kan man säga 

att det här är ytterst viktigt att man lägger ner mycket tid i förberedelserna av utformningen av 

de förfrågningsunderlag som gäller för upphandlingen. Här måste det framgå mycket tydligt 

vilka krav man har angående den kvaliteten man avser att avtala utan att man för den delen 

försöker styra upp anbudsgivarens möjligheter att utveckla sina egna kvalitetsrutiner 

(Konkurrensverket, 2002). 

 

Innovationer är essentiella inom äldreomsorgen, delvis för att driva arbetet framåt för bättre 

metoder och rutiner i det dagliga vårdarbetet, samt för att hela tiden motivera personalen i 

form av till exempel kompetensutvecklingar och medbestämmande.  

 

Med avseende på konkurrensen så anser vi att den bör vara tillräckligt stor för att 

konkurrensen ska kunna vara väl fungerande, framförallt i större kommuner. Det man har 

kunnat se idag av redan genomförda konkurrensutsättningar är att konkurrensen ibland inte 

har fungerat av olika anledningar. De främsta orsakerna tror man beror på att företag inte 

hinner lämna in flera bidrag samtidigt, inte vill växa för fort och att små vårdentreprenörer 

stängs ute på grund av anbudens storlek.  

 

Varje person som har rätt till hemtjänst, får själva avgöra om de vill begära hjälp av en 

offentlig enhet eller någon av de andra godkända entreprenörerna för att erhålla den service 

och omsorg som man är beviljad. I och med att kundvalsmodellen breddades den 1 januari 

2004 till att även gälla så kallade särskilda boendeformer, så togs ytterligare ett steg mot 

konkurrens på en marknad istället för om en marknad. Detta kommer sannolikt ytterligare öka 

företags incitament att ge sig in på marknaden, då exempelvis den ekonomiska risken som 

omfattande entreprenader medför försvinner. Med andra ord kan man säga att det kundval 
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som existerar inom äldreomsorgen utgör en situation som kan kännetecknas av goda 

valmöjligheter, och denna valfrihet kommer sannolikt leda till att andelen små företag 

kommer att öka (Konkurrensverket, 2002). I och med att individens val blir effektivt genom 

kundvalen så blir även ryktesmekanismerna starka, då individer som inte är nöjda med 

servicen hos en entreprenör kommer att vända sig till andra.  

 

Vi anser att det här är viktigt att man konkurrensutsätter om inte hela verksamheten så i alla 

fall en del av den, då en konkurrensutsättning innebär att medvetandet av att bli mer 

kvalitetsinriktad �spiller över� på verksamheter som inte är konkurrensutsatta i kommunen. 

Konkurrensutsättningen kan också få spridningseffekter både på kostnader och på kvalitet 

inom verksamheter i egenregi. 

 

6.5.3 Individ- och familjeomsorg  

Individ- och familjeomsorgen arbetar med att ge bistånd till utsatta grupper och individer. 

Verksamhetsområdet omfattar socialt arbete så som förebyggande verksamhet och 

individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete för barn och ungdomar samt för 

missbrukare, socialbidrag (försörjningsstöd) och arbete med stöd av föräldrabalken och 

socialtjänstlagen, bland annat familjerådgivning och samarbetssamtal. Inom individ- och 

familjeomsorgen är det relativt vanligt att verksamheter bedrivs genom alternativa 

driftformer. Inom missbrukarvården för vuxna är andelen insatser som bedrivs av annan 

uppdragsgivare än kommunen cirka 43 procent. Inom området vård av barn och ungdom är 

motsvarande siffra cirka 70 procent (Svenska Kommunförbundet, 1999). 

 

Kostnaden för denna verksamhet var drygt 25 miljarder för år 2002. Mellan 1998 och 2002 

har kommunerna mer och mer prioriterat barn- och ungdomsvård i sina ekonomiska 

satsningar, medan missbrukarvården har fått minskade anslag. En genomgående trend inom 

verksamheten är att man specialiserar sig på olika målgrupper och metoder samt ökade stöd- 

och behandlingsinsatser på hemmaplan. Sedan 1995 har kostnaderna för missbrukarvården 

skurits ner med cirka 20 procent, detta trots att behovet av vård fortsätter att öka kraftigt. 

Genom de förändringar som man har genomfört i socialtjänstlagen har man försvårat för 

människor att få rätt till vård, omvårdnad eller behandling och bristen på avgiftningsplatser, 

psykiatrisk vård, eftervård och samordning utgör idag kraftiga hinder för en hälsosam 

rehabilitering. Dessutom brottas speciellt missbrukarvården med höga personalomsättningar 

och svårigheter att rekrytera erfaren personal (www.regeringen.se). 
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Till följd av stora nedskärningar och omorganiseringar under 90-talet, har arbetsvillkoren 

kraftigt försämrats. Som nämnts tidigare dras verksamheten med stora personalomsättningar, 

vilket leder till att kommunerna måste anlita bemanningsföretag eller anställa personer utan 

socionomutbildning för myndighetsutövning. Här är det viktigt att man försöker höja 

personalens kompetens- och karriärutveckling. I och med de ekonomiska nedskärningarna i 

verksamheten under 90-talet, så har man letat efter alternativ till den dyrare 

institutionsvården. 

 

Här finns det inga mer kostnadsreduktioner att göra som inte skulle kunna påverka den 

kvaliteten som inte kan kontrakteras. Med tanke på hur verksamheten ser ut idag finner vi att 

det behövs starkare incitament och större motivationer för de anställda så att de kan hjälpa till 

att driva arbetet framåt. Det kan genomföras genom konkurrensutsättning där de anställda 

erhåller en större del av vinsten eftersom man på ett mer direkt sätt kan koppla prestation till 

utfallet på arbetet.   

 

Innovationer är nödvändiga för att man ska komma ur den negativa trend som verksamheten 

har hamnat i. Det behövs nytänkande och framåtanda för att lösa de problem som individ- och 

familjeomsorgen brottas med. Då omstruktureringen uppenbarligen inte har fungerat utan 

lämnat många kommuner med att skrikande behov efter vårdplatser och kompetent personal 

etcetera, krävs det att man tittar på alternativa lösningar, så som konkurrensutsättning. 

 

Konkurrensen torde vara relativt stark, då det redan idag existerar så många alternativa 

insatser som bedrivs av annan uppdragsgivare än kommunen. Därtill har konsumenten ett val 

att välja mellan de som erbjuder den typ av vård eller liknande som personen efterfrågar. 

Därtill torde ryktesmekanismen vara stark.  

 

Om man ska utgå ifrån analysen av denna delverksamhet så bör den konkurrensutsättas. 

 

 

6.6 Särskilt riktade insatser 
Till detta verksamhetsområde räknas flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. 
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6.6.1 Flyktingmottagande  

Inom detta område redovisar man kostnader för flyktingar som tas emot. Kommunerna får 

statlig ersättning för sina kostnader för flyktingmottagandet. De kostnader som redovisas här 

är kommunernas kostnader för flyktingmottagande under de tre år efter ankomståret. 

Dessutom redovisas här kommunernas kostnader för mottagning och introduktion av 

flyktingar, kostnader för administration, tolkar samt socialbidrag, introduktionsersättning för 

flyktingars försörjning samt genomgångsbostäder som bebos av flyktingar och som inte 

finansieras med socialbidrag och introduktionsersättning eller extraordinär ersättning från 

Invandrarverket (Svenska Kommunförbundet, 1998). 

 

Enligt Svenska Kommunförbundet har de kommunalekonomiska konsekvenserna av 

invandringen varit negativa. 1990-talets erfarenheter av hur pass väl de nyanlända 

flyktingarna har integrerats i den svenska arbetsmarknaden, har inte varit särskilt 

uppmuntrade (Svenska Kommunförbundet 1998). Kostnader inom denna kommunala 

verksamhet har ökat och det förväntas att de kommer att öka ännu mer i framtiden, speciellt 

då bistånd enligt socialtjänstlagen fortfarande är den vanligaste försörjningskällan bland 

invandrare som kommit till Sverige de senaste åren (Svenska Kommunförbundet, 1999). 

 

Om vi utgår ifrån Shleifers första kriterium, kan man se att det inte existerar några 

möjligheterna att reducera kostnader om denna delverksamhet stannar i offentlig regi, i alla 

fall inte som situationen ser ut idag. Den frågan som uppstår då är: Kan man genom en 

konkurrensutsättning uppnå en minskning av kostnader? För att besvara denna måste man ta 

hänsyn till de andra kriterierna också.   

 

Innovationer inom detta område anser vi också är relativt ointressanta, det vill säga 

verksamhetens överlevande är inte beroende av ständiga innovationer och nyskapande. Inom 

detta område finns det ingen existerande konkurrens. Flyktingar som söker sig till Sverige har 

ingen valmöjlighet och det gör automatiskt deras val ineffektiva. Därmed blir även 

ryktesmekanismerna svaga.  

 

Så om man utgår enbart ifrån de tre sista kriterierna, kan man inte konkurrensutsätta denna 

delverksamhet.  
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6.6.2 Arbetsmarknadsåtgärder 

Att tillhandahålla arbetsmarknadspolitiska åtgärder är till allra största delen en frivillig 

verksamhet för kommunerna. Det viktigaste skälet till att kommunerna ändå engagerar sig 

denna verksamhet är på grund av kopplingen till socialtjänsten och det ansvar man har för det 

ekonomiska skyddsnätet för kommunernas invånare. Om en person i kommunen står utan 

arbete och försörjning är kommunen skyldig att lämna försörjningsstöd enligt 

socialtjänstlagen (www.regeringen.se). 

 

De arbetsmarknadspolitiska insatserna uppgår som del av kommunernas totala kostnader till 

knappt 7 miljarder kronor. Omkring 2,5 miljarder kronor täcks av bidrag från staten och EU, 

vilket ger omkring 4,5 miljarder i nettokostnader för kommunerna. Dock innebär de 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte bara kostnader för kommunerna. Det finns också ett 

betydande värde i de insatser som arbetslösa utför i den kommunala verksamheten. Cirka en 

tredjedel av dem som är placerade i åtgärder finns i den ordinarie verksamheten. 

 

Varje år ställer regeringen upp krav på hur många personer som ska delta i de 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och i dagsläget uppgår detta volymkrav till cirka 200 000 

personer. I och med att personerna måste �placeras� i kommunerna så kommer kommunernas 

kostnader för denna verksamhet till stor del att påverkas av regeringens volymkrav, som ju i 

sin tur avspeglar arbetsmarknadsläget (www.regeringen.se).  

 

Då denna verksamhet är kopplad till socialtjänstlagen och det ekonomiska skyddsnätet i 

samhället bör den inte konkurrensutsättas, då det kan finnas risk för styrning av till exempel 

de olika bidragen och ersättningar som denna delverksamhet tillhandahåller. 

 

 

6.7 Affärsverksamhet 

Hit räknas de kommunala verksamheter som huvudsakligen finansieras med avgifter. Syftet 

med verksamheten är dock inte att gå med vinst, istället handlar det om verksamheter där det 

finns särskilda motiv, som till exempel naturliga monopol, för att kommunen ska engagera 

sig, men där man har valt att ha avgifter som den väsentliga finansieringskällan. De flesta 

kommunala företag handhar fastighetsförvaltning (bostäder), energi eller vatten och avlopp 

(Svenska Kommunförbundet, 1998). 
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De affärsmässiga verksamheterna har klarat kostnadsbesparingarna under 1990-talet mycket 

bra, betydligt bättre än många av kommunernas andra verksamheter. Samtidigt har 

kostnaderna för VA-verksamheten ökat under denna period, till viss del på grund av 

volymförändringar och hårdare kvalitetskrav. Eftersom kvalitetskraven har utformats av 

statliga myndigheter och delvis reglerats i diverse förordningar har VA-verksamheten inte 

kunnat utsättas för samma besparingskrav som andra kommunala verksamheter. Därtill är 

VA-verksamheten avgiftsfinansierad och bedrivs under monopolliknande förhållanden vilket 

sannolikt har lett till att det yttre trycket att hålla kostnaderna nere inte är särskilt stort 

(www.regeringen.se). 

 

6.7.1 Kommunikationer (såsom flygtrafik, kollektivtrafik samt sjötrafik) 

Kommunerna ansvarar tillsammans med landstingen för länets kollektivtrafik. Trafiken 

finansieras till nästan 60 procent av biljett- och godsintäkter, varav resten betalas av bidrag 

från landstingen (cirka 30 procent), kommunerna (cirka 10 procent) och staten (cirka 1 

procent). Vad gäller flygtrafiken så finns det cirka 50 flygplatsen i landet, varav cirka 30 av 

dessa i kommunal, landstingskommunal eller privat regi. Resten drivs av staten genom 

Luftfartsverket (www.regeringen.se). 

 

När det gäller det första kriteriet om möjligheterna att reducera kostnaderna utan att försämra 

den kvaliteten som inte kan kontrakteras är signifikanta, kan man inte tydligt se om den 

offentliga sektorn har den möjlighet idag. 

 

Nyskapande och utveckling är också viktiga inom detta område för individernas trygghet, 

speciellt nu efter de senaste terrorattackerna i USA och Europa. Med andra ord är 

innovationer och nytänkande väldigt viktiga här.  

 

Konkurrensen inom detta område är ganska stark och skulle kunna bli ännu starkare om man 

lyckades genomföra vissa regler för att underlätta etableringen av nya bolag. Konsumentens 

val blir därmed effektiv då de får uppleva en utökad mångfald i och med den stor konkurrens, 

vilket leder till att ryktesmekanismerna kan förstärkas.  

 

Allt tyder här på att denna delverksamhet bör konkurrensutsättas. Det som har försvårat 

analysen av denna verksamhet inom den offentliga sektorn är att man kanske inte har samma 

valmöjligheter vad gäller kollektivtrafiken som man har inom flygtrafiken och sjötrafiken. 
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Idag sköter till exempel Connex Stockholms tunnelbanetrafik och diverse spårtrafik i olika 

delar av Sverige med SL som uppdragsgivare, som i sin tur har hand om övrig kollektivtrafik 

i Stockholm. Konkurrensen här kanske inte är så stark som man skulle kunna önska och 

därigenom blir konsumenternas/resenärernas val ineffektiva då man inte kan välja att åka med 

en annan leverantör av till exempel pendeltågstrafik då det bara finns en som tillhandahåller 

denna tjänst idag. Därigenom blir även ryktesmekanismerna svaga. Med andra ord bör man 

inte konkurrensutsätta just kollektivtrafiken då den uppfyller kriterierna för offentligt ägande. 

 

6.7.2 Energi 

De kommunala energiföretagen svarar idag för cirka 50 procent av Sveriges eldistribution och 

huvuddelen av fjärrvärmen bedrivs i kommunal regi. I och med omregleringen av 

elmarknaden 1996 har det skett en ökad utförsäljning av de kommunalägda energiföretagen. 

Konkurrens har införts på produktion av och handel med el, men nätverksamheten är 

fortfarande ett offentligt reglerat monopol (www.stem.se). Konsumenterna kan med andra ord 

själva bestämma vem de köper elen ifrån, men inte vem som distribuerar den. Genom att 

konkurrensutsätta denna verksamhet skulle man i kommunerna kunna frigöra resurser som 

bättre skulle lämpa sig i andra verksamheter. När vi talar om konkurrensutsättning av denna 

verksamhet menar vi alltså bara elhandeln och inte eldistributionen.  

 

Med tanken på att innovationer har en sådan stark betydelse inom detta verksamhetsområde 

och på grund av att konkurrensen är stor, konsumenternas val är effektivt och 

ryktesmekanismen är stark så kommer elleverantörernas incitament att genomföra ineffektiva 

kostnadsreduktioner som kan leda till kvalitetsförsämringar, att försvagas, då den eventuella 

engångsvinst som de kan tjäna på detta inte uppväger de negativa effekter som kan 

uppkomma. 

 

Inom detta verksamhetsområde är innovationer mycket viktiga. Det behövs en hel del 

forskning och utveckling för att erhålla ny kunskap kring bland annat tillförsel, omvandling, 

distribution och användning av energi. Forskningen är en grundläggande del för att man ska 

kunna ställa om elförsörjningen till ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart system. För att 

detta ska lyckas måste man hitta hållbart förnybara energikällor samt utveckla nya tekniker 

och system för varaktig energiförsörjning, till exempel i form av energieffektiva och 

resurseffektiva armaturer och aggregat. 
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Med avseende på konkurrensen så anser vi den vara stor då det idag finns cirka 120 aktiva 

elhandlare som fritt får producera och sälja el på den svenska elmarknaden. Dessutom är 

konsumenternas val fritt då alla kostnadsfritt kan byta elleverantör hur och när de vill. 

 

Då det råder fri konkurrens på elmarknaden och den är relativt stor och konsumenternas val är 

effektivt, gör detta även ryktesmekanismen stark. Eftersom man som konsument kostnadsfritt 

kan byta elleverantör om man inte är nöjd med leverantörens tjänst och service, så kommer 

elleverantörerna inte att genomföra sådana kostnadsreduktioner som försämrar kvaliteten. 

Detta skulle kunna leda till att leverantören tappar sina gamla kunder och i fortsättningen får 

svårt att erhålla nya kunder pga. att det har byggts upp ett skadligt rykte om leverantören. 

Därför är ryktesmekanismen stark.  

 

Verksamheten skulle enligt kriterierna kunna konkurrensutsättas. 

 

6.7.3 Vatten 

Vatten, tillsammans med livsmedel, är den viktigaste naturresursen för människans 

överlevnad. Enligt Svenska Kommunförbundet har den reala kostnaden för vatten 

verksamheten ökat med ungefär 2 procent under åren 1985-1995. Detta kan bero bland annat 

på att denna verksamhet bedrivs som ett naturligt monopol där det inte finns några 

förutsättningar för konkurrens. Detta har bidragit till att VA-verksamhet inte har det yttre 

trycket för att hålla kostnader nere. En annan orsak kan vara de ökade kvalitetskraven som 

denna verksamhet har utsatts för (Svenska Kommunförbundet, 1998).  

 

Med avseende på det första kriteriet vet man inte om det finns möjligheter att reducera 

kostnader utan att försämra den kvaliteten som inte kan kontrakteras såsom det ser ut idag. 

Eftersom vatten utgör den viktigaste människokällan för överlevnad kan ett fel som beror på 

entreprenörens vinstmotiv ha förödande konsekvenser för samhället. Därför är det väldigt 

svårt att veta att man har kontrakterat alla eventuella händelser som skulle kunna inträffa om 

verksamheten skulle läggas ut. Detta eftersom det är näst intill omöjligt att skriva helt 

kompletta kontrakt. 

 

När det gäller det andra kriteriet om innovationer, kan man utan att tveka påstå att 

innovationer inom detta område är relativ intressanta speciellt nu då allt tydligare krav ställs 
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på miljövänliga produkter samt hygieniska producentfaktorer såsom maskiner, förpackningar 

och så vidare.   

 

Eftersom konkurrensen inom detta område är ganska svag, leder detta till att konsumentens 

val är ineffektiv. Konsumenterna kan inte själva välja från vilket verk han ska köpa sitt vatten 

ifrån, eftersom det blir svårt att transportera vattnet långa vägar. Därmed blir 

ryktesmekanismerna också svaga eftersom konsumenten inte kan välja mellan olika 

leverantörer ifall de blir missnöjda.  

 

Vi anser därför att denna verksamhet inte bör konkurrensutsättas. 

 

6.7.4 Avfall 

Kommunerna ansvarar för hanteringen av hushållsavfallet och till viss del även för 

verksamhetsavfallet i kommunen, medan återvinningen från hushållen till stor del lagts under 

producentansvar. Detta innebär att kommunerna måste samordna sina resurser för att hävda 

kommunernas och deras innevånares intressen gentemot producenternas materialbolag. 

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och år 2003 omsatte avfallshanteringen bara i 

Stockholms stad cirka 280 miljoner kronor. Dock får verksamheten inte gå med vinst, utan 

avgifterna ska enbart täcka driftkostnader etcetera (www.svekom.se). 

 

Med avseende på det första kriteriet angående kostnadsreduktioner som inte kommer att 

påverka den icke kontraktsbara kvaliteten, så är dagens situation som sådan att kostnaderna 

för att hantera hushållsavfall kommer att öka successivt. Detta beror bland annat på större 

behandlingskostnader samt ökad avfallsskatt, vilket innebär att det inte finns några 

möjligheter att sänka kostnaden inom denna verksamhet utan att kvaliteten skulle försämras. 

Därför ska avfallshanteringen inte skötas i offentlig regi, utan konkurrensutsättas eftersom 

man skulle kunna sänka kostnaderna då incitamenten är större. 

 

Vad gäller kriteriet om innovationer, så anser vi att det är viktigt inom denna verksamhet. 

Samhället måste utveckla avfallshanteringen mot ekologisk hållbarhet genom att hitta sätt att 

bättre ta tillvara material och energi samt aktivt arbeta för att förebygga och minimera utsläpp 

av farliga och svårnedbrytbara slaggprodukter som kan ge en negativ miljöpåverkan. Med 

andra ord handlar avfall både om att hitta lösningar på ett miljöproblem och en 

resurshushållningsfråga. 
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Inom detta område är konkurrensen relativt stark. Det finns en hel del entreprenörer som 

redan idag är anlitade på uppdrag av kommunerna för att ta hand om hushållssopor och 

källsorterat material. Därigenom blir konsumenternas val effektivt, då de själva kan bestämma 

vilken entreprenör de vill ska tillhandahålla denna service. 

 

Den starka konkurrensen leder i sin tur till att ryktesmekanismerna blir starka då 

konsumenterna kan välja att anlita en annan entreprenör om de inte är nöjda med den första. 

Därigenom kommer inte entreprenörerna att genomföra sådana kostnadsreduktioner som kan 

påverka deras förhållande med kunderna negativt.  

 

Då denna verksamhet inte uppfyller kriterierna för offentligt ägande bör den 

konkurrensutsättas. 
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7 Slutdiskussion 
Utifrån den genomförda analysen kan man tydligt se att lite mer än hälften, ungefär 53 

procent av de kommunala verksamheterna i den svenska offentliga sektorn kan 

konkurrensutsättas enligt Shleifers kriterier. Detta är beräknat på uppdelningen av 

delverksamheter ovan i analysen, vilket blir 30 stycken. Några verksamheter är hopslagna 

med andra, liknande verksamheter, för att underlätta genomgången av analysen. 16 stycken av 

de 30 delverksamheterna kunde enligt analysen konkurrensutsättas, vissa av dem helt och 

hållet och andra till en viss grad. 11 stycken av verksamheterna kunde inte konkurrensutsättas 

enligt kriterierna och 3 stycken av delverksamheterna gick det inte att uttala sig om.  

 

Detta innebär att det finns potential att konkurrensutsättas ytterligare 45 procent av den 

offentliga sektorns kommunala verksamheter, då 10 procent var konkurrensutsatt idag. I rent 

generella drag kan man säga att analysen kommer fram till att nästan alla så kallade mjuka 

verksamheter kan konkurrensutsättas. Denna insikt följer dagens forskning på området, då 

bland annat Svenskt Näringsliv i en rapport redogör för att huvuddelen av de mjuka 

verksamheterna, såsom vård, utbildning och barnomsorg, skulle kunna konkurrensutsättas 

(Svensk Näringsliv, 2006). Uppsatsens framkomna resultat är ganska talande med avseende 

på att den främsta kritiken som har riktats mot konkurrensutsättning har med de mjuka 

verksamheterna att göra. Kritiken har uppkommit på grund av den allmänna oron om att 

människor kan bli lidande av företagens vinstintressen, vilket skulle kunna göra att kvaliteten 

och ansvar kommer i andra hand. Självklart finns det verksamheter som skulle behöva mer 

övervakning än andra, så som äldreomsorgen. Det är viktigt att man konkurrensutsätter om 

inte hela verksamheten så i alla fall en del av den, då en konkurrensutsättning kan få 

spridningseffekter både på kostnader och på kvalitet inom verksamheter i offentlig regi. Här 

skulle till exempel staten kunna ha kvar det övergripande ansvaret men den dagliga 

verksamheten skulle kunna läggas ut på entreprenad. Detsamma gäller för turistverksamheten. 

Analysen visar att tyngdpunkten av verksamheten skulle kunna konkurrensutsättas, eftersom 

den offentliga finansieringen idag inte lyckas täcka upp det behovet som finns. Staten behöver 

dock fortfarande inneha en viktig roll ifråga av samordning och övervakning av den 

internationella marknadsföringen av Sverige 

 

Cirka 36 procent av de kommunala verksamheterna kunde inte konkurrensutsättas och här 

finns en överrepresentation av de hårda verksamheterna. Främst är det verksamheter som 

distribuerar bidrag som faller inom denna kategori, som till exempel bostadsförbättring, stöd 
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till politiska partier samt arbetsmarknadsåtgärder. Dessutom var det två delverksamheter som 

man inte kunde göra något uttalande om, nämligen bibliotek och Sfi (svenska för invandrare). 

Analysen av Sfi gav en mycket tvetydlig bild av nuläget och framtiden, vilket ledde till att det 

inte var möjligt att avgöra om den kan konkurrensutsättas eller inte. Samma sak gäller för 

biblioteksverksamheter. Det är en tämligen lätt verksamhet att kontraktera men å andra sidan 

är innovationer relativt ointressanta och det är svårt att uttala sig om både 

konkurrenssituationen och ryktesmekanismernas styrka. 

 

Många hävdar att det inte går att effektivisera kommunala verksamheter på grund av att de är 

och måste vara mycket personalintensiva. Inom vissa områden stämmer detta kanske bättre än 

på andra, kanske främst vad gäller äldreomsorgen och handikappomsorgen. I dessa 

verksamheter är mötet mellan människor väldigt viktigt och många uttrycker en oro om att 

konkurrensutsättning kommer att leda till att personalen kommer att minska i antal som en 

följd av kostnadsreduceringar, vilket i sin tur kommer att ge negativa effekter på kvaliteten. 

Dock handlar ju inte all kommunala verksamhet enbart om mötet mellan människor, det 

handlar också om vad som görs och hur det görs som kommer att avgöra den slutgiltiga 

tjänstens kvalitet. 

 

Här bör även nämnas att statliga företag inte bara är ineffektiva på grund av svaga incitament 

att reducera kostnader, utan även för att statliga företag är ineffektiva som ett resultat av 

politiker med motstridiga viljor som försöker maximera sin egen nytta (Shleifer, 1997). Vad 

Shleifer vill ha sagt med detta är att om man räknar in de politiska aspekterna när man talar 

om konkurrensutsättning så reduceras gränserna för offentligt ägande ytterligare och, menar 

Shleifer, kan till och med vara själva orsaken till att konkurrensutsättningar inte är önskvärt. 

 

Shleifers slutsats är den att privat ägarskap är att föredra framför offentligt ägande när det 

finns starka incitament för innovationer och att hålla kostnaderna nere. Han menar att mycket 

av den oro som finns att privata företag inte kan tillgodose de sociala mål samhället har, kan 

lösas genom offentliga kontrakt och regleringar. I de fall det existerar ryktesmekanismer, 

konkurrens mellan leverantörer, möjligheter att en aktivitet ombesörjs av privata icke 

vinstdrivande företag och risk för politiskt beskyddarskap så förefaller konkurrensutsättning 

av en verksamhet mycket lovande. 
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9 Appendix 
Följande indelning i de olika delverksamheterna är hämtad från SCB:s hemsida om 

kommunernas ekonomi. 

 

9.1 Politisk verksamhet som har som mål att stödja kommunerna  

• Revision 

- Granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. 

Revisorerna prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och 

om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Hit räknas kostnader 

för revision både för förtroendemannarevision och för anlitande av 

revisionskonsult. 

• Kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet 

- Här inkluderas kostnader för politisk verksamhet i kommunen samt arvoderingen 

av kommunens förtroendemän, medan revision beräknas under eget 

verksamhetsområde. Kostnader som hör ihop med affärsverksamhet redovisas 

under verksamhetsblocket Affärsverksamhet. 

- Om nämnden är ansvarig för såväl skattefinansierad verksamhet som 

affärsverksamhet redovisas kostnaderna för den politiska verksamheten i detta 

verksamhetsområde. 

• Stöd till politiska partier 

- Här inkluderas stöd till politiska partier både indirekt stöd exempelvis 

subventionerade lokaler och direkt stöd i form av bidrag. 

• Övrig verksamhet 

- Här beräknas kostnader för administration som är ansluten till kommunens 

politiska ledningsfunktion, till exempel personal som huvudsakligen arbetar direkt 

åt kommunens politiker som politiska sekreterare, nämndsekreterare eller dylikt. 

- Allmän och verksamhetsrelaterad administration ska tilldelas respektive 

verksamhet. 

- Här inkluderas även allmänna val, borgerliga förrättningar, taxering, vissa 

medlemsavgifter samt överförmyndarverksamhet. Den politiska verksamheten 

som hör ihop med affärsverksamheten rapporteras under verksamhetsfältet 

Affärsverksamhet. 
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- Om nämnden är ansvarig för både den skattefinansierade verksamheten och 

affärsverksamheten redovisas kostnaderna för den politiska verksamheten här. 
 

9.2 Infrastruktur, samhällsskydd, med mera: 

• Fysisk och teknisk planering 

- Utgifter för fysisk planering, bygglovsverksamhet, teknisk verksamhet och 

markförsörjning inklusive reglerings- och saneringsfastigheter. Här redovisas 

även kostnader för tomma lokaler som följd av till exempel omstruktureringar i 

kommunen och delar av kostnader för exploatering av mark.  

• Bostadsförbättring 

- Hit räknas sanering och upprustning av redan existerande områden samt stöd till 

bostadsföretag.   

• Näringslivsfrämjande åtgärder 

- Alla former av riktade åtgärder som vidtas för att underlätta näringslivsstrukturen 

såsom bidrag till näringslivsbolag, informationsinsatser och marknadsföring.   

• Turistverksamheter 

- Hit räknas sådant som camping, stugor, liftar och turistinformation 

• Vägar, gator samt parker 

- Kostnader för drift och underhåll av statskommunala, kommunala och enskilda 

gator och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Kostnader för 

parkverksamhet som parker, lekplatser, naturområden etcetera. 

• Miljö- och hälsoskydd 

- Kostnader och intäkter för verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 

djurskyddslagen och annan myndighetsutövning enligt övrig lagstiftning inom 

området.  

• Alkoholtillstånd 

- Tillståndsprövning för servering av alkoholhaltiga drycker samt tillståndprövning 

för spelautomater samt lotteritillstånd. 

• Miljö, hälsa samt hållbar utveckling 

- Kostnader och intäkter för åtgärder, utöver myndighetsutövning, som vidtas inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet, till exempel folkhälsoprojekt. 
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• Räddningstjänst samt totalförsvar och samhällsskydd 

- Insatser som görs i syfte att förebygga och åtgärda brand, olyckor, skador och 

andra nödsituationer samt åtgärder till stöd för totalförsvaret och annat 

samhällsskydd såsom civilförsvarsplanering och familjebidrag. 

 

9.3 Fritid samt kultur: 

• Allmän fritidsverksamhet 

- Allmän verksamhet inom fritidsområdet inklusive stöd till fritidsföreningar 

• Idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar 

- Idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser, sporthallar, bad, frilufts- och 

fritidsanläggningar samt småbåtshamnar samt den fritidsverksamhet som bedrivs 

för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller motsvarande 

• Allmän kulturverksamhet samt museer 

- Hit räknas den allmänna kulturverksamheten inklusive stöd till kulturella 

föreningar samt kostnader och intäkter för museiverksamhet. 

• Bibliotek 

- Kostnaderna för tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av 

medier till allmänheten. 

• Musik- och kulturskola 

- Kostnader för kultur- och musikskoleundervisning, såsom kommunala 

musikskolan. 

 

9.4 Pedagogisk verksamhet: 

• Förskoleverksamhet 

- Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola, familjedaghem och öppen 

förskola.  

• Skolbarnomsorg 

- Skolbarnomsorgen bedrivs i form av fritidshem och familjedaghem. För barn 

mellan tio och tolv år kan skolbarnomsorgen även utövas i form av öppen 

fritidsverksamhet. Skolbarnomsorgen ska ta emot barn under den del av dagen då 

de inte vistas i skolan och under lov. 

• Skolväsendet för barn och ungdom där dessa undergrupper ingår: 

- Förskoleklass, det vill säga den pedagogiska verksamhet till vilken kommunerna 

är skyldiga att anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller 
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6 år. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar. Den kan vara lokal- och/eller 

verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller fritidshem. Den kan 

också vara helt fristående.  

- Grundskolans verksamhet, år 1�9 (motsvarande). Under verksamheten redovisas 

också köp av verksamhet för specialskola och sameskola  

- Obligatorisk särskola för utvecklingsstörda barn i år 1�10. Den obligatoriska 

särskolan består av grundsärskola och träningsskola  

- Gymnasieskola, det vill säga alla aktiviteter som ingår i gymnasieskolans 

verksamhet     

- Gymnasiesärskola, det vill säga elever som fullgjort sin skolplikt i den 

obligatoriska särskolan erbjuds fortsatt fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan på 

nationella specialutformade eller individuella program 

• Vuxenutbildning som innefattar:  

- Grundläggande vuxenutbildning, det vill säga undervisning av vuxna motsvarande 

grundskolans år 1�9. Kunskapslyftet förs hit för den verksamhet som bedrivs på 

grundläggande vuxenutbildningsnivå 

- Gymnasial vuxenutbildning såväl som påbyggnadsutbildning. Kunskapslyftet förs 

hit, utom eventuell verksamhet inom Kunskapslyftet som ligger på grundläggande 

vuxenutbildningsnivå, som då förs till denna. Även kostnader för gymnasial 

vuxenutbildning som bedrivs av annan anordnare, till exempel studieförbund eller 

privat företag ingår här. 

• Särvux 

- Avser vuxenutbildning för utvecklingsstörda 

• Högskoleutbildning 

- Kostnader och intäkter för Högskoleverksamhet i form av bidrag, lokalkostnader 

etcetera. Kostnader och intäkter för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) förs också 

hit. Även bidrag och stöd till folkhögskola kan föras hit, om de inte avser 

Kunskapslyftet.  

• Svenska för invandrare (SFI) 

- Kostnader och intäkter för svenskundervisning för invandrare, vilket även 

inkluderar verksamhet som på uppdrag drivs av annan utbildningsanordnare, 

exempelvis ett studieförbund.  

• Uppdragsutbildning 



   

 67

- Kostnader och intäkter för uppdragsutbildning, det vill säga sådan utbildning som 

arrangeras särskilt för försäljning.  

9.5 Vård och omsorg: 

• Hälso- och sjukvård 

- Primärvård; här ingår vårdcentraler, läkarmottagningar, barnavårdscentraler, 

mödravård, ungdomsmottagningar, arbetsterapi, sjukgymnastik, jourcentraler, 

förebyggande hälsoarbete med mera. 

• Vård och omsorg av äldre och funktionshindrande (även för individer under 65 år).  

- I detta inkluderas också vård och omsorg enligt SOL (socialtjänstlag) och HSL 

(hälso- och sjukvårdslag), insatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrande), hemtjänst, färdtjänst samt förebyggande verksamhet 

• Individ- och familjeomsorg 

- Så som missbrukarvård för vuxna inklusive institutionsvård, familjehemsvård och 

öppna insatser. Hit räknas vård och stöd som ges till vuxna missbrukare i form av 

institutionsvård, familjehemsvård, bistånd avseende boende och olika 

öppenvårdsinsatser. Vuxen person avser person som är 21 år eller äldre. Med 

missbrukare avses personer som missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel, 

lösningsmedel eller kombinationer av dessa 

- Barn och ungdomsvård inkl institutionsvård, familjehemsvård och öppna insatser. 

Hit räknas vård och stöd som ges till barn och ungdomar 0-20 år i form av 

institutionsvård, familjehemsvård, individuellt behovsprövad öppen vård och 

övriga öppna insatser 

 

9.6 Särskilt riktade insatser: 

• Flyktingmottagande  

- Här ingår till exempel introduktion till nyanlända flyktingar. Man arbetar för att 

minska segregationen och bidra till att invandrare och flyktingar integreras i det 

svenska samhället. Att minska utanförskapet är en viktig uppgift. 

• Arbetsmarknadsåtgärder  

- Här ingår bland annat följande åtgärder: Arbetsmarknadsutbildning, förberedande 

utbildning, arbetspraktik, aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, 

allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd (för 2-årsinskrivna), förstärkt 

anställningsstöd (för 4-årsinskrivna), särskilt anställningsstöd för personer över 57 
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år, start av näringsverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering, datortek, 

ungdomsgaranti, kommunalt ungdomsprogram. 

 

9.7 Affärsverksamhet: 

• Näringsliv och bostäder 

- I detta inkluderas arbetsområden samt lokaler. Med arbetsområden menas 

iordningställda områden för industrin, kontor, lager etcetera. Med lokaler menas 

industri-, hantverks- och konferenslokaler samt hotell. Samlingslokaler, 

sammanträdeslokaler etcetera. för uthyrning, inräknas här. 

- Här redovisas även kostnader för hamnverksamhet. 

- Här beräknas också den kommersiella verksamheten som kommunen direkt eller 

indirekt erbjuder medborgaren såsom auktionsverksamhet, saluhall etcetera. Till 

och med skogsavverkning och arrendeverksamhet ingår här. 

- Här inkluderas kostnaderna för utnyttjande av bostadsområden samt förmedling 

av bostäder. I detta verksamhetsområde ingår också kostnader för erbjudande av 

bostäder. Här beräknas även kostnader och intäkter för boendet i studenthem.  

• Kommunikationer  

- Så som flygtrafik, buss-, bil- och spårbunden trafik samt sjötrafik 

• Energi, vatten och avfall. 

- I dettas innefattas gasförsörjning och elförsörjning, fjärrvärmeförsörjning, 

vattenförsörjning samt avloppshantering så väl som avfallshantering 

 
 
 


