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Sammanfattning 
Vinstintressets effekter på välfärdstjänsterna är komplicerade att mäta, och om det är positivt 
eller negativt att vinstdrivande företag tillåts på välfärdsmarknaden är svårt att avgöra. 
Uppsatsen är en teoretisk analys som med nationalekonomiska teorier strävar efter att 
undersöka vad som talar för respektive mot vinstdrivande privata välfärdsbolag, dels genom 
en generell analys och dels med en applicering på skolan. Vinstdrivande företag är ofta 
effektiva och innovativa, men det är svårt att specificera välfärdstjänster i kontrakt och 
företagen ges incitament att sänka kvaliteten för att maximera vinsten. Om företagen har 
möjligheten att påverka vilka som konsumerar deras tjänst finns risk för cream-skimming och 
segregation. 

 

Nyckelord: vinstintresse, välfärd, vinstmaximering, kostnadsminimering, kvasimarknad, 
vinstdrivande företag, friskola, privatisering.  
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Inledning 
Den svenska välfärden blir i allt större utsträckning privatiserad. För 20 år sedan jobbade 1 % 

av alla anställda inom välfärdssektorn för privata företag, idag är den siffran 20 % (Sveriges 

Radio 2013). Frågan om huruvida välfärden gynnas eller inte av privatiseringen är aktuell i 

högsta grad. I januari i år kom LO (2013) med ett förslag om hur man ska begränsa vinsterna i 

välfärden och frågan har fått stort utrymme inom politiken och i media. Senast var det 

Socialdemokraternas tur att klargöra sin ståndpunkt i frågan, som med sin kongress under 

vecka 14 beslutade att de inte vill begränsa vinstuttaget, men de vill att kommunerna själva 

ska kunna neka privata aktörer att etablera sig i kommunen (Socialdemokraterna 2013).  Än 

så länge vet vi inte vad vinstintresset i välfärden medför, då det är svårt att mäta effekterna (se 

exempelvis Hartman (red.) 2011 s. 7). Men vad säger teorin? Kan man i nationalekonomiska 

teorier hitta stöd för att låta vinstdrivande företag stå för välfärd? Eller borde man, enligt 

dessa, låta staten stå för produktionen av välfärd? En av de stora frågorna är om välfärd och 

vinst kan gå hand i hand, eller om mer av det ena betyder mindre av det andra. Den här 

uppsatsen syftar till att undersöka detta ur ett teoretiskt perspektiv. 

Två begrepp som är centrala i uppsatsen och därmed också viktiga att förstå är vinstintresse 

och privatisering. Dessa kommer nu att definieras. 

Ett vinstintresse hos ett företag innebär att deras främsta motivation är att gå med vinst. 

Denna ekonomiska målsättning innebär att företaget kommer att göra vad de kan för att uppnå 

så hög vinst som möjligt – de är vinstmaximerande. Rent tekniskt definieras vinst som 

Vinst = Intäkter – Kostnader                                               

och därmed finns det två sätt att höja vinsten: det ena är att höja intäkterna och det andra är att 

sänka kostnaderna (Frank och Bernanke 2009 s. 153). Ett vinstmaximerande företag kan alltså 

även vara kostnadsminimerande, vilket betyder att företaget vill ha så låga kostnader som 

möjligt för att få en så stor vinst som möjligt.  

Ett företag kan gå med vinst utan att för den sakens skull ha vinsten som främsta drivkraft. 

Det finns exempelvis företag som går med vinst, men som istället för att dela ut vinster 

återinvesterar den i verksamheten. Detta kan gälla för exempelvis organisationer och non 

profit-företag. Den här uppsatsen syftar inte till att undersöka vinst i allmänhet. Det är vinsten 

som drivkraft - vinstintresset - som är fokus för den här analysen. Fortsättningsvis när jag 

talar om vinst är det alltså endast vinst hos vinstdrivande företag (såsom aktiebolag och 
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företag som är ägda av riskkapitalister) som åsyftas och inte vinst hos exempelvis non profit-

företag. Non profit-företag och andra organisaitonstyper behandlas ej i den här uppsatsen. Det 

är endast privat vinstdrivande företag kontra statliga företag som diskuteras. 

Ordet privatisering kan vara oklart och svårt att tolka. Donahue (1989/1992 s. 8) definierar 

det som ”överförande av offentliga plikter till privata organisationer”. Det innebär alltså att en 

tjänst som har tillhandahållits av staten överförs till privata bolag. Detta sker under olika 

former beroende på vilken slags tjänst det är. Vi skiljer till exempel på entreprenadmodellen 

och kundvalsmodellen, dessa kommer att definieras längre fram. 

Genomgående för hela uppsatsen är att jag skriver om tjänster (produktion av tjänster, 

konsumtion av tjänster och så vidare). Marknadsteorierna gäller även för fysiska varor, men 

eftersom uppsatsen handlar om välfärdstjänster så skrivs av förenklande skäl endast tjänster 

ut. Detta kan alltså lika gärna utläsas tjänster och varor.  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka argument det finns för och emot privata 

vinstdrivande välfärdsbolag enligt nationalekonomiska teorier. Jag kommer även att applicera 

dessa teorier på skolsektorn för att se i vilken grad dessa teorier är användbara när man 

studerar verkligheten. Utifrån detta syfte formuleras följande frågeställningar: 

• Vilka för- och nackdelar finns det med vinster i välfärdsbolag? 
• Är effektivitet och vinst kombatibla med välfärd? 
• Hur väl fungerar den svenska skolmarknaden idag enligt nationalekonomiska teorier? 

Det finns många olika aspekter man kan undersöka gällande välfärdsbolag och konkurrens, 

den här uppsatsen kommer att fokusera på vinstperspektivet. Välfärd syftar på många olika 

områden, exempelvis sjukvård, barn- och äldreomsorg och skola. Dessa skiljer sig åt i många 

avseenden, men vissa egenskaper delas av välfärdsområdena. Detta medför att det till en viss 

del går att analysera alla olika välfärdsområden under den samlade benämningen som en 

enhet – detta blir dock på en tämligen ytlig nivå och man får inte någon djupare analys. 

Därför kommer jag även att göra en applicering av teorierna på skolsektorn. Anledningen till 

att jag endast kommer att gå djupare på ett av välfärdsområdena är att en analys av djupare 

karaktär av samtliga områden skulle bli för omfattande för den här uppsatsen. 

Uppsatsen är av teoretisk karaktär. Mitt arbete kommer bestå av att undersöka national-

ekonomiska teorier, och därmed kommer jag att använda mig utav litteraturstudier för att 

uppnå mitt syfte med uppsatsen. 
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Den svenska välfärden 
Innan jag går in på teoriavsnittet kommer här en kort översikt av hur välfärden ser ut i Sverige 
idag. 

Privatiseringsvågen i Sverige 

Sverige har sedan 1980-talet gått från att ha en helt offentligt ägd välfärd till att en betydande 

del av vår välfärd drivs i privat regi. Vi ger också de privata aktörerna stora friheter. Det finns 

till exempel bara två länder i världen som tillåter vinstdrivande aktiebolag att driva friskolor 

med skattebetalares pengar: Sverige och Chile. (Sveriges Radio 2013) 

De stora skattehöjningarna under 1960- och 1970-talet, tillsammans med en utbredd idé om 

statens samhällsansvar, gav upphov till att den offentliga verksamheten i Sverige under 1980-

talet var rekordstor. På den tiden var det staten som ensam stod för leveransen av alla 

välfärdstjänster. Man såg att tillhandahållningen av välfärdstjänsterna blev mer och mer 

ineffektiv och kostsam, och detta blev grogrunden för privatiseringen. (Sveriges Radio 2013)  

Hur välfärden skulle skötas blev en het fråga och privatiseringen av välfärden fick 1982 ett 

ansikte: daghemmet Pysslingen. Man ville driva en annorlunda barnomsorg som inte var 

nedtyngd av byråkrati, och därav föddes idén om Pysslingen som skulle drivas i privat regi. 

Därmed startades 1982 aktiebolaget Pysslingen Förskolor AB. Men det skapade stora rubriker 

och press sattes på beslutsfattarna. 1984 kom beskedet i form av en lag – Lex Pysslingen – 

vilken klargjorde att daghem med uppenbart vinstintresse ej skulle ha rätt till statsbidrag. Det 

medförde att Pysslingen inte kunde öppna egna daghem, men de jobbade på entreprenad och 

som konsulter åt kommuner. Dock var det inte bara inom barnomsorgen som privatiseringen 

diskuterades. I början av 1980-talet öppnade även Cityakuten i Stockholm, som blev en av de 

första mottagningarna som sköttes helt i privat regi. Debatten om den privata välfärden var 

därmed igång ordentligt, och 1992 avskaffade regeringen Bildt Lex Pysslingen. Pysslingen 

startade då några av de första daghemmen i Sverige som drevs av ett vinstmaximerande 

aktiebolag. (Pettersson 2001 s. 43-81)  

Samma år som Lex Pysslingen avskaffades, 1992, togs även andra kliv mot en mer avreglerad 

välfärd: den så kallade Friskolereformen. Det innebar bland annat att elever och deras 

föräldrar själva skulle kunna välja skola och att skolpengen* skulle ”följa med dem” och 

betala vilken skola de än beslutade sig för – även privata alternativ. (Pettersson 2001 s. 66) 

Det är viktigt att poängtera att alla friskolor inte är vinstmaximerande. Friskolor kan startas 

                                                 
* Skolpengen är en summa pengar som staten tillhandahåller per elev och ger till den skola som eleven går i 
(Ekonomifakta 2012) 
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och drivas av flera olika anledningar. Det kan till exempel vara ett föräldrakooperativ som 

inte är nöjda med den kommunala förskolan och vill att den ska drivas på annat sätt som tar 

saken i egna händer och startar en friskola, eller så kan det kan vara personer på glesbygden 

som tar över en liten byskola när kommunen vill stänga den på grund av ett ohållbart 

ekonomiskt läge (UR 2011). Det som den här uppsatsen fokuserar på är dock de friskolor som 

drivs med ett uttalat vinstintresse. Andelen friskolor som drivs under dessa former är relativt 

utbredd: år 2008 var 66 % av alla friskolor i Sverige vinstdrivande aktiebolag (UR 2011).  

Det kan vara värt att klargöra att den här uppsatsen inte vidrör riksinternatskolor (vanligen 

kallade privatskolor). Detta av anledningen att det endast finns tre stycken riksinternat i 

Sverige idag och därmed utgör de inte en betydande del av skolmarknaden (Skolverket 2001 

s. 5). De är även speciella bland annat i det avseende att de får ta ut en elevavgift (SFS 

2011:525 §11), och jag anser inte att riksinternatskolor verkar på samma marknad som 

friskolor och kommunala skolor. På grund av detta exkluderas dessa skolor från analysen, då 

jag inte finner att teorierna som används är applicerbara på dem. Eftersom andelen 

riksinternat är så minimal i Sverige idag så bedömer jag att det inte stör min analys att de 

exkluderas. 

Så fungerar välfärden i Sverige idag  

Välfärdstjänsterna är utformade på så sätt att alla ska ha tillgång och rätt till dem, oavsett 

vilken inkomst man har. Därför är vissa av tjänsterna helt gratis (till exempel utbildning), 

medan andra är kraftigt subventionerade (till exempel barnomsorg och sjukvård).  

Välfärdstjänsterna finansieras i huvudsak av staten. I förlängning innebär det att 

skattebetalarna finansierar tjänsterna, då skatteintäkterna är statens främsta inkomstkälla 

(Finansdepartementet 2012). Eftersom konsumenter av välfärdstjänster ofta också är skatte-

betalare så skulle det kunna argumenteras för att konsumenten betalar tjänsten fullt ut själv 

och att det är felaktigt att räkna till exempel utbildning som gratis. Här ska dock tas hänsyn 

till det avstånd som är mellan skatteinbetalningen och användandet av tjänsten. När individen 

betalar skatten så gör den inte detta med framtida konsumtion av välfärdstjänster i åtanke. 

Man kan inte heller välja hur mycket skatt man vill betala utifrån i vilken utsträckning man 

senare tänker nyttja välfärdstjänsterna. Det är med andra ord inte välfärdstjänsterna 

konsumenten betalar för när den betalar skatt, utan det är en redan fastslagen kostnad som 

konsumenten kan göra litet åt. Med detta i åtanke kommer jag fortsättningsvis i den här 

uppsatsen att skilja på skattebetalaren och konsumenten av tjänsten.  
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Varför välfärden är särskilt komplicerad att avreglera – argument för och emot 

privat ägande 

Det finns många argument för att privata aktörer ofta är en bättre producent än staten, och 

vice versa. Här följer en redogörelse för några av de argument som ofta hörs i debatten kring 

privatisering av välfärden. Detta stycke berör inte bara vinstintresset (som analysavsnittet 

sedan ska handla om), utan privatisering i stort. Stycket syftar till att ge en generell förståelse 

av privatisering och varför det är ett så debatterat ämne. Det ger en grund till när vi sedan 

kommer in på vinstintresset, då privatisering och vinstintresse hänger ihop i högsta grad. 

Privata aktörer är ofta vinstmaximerande (vilket ofta innebär att de även är kostnads-

minimerande) och detta leder till större effektivitet. Utöver effektivitetsvinster tas också högre 

kvalitet, bättre tillgänglighet och mindre byråkrati upp som anledningar till att konkurrens är 

att föredra på marknaden framför ett statligt monopol (Hartman (red.) 2011 s. 13). Så varför 

ska staten producera alls? 

När man talar om företag som är kostnadsminimerande är det framstående problemet att de 

kan dra in på kvaliteten för att därmed även dra in på kostnaderna. Ett privat sophämtnings-

företag skulle exempelvis inte vilja hämta sopor ute på landsbygden där det är glesbefolkat 

eftersom det är förknippat med större kostnad än vinst. Skulle fri konkurrens råda på sop-

hämtningsmarknaden skulle de som bor på landsbygden alltså inte få någon sophämtning 

(eller få betala mer för tjänsten). Men i det här fallet – och många andra – så kan staten skriva 

konkreta kontrakt där det framkommer att om de privata aktörerna ska ta över statens 

produktion så krävs det av dem att de även hämtar sopor på landsbygden, trots att det inte är 

kostnadseffektivt för företaget. Om de inte går med på det så behåller staten tjänsten i sin 

produktion. På så sätt kan privata företag ta över statlig produktion utan att kvaliteten sjunker, 

eftersom det är specificerat i kontraktet vad som förväntas av företaget. Det är även lätt att 

kontrollera att detta efterlevs. (Donahue 1989/1992)  

Problemet uppstår när kvaliteten inte går att specificera i ett kontrakt. Det är inga större 

problem att kontraktera "hårda" tjänster, såsom sophämtningsrutter, postrundor eller 

apotekstäckning, där kvaliteten är enkel att kontrollera. Men hur gör man när det gäller 

"mjuka" tjänster, såsom äldreomsorg och utbildning? Att specificera kvaliteten i dessa 

områden är praktiskt taget omöjligt. Det gör att det finns möjlighet för privata aktörer att 

sänka kvaliteten för att minska kostnaderna – utan att de har brutit mot något kontrakt. Det här 

är en av anledningarna till att privatisering av välfärd anses vara problematiskt. (Donahue 

1989/1992 s. 95 f.) 
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Det finns dock mycket som talar för privatiseringen av välfärden. Ett viktigt argument är att 

människor har olika preferenser och att det då inte är rättvist att alla tvingas konsumera 

samma tjänst från samma producent, eftersom det sannolikt inte kommer att passa för alla 

individer. Då är det, enligt Rosen och Gayer (2010 s. 65), mer demokratiskt att låta människor 

välja från flera olika producenter för att hitta den som passar just deras preferenser bäst. 

Rosen och Gayer menar att ju större skillnader i preferenser hos medborgarna, desto större 

anledning att privatisera och ge människor valmöjligheter. 

När det kommer till valfrihet så ställer sig Pettersson (2001 s. 119) tveksam till om den är för 

alla, eller om valfriheten rentav sker på bekostnad av välfärden för vissa grupper. Pettersson 

menar att det kan bli så att det bara är de starka individerna som utnyttjar valfriheten, vilket i 

sin tur leder till en ökad segregation som kommer att drabba de svagare grupperna hårdast. 

Marta Szebehely (Hartman (red.) 2011 s. 235) uttrycker liknande åsikter kring de fördelnings-

mässiga konsekvenserna av privatiseringen och konsumentens valfrihet och menar att det 

finns risk för att de resursmässigt svaga grupperna missgynnas.  

Ett annat argument för privatiseing av välfärd är att även om kvaliteten inte är kontrakterbar 

så har de privata företagen ändå incitament att hålla kvaliteten uppe, så länge det finns flera 

företag på marknaden. Om de sänker kvaliteten för att spara in på kostnaderna så kommer 

dem med störst sannolikhet att förlora kunder till konkurrenter på marknaden, vilket i sin tur 

sänker deras vinst. Konkurrens tillsammans med ryktesspridning kommer således vara nog för 

att företagen ska sträva efter att hålla hög kvalitet. (Rosen och Gayer 2010 s. 67) 

Vinstintresset leder även till att exempelvis riskkapitalister vill investera i verksamheten, 

vilket ger en resursökning som inte skulle funnits om välfärden var helt i statlig regi. 

Motståndarna till privatisering av välfärd pekar ofta på strävan mot en jämlik fördelning av 

tjänster. De anser att vissa tjänster ska vara tillgängliga för alla människor, oavsett 

inkomstnivå, var man bor etc. Eftersom detta kan falla bort vid privatisering så anser man att 

statlig tilhandahållning är att föredra i sådana fall. (Rosen och Gayer 2010 s. 65) 

Teori 
Jag kommer använda mig utav nationalekonomiska teorier för att uppnå mitt syfte med 

uppsatsen. Arbetet kommer att fokuseras kring fem huvudteorier skrivna av Musgrave, 

Shleifer, Le Grand och Bartlett, Williamson och Hoxby. Dessa kommer att användas för en 

analys på generell nivå. Jag kommer sedan att applicera teorierna på ett av välfärdsområdena, 
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nämligen skolan, där teorierna behandlas en och en med detta område i åtanke. Detta gör jag 

för att få en mer fokuserad bild av hur välfärden ser ut (enligt teorierna) än den generella bild 

som den inledande analysen ger. Vid appliceringen på skolan kommer jag dessutom att 

använda mig av ytterligare en teori, skriven av Le Grand. Dessa teorier presenteras här även 

dem. Avsnittet inleds dock med att redogöra för den grundläggande nationalekonomiska 

teorin om fri konkurrens. Att marknaden för välfärdstjänster i Sverige idag skulle 

karakteriseras av helt fri konkurrens är inte fallet, det kan man fastställa utan en djupare 

analys. Teorin presenteras dock ändå, då jag anser att det är viktigt för förståelsen av 

diskussionen att förstå vad det är privatiseringen ”strävar mot”, trots att det är föga troligt att 

välfärdsmarknaden skulle bli en helt fri konkurrensmarknad. Efter denna teori har presenterats 

kommer de fem huvudteorierna, följda av den extra teorin jag använder vid appliceringen på 

skolan. 

Fri konkurrens 

Grundläggande inom nationalekonomin är teorin om den fria konkurrensmarknaden. Det 

första fundamentala välfärdsteoremet säger att en perfekt konkurrensmarknad alltid är Pareto-

effektiv, under två antaganden: (1) Att ingen aktör på marknaden har någon marknadsmakt 

och (2) att det finns en marknad för samtliga varor och tjänster. (Rosen och Gayer 2010 s. 41) 

Paretoeffektiviteten innebär att på en fri konkurrensmarknad kan ingen få det bättre utan att 

någon annan får det sämre (Rosen och Gayer 2010 s. 36). På en fri konkurrensmarknad ska 

alla företag vara vinstmaximerande, och dessutom ska ett antal villkor vara uppfyllda för att 

marknaden ska fungera. Frank och Bernanke (2009 s. 154) definierar dessa villkor i följande 

fyra punkter: 

1. Producenterna säljer en homogen produkt. Det är sällan som det här kriteriet kan uppfyllas 

i sin strikta bemärkelse, men meningen med det är att om konsumenten kan få produkten till 

ett lägre pris genom att byta producent så kommer den att göra det. 

 2. Alla konsumenter och producenter på marknaden är pristagare. Det innebär att alla 

aktörer utgör en liten del av marknaden och kan på så sätt inte påverka priset, utan tvingas ta 

det som givet.  

3. Rörliga produktionsresurser. Om en producent vill etablera sig på marknaden så är det fritt 

för denne att göra det. Vill man lämna marknaden så ska detta också vara möjligt.  
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4. Fullständig information. Både producenter och konsumenter på en marknad måste ha 

tillgång till information om vilka producenter som finns, vilka priser som gäller etc.  

När dessa förutsättningar gäller har vi en perfekt fri konkurrensmarknad. Detta innebär att 

producenterna bjuder ut exakt så mycket som konsumenterna vill köpa – och till det pris de är 

villiga att betala. (Rosen och Gayer 2010 s. 125). En fri konkurrensmarknad är då effektiv, 

vilket betyder att det inte behövs några statliga ingripanden för att få den att fungera så bra 

som möjligt. Anledningen till att fri konkurrens ändå inte är önskvärt på välfärdsmarknaden är 

på grund av fördelningsaspekter. På en fri konkurrensmarknad får alla konsumenter vad de 

vill och kan betala för. Detta är dock inget system som skulle fungera för välfärdstjänster, då 

dessa tjänster bör vara tillgängliga för alla. Saknaden av fördelningspolitik kan därmed ses 

som anledningen till att statliga ingripanden är nödvändiga när det kommer till 

välfärdstjänster. I följande avsnitt behandlas kvasimarknader, vilket kan ses som en mer 

nyanserad variant av fria konkurrensmarknader. 

Kvasimarknader 

Teorin om kvasimarknader, skriven av Le Grand och Bartlett (1993), är enkel att applicera på 

den svenska välfärdsmarknaden. En kvasimarknad är en marknad som har haft ett statligt 

monopol på produktionen, men som sedan avreglerats och produkten kan därmed distribueras 

av ett flertal producenter, både offentligt och privat ägda. Den här teorin kan tänkas vara 

bättre för analysen av den svenska välfärden än teorin om fri konkurrens, då det är just en 

kvasimarknad som välfärden i Sverige befinner sig på, och därför är det en intressant teori att 

undersöka. Teorin anger under vilka omständigheter som kvasimarknaden fungerar väl, och 

senare i analysavsnittet kommer jag att se om dessa omständigheter råder på Sveriges 

välfärdsmarknad eller inte. 

Grundtanken med kvasimarknader 

Kvasimarknader bygger på samma kriterier som fria konkurrensmarknader, men de skiljer sig 

även från dem på ett flertal punkter. En stor skillnad är att medan företag på en fri 

konkurrensmarknad vill maximera sin vinst så är det inte alltid detta som driver företag på 

kvasimarknaden, utan dessa aktörer kan även ha andra mål (staten som producent har 

exempelvis inte vinst som primärt syfte vanligtvis). Från konsumentperspektivet är det också 

skillnader på en fri marknad och en kvasimarknad. Medan en konsument på den fria 

marknaden köper tjänster för egna pengar så kan det ibland se annorlunda ut på kvasi-

marknaden. Istället för pengar kan man i dessa fall se det som att konsumenten har en peng 

som de har fått av staten och som de kan använda för att köpa sina varor från någon av de – av 
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staten – godkända producenterna. Pengen ska räcka till att köpa samma tjänst hos vilken som 

helst av producenterna. En annan sak som skiljer kvasimarknaden åt från fria marknader är att 

det inte alltid är konsumenten själv som väljer vilken producent hen ska köpa sin produkt 

ifrån. (Le Grand och Bartlett 1993 s. 10) Vi skiljer här på entreprenadmodellen och kundvals-

modellen, där entreprenadmodellen innebär att staten väljer en privat aktör som de anställer 

för att producera tjänsten, medan kundvalsmodellen innebär att staten godkänner privata 

producenter och därefter är konsumenten fri att välja någon av dem. (Hartman 2011 s. 11)  

Ändamål  

Le Grand och Bartlett sätter upp fyra mål som de tycker att en kvasimarknad ska uppnå för att 

vara framgångsrik: effektivitet, lyhördhet, valfrihet och jämlikhet (Le Grand och Bartlett 1993 

s. 13 f.). De definierar dessa punkter på följande vis: 

Effektivitet har två definitioner. Rå effektivitet innebär att producenten minimerar 

totalkostnaden, oavsett vilken effekt det har på kvantitet eller kvalitet. Produktiv effektivitet 

däremot innebär att man minimerar kostnaderna för given kvantitet/kvalitet.  (Le Grand och 

Bartlett 1993 s. 14 f.) 

Lyhördhet innebär att personal inom välfärdssektorn lyssnar på konsumenterna och arbetar för 

att göra det så bra som möjligt för dem. (Le Grand och Bartlett 1993 s. 15 f.) 

Valfrihet är en målsättning om att konsumenter ska få välja själva. Här ska klargöras att 

valfrihet är ett stort begrepp som rymmer många olika aspekter. Valfriheten kan gälla i valet 

av producent, men också i valet av tjänst – eller både och. Le Grand och Bartlett  menar 

således att valfrihet är viktigt för en välfungerande kvasimarknad – men hur valfriheten ska 

utformas låter de vara osagt. (Le Grand och Bartlett 1993 s. 16 ff.) 

Jämlikhet syftar på att tillgången till en tjänst ska bero på konsumentens behov och inte något 

annat (exempelvis inkomst, status etc). (Le Grand och Bartlett 1993 s. 18 f.) 

Aspekter att se över 

För att man ska möta de ovanstående kraven – och därmed ha en fungerande kvasimarknad – 

så har Le Grand och Bartlett pekat på fem aspekter som måste ses över på marknaden: (1) 

marknadsstruktur, (2) information, (3) transaktionskostnader och osäkerhet, (4) motivation 

och (5) cream-skimming. (Le Grand och Bartlett 1993 s. 19) 

Den marknadsstruktur som Le Grand och Bartlett vill se är konkurrens. Det ska finnas många 

producenter och konsumenter på marknaden. Det ska även vara fritt in- och utträde för 



13 
 

producenter på marknaden, och detta ska vara förknippat med relativt små kostnader. Priset 

ska vara ett resultat av utbud och efterfrågan. (Le Grand och Bartlett 1993 s. 19-24) 

Det som Le Grand och Bartlett åsyftar med information är att både konsumenter och 

producenter ska ha tillgång till information, vilken ska vara lättillgänglig och riktig, angående 

priser och kvalitet. (Le Grand och Bartlett 1993 s. 24 ff.) 

Transaktionskostnader delas upp i två typer: Ex ante och ex post. Ex ante-kostnader är de 

kostnader som kommer före affären: att planera, sälja in, trygga förhandlingar etc. Ex post-

kostnaderna kommer efter affären och kan till exempel innefatta att överse resultatet av 

transaktionen, eventuella tvister och liknande. Le Grand och Bartlett menar att om ex ante-

kostnaderna är låga så blir ex post-kostnaderna höga, och vice versa. Hur höga transaktions-

kostnaderna blir hör även ihop med graden av osäkerhet. Är det enkelt att utforma ett specifikt 

kontrakt så kan transaktionskostnaderna hållas nere, men om det däremot är problematiskt att 

specificera så blir transaktionskostnaderna desto större. För att en kvasimarknad ska fungera 

bättre i detta avseende än det statliga monopol som den ersätter så krävs det att eventuella 

ökningar i transaktionskostnader vid strukturskiftet inte är större än de kostnadsbesparingar 

som skiftet förde med sig. (Le Grand och Bartlett 1993 s. 26 ff.)   

Motivationen för producenterna att befinna sig på marknaden ska, åtminstone delvis, vara 

ekonomisk. De ska vilja maximera sin vinst. Om detta inte är fallet så kommer de inte agera 

och reagera marknadsenligt, vilket gör att det inte heller går att analysera kvasimarknaden 

utifrån teorier som gäller konkurrensmarknader. Det finns även problematik med 

motivationen om man tittar på konsumentsidan. Om en konsument själv köper tjänster som 

hen sedan själv ska använda så kan man räkna med att konsumenten kommer att vara 

motiverad utifrån marknadsteorier – pris och kvalitet kommer att vara det som spelar roll. 

Men på en kvasimarknad är konsumenten och den som betalar (agenten) inte nödvändigtvis 

alltid samma person*. Ju längre avstånd mellan agenten och konsumenten, desto större blir 

problemet med att förutse motivationskälla, och desto mindre användbara blir 

marknadsteorier. (Le Grand och Bartlett 1993 s. 30 f.) 

Ett stort problem på kvasimarknader är cream-skimming. För att man ska uppnå rättvisa på 

kvasimarknaden så krävs det att de personer som behöver en tjänst också ska få den tillhanda-

                                                 
* Förtydligande: när jag använder mig av ordet konsument syftar jag alltid på den som brukar tjänsten. Är det 
inte samma aktör som betalar och använder en tjänst så är det den som använder tjänsten jag benämner som 
konsument. 
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hållen. Men så länge det är möjligt för producenterna att välja vilka konsumenter de ska 

tillhandahålla tjänsten för så finns det en möjlighet för dem att välja ut konsumenterna som 

innebär lägst kostnad (eller störst intäkt). Man bör med andra ord fastställa ett kontrakt som 

gör detta beteende omöjligt.  (Le Grand och Bartlett 1993 s. 31 ff.) 

Sammanfattning kvasimarknader 

En kvasimarknad fungerar bra om det råder effektivitet, lyhördhet, valfrihet och jämlikhet på 

marknaden. Detta kan undersökas genom att titta på marknadsstruktur, transaktionskostnader 

och osäkerhet, motivation och cream-skimming. Skulle kvasimarknaden fallera på ett eller 

fler av dessa områden indikerar det att tillhandahållningen av tjänsten borde skötas på något 

annat sätt. Om marknadsformen istället lyckas upprätthålla dessa ändamål så betyder det att 

kvasimarknaden som den ser ut idag, med både privata och statliga producenter, fungerar väl. 

Musgrave om kontroll 

Musgrave (1959) har utarbetat en teori om när offentlig kontroll av produktion är nödvändigt. 

Denna teori kan appliceras på välfärdstjänsterna för att se om offentlig kontroll behövs eller 

inte på marknaden. Om produktionen sker i offentlig eller privat regi spelar ingen roll i den 

här teorin, utan det är just behovet av kontroll i statlig regi som är i fokus. Musgrave (1959 s. 

45) anser att offentlig kontroll av produktionen är nödvändig, på grund av fördelnings-

aspekter, i följande två fall: 

(1) Om efterfrågan är elastisk och tjänsten i fråga är en merit want. En merit want definierar 

Musgrave (1959 s. 13) som en tjänst som inte bara ger nytta till konsumenten när den 

används, utan den ger även nytta till andra. Ett exempel på detta är utbildning: det är inte bara 

eleven som drar nytta av att vara utbildad, utan även samhället drar nytta av att ha utbildade 

medborgare. Det är alltså en efterfrågan hos konsumenten som samhället vill ska bli mött.  

(2) Om efterfrågan är inelastisk och konsumtionen av tjänsten (som även här är en merit want) 

är en tung post i budgeten hos låginkomsttagare. Det vill säga när det är en tjänst som alla 

köper oavsett inkomst, men som är en stor utgift för dem med låg inkomst.  

Om något av dessa fall gäller så menar Musgrave att produktionen av tjänsten bör ske under 

statlig kontroll. Denna teori gäller som sagt inte vem som producerar, utan endast kontroll av 

produktionen. För att istället kunna säga något om vem som bör producera går vi vidare till 

två teorier behandlar just tillhandahållandet av produkten. Först presenteras Shleifers och 

sedan Williamsons teori. 
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Shleifer om produktion 

Här följer en teori av Shleifer som behandlar produktion. Den här teorin kommer i analys-

avsnittet användas för att klargöra om det är staten eller det privata vinstdrivande företaget 

som är den bäst lämpade producenten av välfärdstjänster, utifrån hur marknaden och 

omständigheterna ser ut idag. 

Shleifer (1998) intar en skeptisk position i frågan om offentligt ägande. Han menar att privat 

ägande i stort sett alltid är att föredra framför offentligt ägande. Det finns dock untantagsfall 

där han anser att offentligt ägande fungerar bättre än privat, och det är om en eller flera av 

följande punkter stämmer in på den aktuella marknaden:  

(1) Det finns möjligheter för privata företag att sänka sina kostnader genom att sänka 

kvaliteten på produkten.  

(2) Innovation är relativt oviktigt. 

(3) Konkurrensen på marknaden är svag och konsumenters möjligheter att välja/byta 

producent är små. 

(4) Svag ryktesspridning. (Shleifer 1998 s. 12) 

Williamsons transaktionskostnadsteori 

Transaktionskostnadsteorier kan användas på många sätt inom nationalekonomin. I den här 

teorin av Williamson fokuseras på riskerna med offentliga transaktioner. Teorin visar på vilka 

risker som fungerar bra ihop med statligt respektive vinstdrivande ägande. Utifrån detta ges 

därmed indikationer på vilken ägandeform som passar bäst för en viss typ av transaktion, 

vilket sedan kommer användas i analysen av välfärden. 

Ruiter (2005) redogör för och bearbetar teorin kring transaktionskostnader först skriven av 

Williamson (1999). Den delen av teorin som behandlas här handlar om offentliga 

transaktioner, vilket är transaktioner av tjänster som i någon ände har med staten att göra. 

Detta kan till exempel gälla välfärdstjänsterna i Sverige, då det är staten som finansierar dessa 

tjänster.  

Ägandeformer och risker 

Williamson menar att offentliga transaktioner kan genomföras under tre olika former: 

fullständig privatisering, reglering eller offentlig tillhandahållning (Ruiter 2005 s. 293). 

Teorin innebär även att offentliga transaktioner är förknippade med tre risker: risk för (1) 

onödigt stora kostnader, (2) ömsesidigt beroende och (3) problem med rättskaffenhet. Nedan 

förklaras dessa risker närmare.  
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Onödigt stora kostnader innebär att transaktionen är av sådan art att om försiktighet inte 

utövas så kan kostnaderna bli mycket större än de behöver vara. (Ruiter 2005 s. 294) 

Ömsesidigt beroende är när båda parter i en transaktion behöver varandra. Det kan vara att 

tjänsten det handlar om är nödvändig för mottagaren och att leverantören är beroende av 

mottagaren för att ha en inkomst. Ömsesidigt beroende kan till exempel uppstå om det i trans-

aktionen görs specifika investeringar eller skrivs detaljerade kontrakt (Ruiter 2005 s. 294) 

Rättskaffenhet definieras av lojalitet och integritet, och problem med rättskaffenhet kan 

uppstå i särskilt känsliga lägen. Det kan till exempel handla om hanteringen av känslig 

information. Att gå emot rättskaffenhet menar Williamson är oursäktligt och att det är att 

svika en lojalitet. (Williamson 1999 s. 324) 

Beroende på vilka risker som en offentlig transaktion står inför så föreslår Williamson olika 

ägarstrukturer. I tabell 1 nedan illustreras vilka kombinationer av risknivåer som Williamson 

menar är lämpliga för privat respektive offentligt ägande. Övriga kombinationer kan 

tillhandahållas i någon form och grad av reglering. Jag väljer att illustrera det på det här viset 

då det blir tydligt och enkelt att analysera en viss transaktion, exempelvis produktion och 

konsumtion av välfärdstjänster, genom att undersöka vilken kombination av risknivåer som 

passar in den aktuella transaktionen – och därmed ser man även vilken ägarstruktur som 

Williamson rekommenderar. 

Kombinationer 
av risknivåer: 

· Hög risk för överkostnader 
· Låg risk för ömsesidigt beroende 
· Låg risk för problem med rättskaffenhet. 

· Låg risk för överkostnader. 
· Hög risk för ömsesidigt beroende 
· Hög risk för problem med rättskaffenhet. 

Övriga 
kombinationer 

   
 

 

Lämplig 
ägarstruktur: 

Fullständig privatisering Offentlig tillhandahållning Någon grad av 
reglering 

Tabell 1: Riskegenskaper för olika typer av ägarstrukturer.  

Allokativ effektivitet 

Här följer en teori kring fördelning av tjänster och hur den här fördelningen sker på ett 

effektivt sätt. Detta leder fram och återknyter till ett resonemang av Jordahl (Sveriges Radio 

2013) om att vinstdrivande företag kan tänkas utnyttja konsumenternas ovaksamhet för att 

kunna höja sina egna intäkter. 

När en individ väljer hur mycket hen ska utbilda sig är det enligt Borjas (2013) framförallt 

framtida avkastning i form av högre lön som individen tänker på. Ur ett teoretiskt perspektiv 

kommer hen att fortsätta utbilda sig så länge den framtida avkastningen av ytterligare ett år av 
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studier är större än avkastningen man kan få om man inte läser ett år till. (Borjas 2013 s. 246) 

Individen gör med andra ord en kostnads- och nyttoanalys av att utbilda sig ett år till. Om 

individen går efter denna regel kommer den uppnå en grad av utbildning som är effektiv – på 

individnivå. För att beslutet även ska vara effektivt för samhället i stort krävs det att individen 

även tar hänsyn till samhällets nytta och kostnad av att hen utbildar sig i ytterligare ett år. 

Detta benämns som allokativ effektivitet, det vill säga att få mängden utbildning rätt för varje 

individ utifrån ett bredare perspektiv än individens egna. (Hoxby 1996 s. 54)  

Den roffande handen 

När konsumenten inte betalar för tjänsten själv har den inte lika höga incitament att se till att 

priset är så lågt som möjligt som man skulle ha haft om man betalade för tjänsten med egna 

pengar. Detta gör att konsumenterna skulle konsumera tjänsten trots att priset var lite högre – 

eftersom det ändå inte är de själva som betalar för det. Det innebär att det finns utrymme för 

dem som producerar tjänsterna att höja priserna utan att efterfrågan går ner, och det blir 

skattebetalarna – inte konsumenterna – som förlorar på den prishöjningen, eftersom det är 

dem som finansierar konsumtionen (Sveriges Radio 2013). Henrik Jordahl (Sveriges Radio 

2013) menar att i det här läget måste man vara försiktig så att den andra osynliga handen inte 

förvandlas till den roffande handen, det vill säga att producenterna utnyttjar konsumenternas 

ovaksamhet för att kunna sätta högre priser än vad som var avsett – vilket skulle leda till en 

ineffektiv marknad. För att det ska råda allokativ effektivitet krävs således att producenterna 

ej har möjlighet att sätta priserna för högt.  

Vi går nu vidare till teorin om Den andra osynliga handen vilken, precis som kvasimarknads-

teorin, säger något om hur man kan analysera den marknad som råder idag. Denna teori 

kommer ej att användas i den generella analysen utan endast i appliceringen av skolan. 

Den andra osynliga handen 

Le Grand har, förutom att medförfattat teorin om kvasimarknaden, även skapat en modell 

specifikt för välfärden (Le Grand 2007). Den bygger på teorin om kvasimarknader, men är 

utformad utifrån just välfärdsmarknaden. Det gör att den här teorin kommer väl till pass för 

mitt syfte. Den är i vissa avseenden snarlik teorin om kvasimarknader, medan den i andra är 

annorlunda.  
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Ändamål med välfärden 

Le Grand menar att det finns fem ändamål med välfärden: kvalitet, effektivitet, lyhördhet, 

ansvarstagande gentemot skattebetalarna och att distribueringen av tjänsten är jämlik (Le 

Grand 2007 s. 7). Nedan följer en kort definition av dessa ändamål. 

Kvalitet kan mätas på många olika sätt, exempelvis utifrån det som används i produktionen 

(input), den färdiga produkten (output) eller resultatet. Effektivitet innebär här att man 

levererar den högsta möjliga kvaliteten av tjänsten utifrån givna resurser. Lyhördhet syftar till 

att personalen inom välfärden ska lyssna på och ta till sig vad konsumenterna har att säga. 

Ansvarstagande gentemot skattebetalarna innebär att det är skattebetalarnas pengar som 

används, i viss grad både till produktion och konsumtion av välfärdstjänsterna, och därför ska 

dessa pengar användas varligt och inte slösas bort eller användas lättvindigt.* Jämlikhet 

innebär här samma sak som i Le Grand och Bartletts definition i avsnittet om kvasimarknader: 

att tjänsten delas ut utifrån behov och ej utifrån status, inkomst eller andra faktorer. (Le Grand 

2007 s. 7-13) 

Den andra osynliga handen 

Le Grand menar att dessa ändamål kan uppnås av att valfrihet och konkurrens råder på 

marknaden. Det är detta – valfrihet och konkurrens – som han kallar för den andra osynliga 

handen. Detta åsyftar Adam Smiths begrepp den osynliga handen, vilket skapades för att 

förklara att marknaden, som av en osynlig hand, kommer att rätta till sig själv och hamna i 

effektiv jämvikt (om vi låter marknaden sköta sig själv). Den andra osynliga handen menar 

Le Grand sköter välfärdsmarknaden på samma sätt, och att det är just konsumenters valfrihet 

och konkurrensen mellan producenter som möjliggör detta. (Le Grand 2007 s. 36 ff.) 

Då det är just valfrihet och konkurrens som Le Grand menar ska användas för att uppnå de 

fem ändamålen så definierar han en modell grundad på dessa. Vi kallar den fortsättningsvis 

för Valfrihet- och konkurrensmodellen.  

                                                 
* Lyhördhet och ansvarstagande gentemot skattebetalarna går i viss mån emot varandra. Skulle verksamheten 
vara lyhörd och lyssna på konsumenterna (det vill säga brukarna/eleverna/patienterna) skulle de med stor 
sannolikhet få höra att de bör använda mer pengar, då ett av de stora problemen inom välfärdssektorer - sett från 
konsumentsidan - är att pengarna ofta inte räcker till och att budgeten är för snäv. Å andra sidan så ska man visa 
ansvarstagande gentemot skattebetalarna, vilket innebär att man inte ska använda deras pengar ”i onödan”. Alltså 
kommer inte konsumenter och skattebetalare vilja att tjänsterna ser ut på samma sätt, och man måste göra en 
avvägning. (Le Grand 2007 s. 11 f.)  
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Valfrihet- och konkurrensmodellen 

När Le Grand talar om valfrihet i det här avseendet så fokuserar han på valet av utförare som 

görs av brukaren själv eller av dennes familj (Le Grand 2007 s. 40). Le Grand menar även att 

det finns ett egenvärde i valfrihet, den så kallade autonomiprincipen. Den innebär att det finns 

ett värde i att själv få bestämma om sådant som påverkar ens eget liv och att man har friheten 

att själv styra över sitt liv. (Le Grand 2007 s. 66) Konkurrens definieras av att det finns ett 

flertal producenter som alla (av en eller annan anledning) vill att konsumenter ska köpa just 

deras produkt. Därmed ej sagt att det måste vara privata producenter, det kan lika gärna finnas 

konkurrens mellan statligt ägda eller andra non profit-organisationer – ägarformen är ej viktig 

i detta avseende. (Le Grand 2007 s. 41 f.) 

I denna uppsats kommer Valfrihet- och konkurrensmodellen endast att behandlas specifikt för 

skolsektorn. Detta beror på att modellen ser olika ut beroende på vilken välfärdssektor man 

tittar på, och att undersöka samtliga skulle bli för omfattande för den här uppsatsen. 

När Le Grand applicerar Valfrihet- och konkurrensmodellen på skolsektorn är det tre villkor 

som ska uppfyllas för att modellen ska fungera bra: (1) verklig konkurrens, (2) fullständigt 

informerade konsumenter och (3) att möjligheter till och incitament för cream-skimming 

måste tas bort. (Le Grand 2007 s. 76) Det första villkoret är inte lika självförklarande som de 

två andra, så därför redogörs nedan för vad Le Grand avser med det.  

För att Verklig konkurrens ska gälla så finns det tre delpunkter som ska vara uppfyllda:  

1. Pengarna ska följa med konsumenten. Det innebär att om konsumenter väljer bort 

producenten ska resurser försvinna med konsumenten. Resurserna det handlar om måste vara 

tillräckligt stora för att ha en betydelse för producenten.  

 2. Det ska finnas flera producenter att välja mellan.  

 3. Det måste vara fritt inträde* och utträde på marknaden. (Le Grand 2007 s. 77 f.) 

Le Grand menar att om man följer Valfrihet- och konkurrensmodellen kommer den andra 

osynliga handen kunna styra på välfärdsmarknaden och följande tre saker kommer att hända: 

(1) Autonomiprincipen uppfylls och lyhördhet skapas, (2) producenterna får en anledning att 

                                                 
* Med fritt inträde menas ej att alla kan öppna en skola, eftersom det på skolmarknaden finnas vissa regler för 
hur det ska gå till. Med fritt menas att producenter som uppfyller de befintliga kraven har ett fritt inträde. (Le 
Grand 2007 s. 82) 



20 
 

ha hög kvalitet och hög effektivitet och (3) det är sannolikt att resultatet (the outcome) blir 

rättvist. (Le Grand 2007 s. 42) 

Jag har nu presenterat teorin om fri konkurrens, de fem huvudteorierna samt Le Grands teori 

som kommer att användas med de andra teorierna vid appliceringen på skolan. Dessa teorier 

kommer nu att användas i en analys av den svenska välfärden. 

Teoretisk analys 
Analysavsnittet består av två delar. Först kommer en generell analys där jag med hjälp av 

mina huvudteorier undersöker vad man kan säga om (1) vinstintressets inverkan på 

producenternas beteende och (2) hur dessa beteenden påverkar välfärden. Efter den generella 

analysen kommer en djupare fokusering där jag applicerar teorierna på skolan för att se hur 

skolmarknaden, enligt dessa, borde skötas.  

Vinstintressets inverkan på producenternas beteende 

I det här avsnittet kommer jag att titta på hur vinstintresset påverkar producenternas beteende 

när det kommer till effektivitet, innovation och cream-skimming. 

Olika typer av effektivitet 

I teoridelen om kvasimarknaden togs två typer av effektivitet upp, rå effektivitet och produktiv 

effektivitet. Rå effektivitet handlar om att minska totalkostnaden för företaget, oavsett vilken 

effekt detta får på utbjuden kvantitet och kvalitet. Det innebär att ett företag som strävar efter 

att höja sin råa effektivitet med all sannolikhet vill minska ner på alla kostnader de kan. Om 

en kostnad i sig är kvalitetshöjande eller överflödig görs ingen skillnad på när det är den råa 

effektiviteten som prioriteras – allt som inte är nödvändigt för produktionen (och specificerat i 

kontrakt) är sådant som riskeras att plockas bort eller reduceras. (Le Grand och Bartlett 1993 

s. 14 f.) Om det här är ett bra tillvägagångssätt för att vinstmaximera eller inte beror på vem 

man frågar. Klart är iallafall att det är konsumenterna som förlorar på den här effektivitets-

typen, då varorna och tjänsterna som bjuds ut riskerar att bli både sämre och färre. Precis som 

tidigare nämnts så kan vinsten maximeras antingen genom att sänka kostnaderna eller att höja 

intäkterna. Om företaget vill minimera sina kostnader så kan det tänkas att de tycker att rå 

effektivitet är bra att sträva efter. Vill företaget istället höja vinsten genom att få in mer 

intäkter så är det ej troligt att de skulle sträva efter rå effektivitet, eftersom en sänkning i 

kvalitet och/eller kvantitet enligt marknadsteori borde leda till att konsumenterna går till 

någon annan producent istället, och intäkterna kommer då inte att bli högre (snarare lägre). 
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Den andra typen av effektivitet – produktiv effektivitet – innebär att man vill sänka 

kostnaderna för en given kvantitet och kvalitet. Det betyder att företaget ej kan tumma på 

dessa för att få ner kostnaderna, utan om de vill sänka sina kostnader så måste de hitta nya sätt 

att spara pengar på. (Le Grand och Bartlett 1993 s. 14 f.) Strävan efter den här sortens 

effektivitet kan leda till ökad innovation inom en bransch. Företaget vill ha högre vinst, men 

kvantitet och kvalitet är givet. Företaget kan då investera pengar i att forska fram nya 

produktionssätt, nya råvaror, ny marknadsföringsstrategi med mera. 

På lång och kort sikt 

Olika företag kommer således att sträva efter olika effektivitetstyper, och hur lönsamma de 

olika effektivitetstyperna är kan bero på vilken tidsram man tittar på. På kort sikt kan man 

tänka sig att rå effektivitet innebär högre vinster än produktiv effektivitet. Det går fort att 

skära ner på kostnader, och på kort sikt kommer konsumenterna inte hinna reagera på den 

sänkta kvaliteten. Konsumtionen kommer därmed att vara oförändrad på kort sikt. Detta 

innebär en vinst för företaget, då de har lyckats sänka sina kostnader utan att få minskade 

intäkter. Produktiv effektivitet kan däremot på kort sikt snarare ge företaget minskad vinst, 

eftersom investeringar i innovation måste göras. De effektivitetsvinster som kan göras med 

hjälp av innovation är tidskrävande och kommer inte att ge effekt på kort sikt, samtidigt som 

kostnaderna ökar (på grund av investeringar som måste göras). Produktiv effektivitet är 

således ingenting att satsa på för företag som vill ha en stor vinst snabbt. 

Om vi däremot tittar på lång sikt ser det tvärtom ut. De företag som har en hög rå effektivitet 

kan, av anledningar som nämnts tidigare, tänkas hålla relativt låg kvalitet. Detta kommer 

konsumenterna att märka (detta gäller under antagandet att konsumenten har tillgång till 

information samt att det finns en fungerande ryktesspridning). Konsumenten kommer då välja 

att vända sig till en konkurrerande producent istället. Detta innebär lägre intäkter för företaget, 

vilket leder till att vinstökningen som företaget upplevde under kort sikt går tillbaks och de 

lägre intäkterna kommer att ta ut de vinster som de lägre kostnaderna utgjorde. Effekterna på 

vinsten av kostnadsminimeringen blir därmed utjämnad, och på lång sikt kan den inte 

förväntas ge någon vinstökning. Vinstnivån kommer troligen gå tillbaks mot vad den var 

innan kostnadsminimeringen och kvalitetssänkningarna påbörjades, så förändringen i 

vinstnivån på lång sikt kommer att vara liten, om inte obefintlig.  Ett annat möjligt resultat är 

att vinstnivån sjunker till en lägre nivå än den ursprungliga. Detta skulle kunna ske om 

kvalitetssänkningarna är så stora att kunderna i stor utsträckning väljer att gå till någon annan 

producent, och att den efterföljande minskningen i intäkter är större än kostnadsbesparingen 
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företaget gjorde på den indragna kvaliteten. Båda dessa scenarion är tänkbara. Det som 

däremot inte är särskilt tänkbart är att företag med rå produktivitet kommer att uppleva en 

vinstökning på lång sikt. Det företag som istället har satsat på produktiv effektivitet kommer 

att ha fått avkastning från sin investering i form av kostnadssparande innovationer, och utan 

att minska på kvantitet och kvalitet lyckas de sänka sina kostnader. Kostnadssparande 

innovationer kommer förmodligen inte att påverka konsumentens beteende, utan konsument-

flödet till företaget kommer att vara detsamma. Detta blir alltså en vinstmaximering genom 

kostnadsminimering – utan att kvaliteten offras. 

På kort sikt är det företag med rå produktivitet som är mest lönsamma, medan det på lång sikt 

är de med produktiv effektivitet som får högst vinst. Enligt marknadsteorier så är det de mest 

effektiva företagen som klarar av konkurrensen, medan de med låg kvalitet kommer att slås 

ut. Detta pekar på att det är företagen som har satsat på produktiv effektivitet som kommer att 

överleva, medan företagen med rå produktivitet kommer att väljas bort av konsumenterna och 

därmed inte klara sig. Med detta i åtanke kan man argumentera för att det som många är 

oroliga för när det kommer till vinstintresse i välfärden – nämligen att det ska bidra till en 

lägre kvalitet på tjänsterna – på lång sikt kommer att försvinna av sig självt (under de 

antaganden som gäller för en lyckad konkurrens, exempelvis fullständig information). 

Effektivt – för vem? 

Effektivitet och privatiseringar går i allra högsta grad ihop. Ett av de tyngsta argumenten för 

att privatisera är just effektivitetsvinsterna. Men välfärdstjänster är i många avseenden mer 

komplexa än andra tjänster som säljs på en marknad. Det finns inbyggda mekanismer som 

leder till ineffektivitet som är svåra att komma åt. Nedan redogörs för två sådana mekanismer 

som gäller allokering. 

Det finns, utöver rå och produktiv effektivitet, även en tredje typ av effektivitet – allokativ 

effektivitet. Denna effektivitetsform innebär att företaget vill bjuda ut den mest effektiva 

mängden av en produkt till konsumenten, och denna mängd kommer att variera från en 

konsument till en annan. (Hoxby 1996 s. 54) Kortfattat kan man uttrycka det som att den 

individ som har störst nytta av en produkt också ska få mest av den. Har vinstdrivande företag 

även här större incitament att vara mer effektiva än staten? 

Man kan tänka sig att detta är en effektivitetsform som vinstdrivande företag inte har något 

intresse av att sträva efter. Det är en effektivitetstyp som gynnar konsumenterna, eftersom de 

kommer att konsumera den mängd och typ av tjänst som är bäst för dem – varken mer eller 
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mindre. Det kan även tänkas att det gynnar samhället, då alla individer kommer att ha den 

konsumtionsnivå som passar dem bäst. Det är dock inte lönsamt för producenten, då det 

skulle betyda att de inte säljer så mycket som möjligt, utan att de skräddarsyr tjänsten efter 

individen. Det skulle således råda Paretoeffektivitet, men fördelningen skulle (enligt 

producenterna) vara skev. Paretoeffektivitet betyder dock inte att alla behöver vara nöjda – 

företaget skulle vilja ha en annan fördelning. Ett vinstdrivet företag vill ha så stora intäkter 

och så små kostnader som möjligt. Detta infrias ej med allokativ effektivitet, då intäkterna 

inte kommer att bli så stora som de skulle kunna vara, medan kostnaderna i sin tur blir större. 

Det blir här en diskrepans mellan konsument och samhället å ena sidan och producenten å 

andra sidan. En mekanism som motarbetar effektivitet är således att det inte är lönsamt för 

vinstdrivande företag att ägna sig åt allokativ effektivitet – och därmed kommer de heller inte 

att göra det. 

Nedan fokuseras på skolsektorn där vi kan finna ännu ett skäl till att allokativ effektivitet ej 

återfinns på välfärdsmarknaden. 

En alternativ modell 

I teoriavsnittet förklarades att individen förväntas göra valet av utbildningstid med framtida 

avkastning i åtanke (Borjas 2013 s. 246).  Avkastning är dock inte det enda en individ tar 

hänsyn till i den här situationen, och för att få en bredare och – vad jag anser vara – mer 

applicerbar modell så kan man även räkna med andra faktorer i beslutet. Den totala vinsten av 

att studera ytterligare ett år ska därmed vara större än den totala kostnaden av det. I total vinst 

och kostnad kan allt räknas med – vinst i form av umgänge med vänner och att få skjuta upp 

arbetslivet, och kostnader som till exempel att behöva flytta eller alternativkostnader (det vill 

säga allt individen hade kunnat göra om den inte hade utbildat sig ett år till). Detta ger, i min 

mening, en mer verklighetsförankrad modell än om man bara ser till frmatida avkstningar.  

Individen tar allt detta i beräknande inför beslutet och, enligt teorin om den rationelle 

konsumenten, kommer individen att välja det alternativ som är mest effektivt för sig själv. Det 

blir i viss mån också effektivt ur samhällets synpunkt. Men att en individanpassad 

utbildningsmängd skulle vara optimal för både individen och staten är en förenkling. En 

individanpassad undervisningstid ger elever en optimal mängd utbildning, vilket ger samhället 

mer nytta än att alla elever är tvungna att genomgå precis samma utbildningstid – även om de 

inte har någon nytta av det. Men för att även samhället ska nå en optimal nivå så krävs det att 

individerna även tar vinster och kostnader på samhällsnivå i beräkning innan de tar sina 
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beslut. Ett år till av utbildning ger positiva externaliteter, då högre humankapital "smittar av 

sig" på personer i omgivningen. Men om individen planerar att läsa ett naturvetenskapligt 

program för att sedan bli läkare när det egentligen  är gruvarbetare som det är brist på så får 

utbildningen en – ur samhällets ögon sett – hög alternativkostnad, som individen därför borde 

ha i åtanke när hen tar beslutet. Att individer skulle ta med samhällsaspekter i beräkningen när 

de väljer utbildningsnivå är dock osannolikt, och därmed kan vi räkna med att 

utbildningsnivån i landet är optimal på individnivå, men suboptimal ur samhällets ögon. Här 

ser vi alltså den andra mekanismen som bidrar till att allokeringen ej är effektiv på 

samhälsnivå: individer gör val utifrån sin egen nytta, ej utifrån samhällets nytta.  

Sammanfattningsvis angående effektivitet kan detta sägas: vinstdrivande företag har 

incitament att ha en hög effektivitet, antingen rå eller produktiv. På kort sikt är det rå 

effektivitet som genererar de största vinstchanserna medan det på lång sikt är den produktiva 

sorten som gör det. Enligt marknadsteorier är det endast de företag som har satsat på 

produktiv effektivitet som överlever på lång sikt. Den tredje effektivitetstypen – allokativ 

effektivitet – gynnar konsumenten, och möjligtvis staten. Men den gynnar inte företagen, och 

därmed är detta en effektivitetstyp som vinstdrivande företag ej kan förväntas sträva efter. 

Allokativ effektivitet kommer därmed inte att råda, och vi kan ej förvänta oss en optimal 

fördelning av tjänsterna på välfärdsmarknaden. 

Innovation 

Shleifer (1998) menar att om innovation är relativt oviktigt för en tjänst så är staten den bästa 

producenten. Man skulle då kunna tänka sig att även det omvända gäller, det vill säga att om 

innovation är relativt viktigt så är privata företag de bästa producenterna. I avsnittet ovan 

nämndes att privata vinstdrivande företag som vill uppnå produktiv effektivitet är de som är 

mest troliga att ägna sig åt innovation. Ett vinstdrivande företag som agerar på en 

konkurrensmarknad kommer att vara beroende av att konsumenter väljer just deras produkt. 

Om denna produkt är sämre än vad andra företag bjuder ut så kommer företag snart nog att 

tvingas till konkurs. Denna press berör inte statliga företag på marknaden, eftersom de inte 

har samma hårda budgetkrav som privata företag. Med andra ord kan ett statligt företag 

överleva på marknaden trots att produkten de säljer är undermålig. Om det är en marknad där 

produktionstekniken är utdaterad och onödigt kostsam så kan ett vinstdrivet företag investera i 

att hitta nya produktionsmöjligheter för att kunna utföra samma jobb men till en lägre 

kostnad. Ett statligt ägt företag som inte har samma budgetkrav behöver inte bekymra sig över 
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att kostnaderna är onödigt stora, och därmed är risken för onödigt stora kostnader, som Ruiter 

(2005) skriver om, stor inom statligt ägda företag.  

Den kostnadsminimering som ofta förknippas med vinstdrivande företag framställs ofta som 

kvalitetsminkande, men det behöver det alltså inte vara. Kostnadsminimering genom 

innovation är tvärtom något positivt som gynnar både producenterna och konsumenterna. 

Cream-skimming  

Cream-skimming innebär att företaget väljer sina konsumenter utifrån vilka som är mest 

lönsamma (Le Grand och Bartlett 1993 s. 31 ff.). Till exempel inom skolsektorn väljs duktiga 

och ambitiösa elever, eftersom det då krävs mindre lärartid och stöd, och eleverna sköter sig 

själva i större utsträckning. Det är även tänkbart att det skulle vara de oambitiösa eleverna 

som är attraktiva för vinstdrivande företag, då de kan dra ner på lärartid och material utan att 

eleverna protesterar – så länge de får ett betyg så är de nöjda. Det är dock förmodligen mer 

lönsamt för företagen att jaga de ambitiösa eleverna, då det är dessa (och deras föräldrar) som 

bryr sig om att välja skola. Elever som inte har några ambitioner lägger förmodligen inte tid 

på att välja skola aktivt, utan nöjer sig med den skola som tilldelas dem. Cream-skimming är 

ett fenomen som är direkt länkat till vinstintresset, då vinst är den mest uppenbara 

anledningen till att ägna sig åt sådant. En kommunal skola har ingenting att vinna på att 

använda sig utav cream-skimming (förutom möjligen prestige, men att en kommunal 

verksamhet skulle ägna sig åt sådant när det inte finns något bakomliggande vinstintresse 

finner jag föga sannolikt). 

Enligt de teorier som har presenterats så finns det stora incitament för ett vinstdrivande 

företag att bedriva cream-skimming om de arbetar kostnadsminimerande, och det är ett av de 

största problemen med privatiseringen av välfärdstjänster.  

Existerar trots förbud 

Cream-skimming inom skolsektorn är förbjudet i Sverige och ska med andra ord inte finnas i 

sin strikta bemärkelse. Däremot kan man tänka sig att fenomen som liknar cream-skimming 

och, framför allt, bidrar till samma problematik finns. Det som åsyftas här är hur 

konsumenterna själva grupperar sig. En skola som riktar in sin marknadsföring på ambitiösa 

och drivna elever kommer därmed också att locka till sig dessa. Elever som istället har låga 

ambitioner och ett litet intresse för studier är relativt kostsamma, och få skolor kommer att 

försöka värva dessa elever. Det innebär att medan de ambitiösa eleverna lockas till friskolor 
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så kommer de svagare eleverna sannolikt att gå i den kommunala skolan – och det blir samma 

uppdelning bland elever som om cream-skimming faktiskt hade varit tillåtet.  

Böhlmark  och Holmlund (2011) drar liknande slutsatser, då de finner att en högre andel 

friskolor leder till större skillnader mellan skolor vad gäller betygsgenomsnitt och elev-

sammansättning. Fler friskolor leder alltså till större uppdelning mellan eleverna. Böhlmark 

och Holmlund (2011) föreslår att antagning till populära friskolor borde ske genom lottning 

och ej genom dagens kösystem. Kösystemet, som är ett av urvalssystemen som friskolor 

använder sig av, gynnar de elever som har välinformerade föräldrar. De menar att lottning 

skulle ge alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, samma möjligheter.  Detta förutsätter 

att lottningen skulle ändra de mindre ambitiösa elevernas inställning till att göra aktiva val, 

vilket är möjligt om de ansåg att de hade en bättre chans att bli antagna. Men om dessa elever 

fortfarande inte skulle bry sig om att göra ett aktivt val skulle införandet av lottningen ej ha 

någon effekt. De skulle fortfarande vara ambitiösa elever som antogs, bara med ett annat 

urvalssystem. De mindre ambitiösa måste ha något som lockar dem till skolorna för att de ska 

bli intresserade, och så länge friskolorna vill locka ambitiösa elever så kommer sannolikt de 

mindre ambitiösa eleverna inte att känna att det finns något där för dem. Att införa lottning 

ger med andra ord de mindre ambitiösa eleverna en mer rättvis chans, men de måste vilja ta 

den också för att det ska ge någon effekt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vinstintresset, enligt teorierna presenterade i den här 

uppsatsen, leder till en strävan efter effektivitetsmaximering. Detta kan bland annat ta sig 

uttryck i form av ökad innovation, men också cream-skimming. I nästa avsnitt undersöker vi 

vad detta kan få för effekter på välfärdstjänsterna. 

Hur producenternas beteenden påverkar välfärdstjänsterna 

Kvalitet 

I frågan om huruvida effektivitet och kvalitet går emot varandra eller inte spelar det roll 

vilken av de två effektivitetstyperna – rå eller produktiv – man pratar om. Det är den råa typen 

av effektivitet som kan ha negativ inverkan på konsumentens uppfattning av tjänsten. Om det 

är det här effektivitets-måttet som vinstdrivande företag använder sig av så är det möjligt att 

kvalitet och effektivitet är just motparter.  

Medel och resultat 

Donahue (1989/1992) diskuterar kring vad det är med tjänsten som är viktigt: är det resultatet 

eller de medel man använder sig av för att nå resultatet? Att nå högre effektivitet går ofta hand 
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i hand med att få minskad kontroll över medlen som används – och vice versa. Donahue 

(1989/1992 s. 98 f.) menar att om resultatet är det enda som spelar roll – och det kvittar hur 

man tar sig dit – då är konkurrens bra, men om det däremot är viktigt att resultatet nås på ett 

visst sätt så är offentligt tillhandahållade oftast att föredra. Detta förklaras av att privata 

företag som har ett vinstintresse kommer göra vad de kan för att få en högre vinst. Som jag 

redan har nämnt så kan det bara göras på två olika sätt: minska kostnaderna eller öka 

intäkterna. När ett privat företag är anställt enligt ett kontrakt för att utföra en tjänst så kan det 

i den situationen inte göra mycket för att öka intäkterna, men det kan däremot sänka 

kostnaderna genom att inte göra mer än vad som är specificerat i kontraktet. Det vill säga: 

vinstdrivande företag kan aldrig förväntas göra mer än vad som står i kontraktet. Här 

återkommer förstås problemet med att skriva specificerade kontrakt med mätbara kvaliteter. 

Om vi inte har möjligheter att skriva kontrakt där medel (eller resultat) är specificerade så 

finns det ingen mening med att välja mellan medel och resultat, då företaget inte kan 

förväntas göra mer än det som är specificerat. Det blir tydligt att specificerade kontrakt är en 

förutsättning på många sätt för en fungerande privatisering av välfärden. 

Om vi applicerar Donahues resonemang om resultat kontra medel på välfärden i Sverige idag: 

vad är det som är viktigt för oss, är det bara att vi blir omhändertagna när vi blir gamla 

(resultat), eller hur vi blir omhändertagna (medel)? Att barn och ungdomar får utbildning, 

eller hur och vilken utbildning de får? Det är således inte bara ett slutresultat vi är intresserade 

av, utan även hur vi kommer dit. Att hur spelar roll ses om inte annat på den valfrihet som 

privatiseringen har lett till. Om det inte spelade någon roll för medborgarna hur utbildningen 

bedrevs eller vad den innehöll, då skulle den stora privatiseringsvågen inte haft någon 

inverkan på konsumenterna (om den ens skulle funnits). Om hur inte spelade någon roll så 

skulle ingen bry sig om att byta från kommunal till fristående skola, eftersom det då endast 

skulle vara att man fick tillgång till en utbildning som var av betydelse. Valfriheten som vi ser 

idag skulle i det fallet inte betyda något eller göra någon skillnad i vår konsumtion av välfärd. 

Det blir ganska tydligt att medlen faktiskt spelar roll för konsumenterna, och att det inte bara 

är resultatet som de bryr sig om. 

Företagens balansgång 

Det finns dock en balansgång för företag på en konkurrensmarknad. De vill sänka 

kostnaderna för att öka vinsten – men de kan inte sänka dem för mycket på bekostnad av 

kvaliteten, då detta skulle leda till att konsumenterna söker sig till andra företag. Detta sänker 

även intäkterna, och vinsten blir ändå inte större än i utgångsläget. Detta är en inbyggd 



28 
 

motsättning i ett vinstdrivet företag som jobbar med kostnadsminimering som verktyg. Man 

vill ha så låga kostnader som möjligt och arbetar för att nå den minimala kostnadsnivån. Detta 

gör man samtidigt som man ska försöka behålla sina – samt locka till sig nya – kunder. 

Sänker företaget kostnaderna för mycket så sjunker även kvaliteten märkbart, och 

konkurrenter kommer att locka till sig kunderna istället. Vill de behålla kunderna så måste de 

ge dem vad de vill ha – och kostnadsminimering försvåras. Häri ligger en del av 

problematiken med vinstmotiv. Om företagen satsar på kundnöjdhet och innovation för att 

maximera vinsten så finns det ingenting som säger att kvaliteten blir lidande – snarare 

tvärtom. Problemet uppstår om företagen vill maximera vinsten genom att sänka kostnader, då 

kvaliteten mycket väl kan bli lidande.  

Ett vinstdrivande företag har därmed starka incitament att hålla hög kvalitet, trots att detta inte 

är närmare specificerat i ett kontrakt. Detta resonemang är beroende av antagandet om stark 

ryktesspridning. Finns ingen ryktesspridning så kommer konsumenterna ändå att komma till 

producenten – iallafall under en överskådlig framtid – trots att kvaliteten är dålig, och därmed 

förvinner företagens incitament att hålla hög kvalitet på tjänsten. För att kvaliteten ska hållas 

uppe krävs alltså en starkt ryktesspridning.   

Ett självlösande problem? 

Men om det finns en fungerande ryktesspridning – är det då ett stort problem att vissa företag 

erbjuder en sämre tjänst? Enligt marknadsteorier kommer det leda till att dessa företag ändå 

kommer att slås ut av företag som erbjuder en bättre tjänst till samma pris. Problemet är att 

välfärdstjänsternas marknad aldrig kommer att kunna fungera som en vanlig marknad – inte 

till fullo. Tjänsterna är för komplexa. Så frågan är inte om välfärd kan säljas på en fri 

konkurrensmarknad – det kan det inte. Frågan är vilka delar av den fria konkurrens-

marknaden som är möjliga att implementera på välfärdsmarknaden för att den ska fungera 

bättre. En viktig del av en fungerande konkurrensmarknad, som idag saknas på 

välfärdsmarknaden, är fullständig information. De senaste åren har ett flertal vårdskandaler 

uppdagats i medierna (se exempelvis DN 2012 och Aftonbladet 2011). Detta är en stor 

anledning till att det finns en skepsis gentemot vinstdrivande företag i välfärden. 

Vinstdrivande företag kan missköta uppgifter (och hitta kryphål i kontraktet som ursäktar 

detta) under en viss tid utan att någon får reda på det. Och utan information kan vi inte göra 

rationella val när vi väljer producent, och då fungerar inte heller marknaden. Om det inte finns 

tillgång till information på marknaden kan vi inte räkna med att företag som håller dålig 

kvalitetsnivå slås ut. Därmed är information och ryktesspridning nödvändigt för att 
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välfärdsmarknaden ska fungera väl, då detta hjälper till att förhindra att producenterna 

levererar en undermålig produkt.  

Jämlikhet 

Cream-skimming innebär att företag väljer de konsumenter som är mest lönsamma, vilket 

också betyder  att de konsumenter som inte ses som lönsamma väljs bort (Le Grand och 

Bartlett 1993 s. 31 ff.). Så vad är det då som gör att konsumenter ses som lönsamma eller 

inte? Detta skiljer sig självklart åt beroende på vilken tjänst det är man pratar om. I 

skolvärlden är det till exempel de elever som är begåvade och självgående i stor utsträckning 

som skolorna eftertraktar. Det är alltså de konsumenter som är relativt svaga som drabbas av 

cream-skimming. Cream-skimming inom skolan leder till en uppdelning mellan eleverna, där 

ambitiösa elever hamnar på en skola och de mindre ambitiösa eleverna hamnar på en annan. 

Uppdelningens positiva och negativa sidor 

Det finns positiva aspekter med att en sådan här uppdelning görs: eleverna med höga 

ambitioner umgås med andra elever med samma inställning, och eftersom eleverna är på 

samma nivå kan utbildningen också planeras därefter. Detta resonemang får stöd i empirin: 

Sacerdote (2011) finner att närvaron av ambitiösa elever har en positiv effekt på 

studieresultat, både hos andra ambitiösa elever samt hos dem som är mindre ambitiösa. Det är 

möjligt att en mer homogen grupp även kan vara positivt för de mindre ambitiösa eleverna, i 

avseendet att undervisningen kan hållas på en nivå som många av eleverna befinner sig på. 

Men medan de ambitiösa eleverna bara umgås med ambitiösa – och därmed blir ännu mer 

ambitiösa, så kan man tänka sig att ett liknande mönster finns i den andra gruppen: de 

oambitiösa umgås bara med likasinnade, vilket leder till att de blir ännu mindre ambitiösa. 

Detta pekar på att det är just de ambitiösa elverna som gynnas av uppdelningen. 

Men det finns även ett annat stort bekymmer med denna uppdelning: skolor får betalt av 

staten utifrån hur många elever de har. Och häri ligger en stor risk att mindre attraktiva skolor 

hamnar i en ond cirkel. För om vi tänker oss att ambitiösa elever väljer bort den kommunala 

skolan för en friskola som de känner kan erbjuda dem en bättre utbildning, så sjunker 

elevantalet på den kommunala skolan och statsbidragen minskar därmed. Och med en mindre 

budget kan man inte bedriva verksamheten på samma sätt som tidigare, utan skolan måste 

minska kostnaderna. Minskade kostnader kan ta sig uttryck antingen som färre lärare eller 

annan personal, mindre material, färre skolresor etc. Blir bidragsminskningen tillräckligt stor 

så kommer elverna att märka av den, förmodligen i form av lägre kvalitet på skolan eller 
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utbildningen. Detta leder till att fler elever väljer att lämna skolan, vilket ger ytterligare 

bidragsminskningar, och vi har hamnat i en nedåtgående spiral.  

Segregation 

En sådan uppdelning leder därmed till segregation. De svaga och mindre ambitiösa eleverna 

hamnar utanför och får mindre resurser medan de ambitiösa eleverna får mer resurser och 

större möjligheter. Segregation är ett stort problem, inte bara för individen som drabbas utan 

även för samhället i stort, och så länge cream-skimmingliknande fenomen existerar kan vi inte 

räkna med att välfärdstjänsterna fördelas och tillhandahålls på ett jämlikt och rättvist sätt. 

Det är tänkbart att staten skulle kunna gå in med mer bidrag och stöd åt drabbade skolor, men 

detta leder, enligt Böhlmark och Holmlund (2011), till ineffektivt användande av resurser. Vi 

ser än en gång att ett upprätthållande av välfärden inte alltid går hand i hand med effektivitet. 

Beroende 

Välfärd handlar i mångt och mycket om trovärdighetsvaror, vilket definieras utifrån att 

konsumenten själv inte kan kontrollera kvaliteten på produkten, varken före eller efter det att 

tjänsten konsumeras (Jordahl 2008 s. 51). När det finns ett är sådant starkt beroende från 

konsumentsidan så krävs det att man kan lita på att tjänsten tillhandahålls, och även att 

tjänsten håller en hög kvalitet. Informationsövertaget som producenterna har kan leda till 

problem både under privat och statligt ägande. Statliga bolag gör ingen vinst och har därför 

inga incitament att arbeta hårdare. En konsekvens av detta är att de kan ge en 

underbehandling av kunden – alltså att de på grund av konsumentens informationsunderläge 

kan ge denne mindre behandling än vad den egentligen behöver. Det motsatta problemet finns 

hos privata vinstdrivande företag: de kan istället övertyga konsumenten om att den behöver 

mer behandling än vad som egentligen är fallet – så kallad överbehandling (Lindqvist 2008). 

Utöver det informationsövertag som producenten har över konsumenten så befinner sig 

konsumenten också ofta i en annan slags beroendeställning när det kommer till 

välfärdstjänster. Det är tjänster som ofta behövs när man är i ett känsligt stadium i livet, bland 

annat vid sjukdom, ålderdom etc. Tjänsterna är av sådan karaktär att de utgör en stor och 

viktig del av konsumentens liv, och om tjänsten missköts så kan konsumenten fara illa. Det är 

även mer eller mindre permanenta val av producent som konsumenten gör. Det är möjligt att 

byta producent om man inte är nöjd med tjänsten, men det är något som de flesta inte gör. En 

elev som är några år in på sin utbildning vill inte börja om på en ny skola. Samma sak med 

äldreomsorg – det är förknippat med stora personliga kostnader att byta producent.  



31 
 

Man kan alltså tala om att konsumenter av välfärdstjänster befinner sig i en dubbel 

beroendeställning, både vad gäller producenternas informationsövertag samt en utsatthet som 

följer av behovet av dessa tjänster. Det är därmed av yttersta vikt att producenten tar sitt 

ansvar och tillhandahåller en tjänst av hög kvalitet, men utan möjlighet att skriva 

specificerade kontrakt är det svårt att utkräva. Detta ökar betydelsen av regelbundna och 

grundliga kontroller av verksamheten. Man kan tänka sig att det är enklare att under kontroller 

av verksamheten se över kvaliteten än att specificera den i ett kontrakt. Därmed borde 

verksamheten kontrolleras kontinuerligt i frånvaro av kontraktspecifikationer. Sådana 

kontroller hjälper även konsumentera att ta informerade beslut i valet av producent, då dessa 

kontroller säkerligen kan ge mer information än vad en konsument kan få på egen hand. 

Applicering: skolan 

I den tredje och avslutande delen av analysen kommer jag att göra en fokusering på skolan. 

Teorierna som tagits upp i uppsatsen kommer att appliceras på hur skolan ser ut i Sverige 

idag. Utifrån detta dras slutsatser kring hur väl den nuvarande skolmarknaden fungerar. Jag 

kommer att gå igenom teorierna en och en, och slutligen sammanfatta vad teorierna säger om 

skolan. 

Kvasimarknader 

Le Grand och Bartlett (1993) definierar fyra ändamål med en kvasimarknad: effektivitet, 

lyhördhet, valfrihet och jämlikhet. Om dessa råder så fungerar marknaden väl. För att 

undersöka om dessa ändamål råder menar Le Grand och Bartlett att man ska se över följande 

aspekter: marknadsstruktur, information, transaktionskostnader och osäkerhet, motivation och 

cream-skimming. Dessa aspekter kommer jag nu att se över en och en för att sedan titta på 

vad resultaten säger om hur väl marknaden fungerar (och om ändamålen därmed är uppfyllda 

eller inte). 

De fem aspekterna 

Le Grand och Bartlett menar att det måste råda konkurrens på kvasimarknaden för att den ska 

vara framgångsrik. Är detta fallet på skolmarknaden? Vlachos (Hartman (red.) 2011 s. 80) 

menar att 30 procent av friskolor på grundskolenivå drivs av tio stora koncerner, där 

Kunskapsskolan är störst. På gymnasienivå är andelen som drivs av stora koncerner ännu 

större, med Academedia som den största aktören. Det finns fortfarande plats för mindre 

aktörer att etablera sig på marknaden, så man skulle än så länge möjligtvis kunna säga att det 

råder konkurrens. Men när de största koncernerna tar upp mer och mer av marknaden så 

puttas de mindre producenterna ut, och till slut kommer det troligen att likna en 
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oligopolmarknad mer än något annat. De kommunala skolorna slås dock inte ut på samma sätt 

som privata producenter, utan dessa lever kvar. Och att kommunala skolor kan överleva trots 

dåliga resultat eller dålig kvalitet på undervisningen är inte heller korrekt enligt 

konkurrensteorin. Priset på tjänsten utbildning ska dessutom, enligt Le Grand och Bartlett, 

bestämmas av efterfrågan och utbud. Detta är inte fallet, då priset istället är bestämt av staten. 

Att säga att skolan har en konkurrensmarknad kan därför vara att göra en grov förenkling av 

verkligheten, och jag skulle därmed säga att den första aspekten – marknadsstruktur – inte 

håller måttet. 

Le Grand och Bartlett går vidare och säger att det måste finnas information angående priser 

och kvalitet tillgänglig för både konsumenter och producenter, och att denna information ska 

vara riktig och lätt att ta del av. I empirin verkar detta ej vara fallet. Vlachos (Hartman (red.) 

2011 s. 67 ff.) anser att den information som familjer får tillgång till är mycket begränsad, och 

att det råder ett stort informationsövertag från producenternas sida. Den andra aspekten 

fallerar således även den. 

Angående transaktionskostnader anser Le Grand och Bartlett att det överskott som följer av 

att marknaden för tjänsten går från att vara ett statligt monopol till en kvasimarknad måste 

vara större än de extra transaktionskostnader som strukturbytet medför. Är detta inte fallet så 

kan man tänka sig att det vore bättre att låta tjänsten fortsätta tillhandahållas av staten. För att 

resonera kring detta måste transaktionskostnaderna som finns inom skolan först definieras, 

vilket inte är en enkel uppgift. Man kan tänka sig att det har blivit en ökning i ex ante-

kostnaderna då de vinstdrivande skolorna måste finansiera utförlig marknadsföring för att nå 

ut till eleverna. Ett av argumenten för vinstdrivande företag är dock att de ofta är effektivare, 

vilket i det här fallet skulle kunna betyda att friskolorna klarar av att sköta verksamheten till 

en lägre kostnad. Detta innebär i sådana fall att transaktionskostnaden för själva leveransen av 

tjänsten därmed har blivit lägre. Utöver dessa är det tänkbart att kostnaderna ligger ungefär 

likadant i friskolor och kommunala skolor. Då ligger uppgiften i att avgöra vilken av dessa 

transaktionskostnader som är störst. För att svara på detta krävs utförlig empiri som ligger 

utanför tidsramen för den här uppgiften och jag kommer således inte försöka besvara den. Hur 

denna aspekt står sig får därmed vara osagt. Transaktionskostnaderna hör även ihop med 

graden av osäkerhet, men då jag gör antagandet att osäkerheten i transaktionerna på 

skolmarknaden är lika stor för privata som för statliga aktörer så anser jag ej att detta gör 

varken till eller från. 
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Motivationen för aktörerna att befinna sig på marknaden ska, enligt Le Grand och Bartlett, 

åtminstone delvis vara ekonomisk. Detta stämmer inte överens med verkligheten, eftersom 

kommunala skolor och non profit-företag ej har vinst som sitt huvudsakliga syfte. Inte heller 

från konsumentsidan är motivationen ekonomisk (det vill säga att de vill hålla nere kostnaden 

så gott det går). Le Grand och Bartlett (1993) menar att ju längre avstånd det är mellan den 

som betalar och den som använder tjänsten, desto större blir problemet med att förutse 

motivationskälla, och desto mindre användbara blir marknadsteorier. Det är inte eleven själv 

som betalar för sin utbildning, och då tjänsten betalas av staten utan att eleven behöver göra 

någonting så anser jag att det är ett mycket stort avstånd mellan konsumenten och den som 

betalar ut skolpengen. Därmed fungerar kvasimarknaden ej utifrån den här aspekten heller. 

Cream-skimming är inte tillåtet inom skolsektorn. Både kommunala skolor och friskolor 

måste följa antagningsregler, vilka säger att skolan endast kan göra urval bland eleverna på 

vissa grunder, exempelvis (1) att syskon redan är elever på skolan, (2) geografisk närhet eller 

(3) kötid. I analysavsnittet diskuterade jag dock att det finns fenomen som liknar cream-

skimming som däremot är svåra att förbjuda. Detta innebär att det, trots förbudet mot att välja 

elever, finns cream-skimming i skolan. Huruvida den här punkten fungerar väl eller inte är 

problematiskt att avgöra. Å ena sidan så finns det ett regelverk mot cream-skimming (vilket är 

det som Le Grand och Bartlett menar behövs), å andra sidan uppkommer det ändå fenomen 

som har liknande effekter. Jag väljer att utgå från de effekter som uppstår, och då dessa är 

som om cream-skimming ej var förbjudet så anser jag att denna aspekt bör ses som ej 

godtagbar. Således fallerar kvasimarknaden även på denna punkt. 

Misslyckanden tar ut varandra 

Utifrån detta är det tämligen enkelt att se att kvasimarknaden för utbildning inte är optimal 

enligt Le Grand och Bartlett. På samtliga punkter så fungerar det ej som det enligt teorin är 

tänkt. De fyra ändamålen med kvasimarknaden var som sagt beroende av att dessa aspekter 

skulle fungera, vilket de alltså inte gör. Effektivitet, lyhördhet, valfrihet och jämlikhet är 

därför inte något som vi kan räkna med uppnås på marknaden som den ser ut idag. Man ska 

dock inte döma ut marknadslösningen för snabbt. Le Grand och Bartlett menar nämligen att 

vissa misslyckade punkter kan "ta ut varandra". Det vill säga, tre misslyckade punkter 

behöver inte nödvändigtvis vara sämre än två misslyckade punkter. Ett misslyckande kan 

väga upp för ett annat, och då kan vi ändå hamna på en acceptabel nivå. Vi vet dock inte vilka 

typer av misslyckanden som tar ut varandra, så om vi har en marknadslösning som är 
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fungerande eller ej får vara osagt. Klart är dock att lösningen ej är optimal med flertalet 

misslyckanden, utan att den är acceptabel som bäst. 

Musgrave 

Musgrave presenterar två omständigheter som tyder på att statlig kontroll över produktionen 

krävs: (1) Om efterfrågan är elastisk och tjänsten är en merit want eller (2) om efterfrågan är 

inelastisk och tjänsten utgör en stor del av låginkomsttagares budget (och är en merit want).  

Att utbildning är en merit want är tämligen enkelt att komma fram till, då staten har ett 

intresse av att ha en utbildad befolkning. Därmed skulle båda (eller ingen) av dessa två 

omständigheter kunna gälla. För att veta om någon av dessa omständigheter råder så krävs det 

att vi vet något om hur elasticiteten ser ut. 

Elasticiteten på efterfrågan 

Staten väljer att subventionera hela kostnaden av utbildning, vilket skulle kunna vara en 

indikator på att efterfrågan är elastisk och att tjänsten i sig är en merit want. Jag resonerar 

såhär: om efterfrågan på utbildning var inelastisk så skulle människor konsumera tjänsten 

även om det var dyrt för dem. De skulle därmed kunna betala kostnaden själva och ändå 

konsumera lika mycket. Då skulle staten kunna lägga dessa pengar på något annat istället, och 

detta skulle bli den mest effektiva lösningen. Om det i själva verket är så att det är en 

inelastisk efterfrågan på utbildning så är det, enligt detta sätt att se på det,  märkligt att staten 

väljer att stå för kostnaderna, då detta i sådana fall är högst ineffektivt (då konsumenterna 

skulle vara beredda att stå för kostnaderna själva).  

Man skulle dock kunna se på statens subventionering av utbildning i ett annat ljus. Om 

Musgraves andra villkor skulle råda så innebär det att människor skulle fortsätta att 

konsumera varan även om den blev dyrare, men att tjänsten i nuläget redan utgör en stor del 

av låginkomsttagares budget. Man kan då istället tänka sig att staten subventionerar utbildning 

av fördelningsskäl, så att alla ska kunna nyttja tjänsten utan att det ska bli för dyrt för dem.  

Statlig kontroll att föredra 

Det är som sagt svårt att säga något om hur elasticiteten ser ut, eftersom båda dessa 

omständigheter upplevs som troliga. Det verkar dock osannolikt att ingen av dessa 

omständigheter skulle råda – problemet är snarare att ta redan på vilket av dem det är. Utifrån 

detta resonemang så anser jag att det ter sig troligt att någon av dessa två omständigheter som 

Musgrave sätter upp är uppfylld. Det innebär att skolan, med Musgraves teori i åtanke, borde 
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ligga under statlig kontroll. Detta säger dock ingenting om vem det är som ska producera. Det 

kan vi istället titta närmare på med hjälp av Shleifers teori. 

Shleifer 

Shleifer menar att staten är den bästa producenten i följande fall: om (1) det finns möjligheter 

för privata företag att sänka sina kostnader genom att sänka kvaliteten på produkten, (2) 

innovation är relativt oviktigt, (3) konkurrensen på marknaden är svag och konsumenters 

möjligheter att välja eller byta producent är små och (4) vid svag ryktesspridning. (Shleifer 

1998 s. 12) 

På skolmarknaden finns det möjligheter för privata företag att sänka kostnaderna genom att 

sänka kvaliteten på utbildningen. Om skolan bestämmer sig för att anställa färre lärare eller 

stödpersonal så kommer detta absolut att märkas för eleverna. På samma sätt blir utbildningen 

lidande om företaget bestämmer sig för att köpa in mindre eller sämre undervisningsmaterial. 

Här finns alltså kostnadsminskningar att göra för det företag som satsar på rå effektivitet. 

Att innovation skulle vara relativt oviktigt i skolan skulle man kunna påstå. Skolan är – som 

många andra branscher – beroende av nya och effektiva arbetssätt, datorer, uppdaterat 

undervisningsmaterial etc. Men det är inte skolan i sig som står för den innovationen, och 

därför skulle jag ej säga att innovationen är viktig i skolan (men det är såklart viktigt att 

skolan tar del av innovation som kommer utifrån).  

Elever har möjlighet att välja och byta skola. Att välja kan dock vara svårt och i många fall 

grunda sig på andra faktorer än kvaliteten på undervisningen, vilket i sig kan skada 

konkurrensen då det inte nödvändigtvis blir de producenter med högst kvalitet som överlever 

på marknaden. Det kan istället vara närhet till hemmet, vänner, löften om surfplattor eller 

skolresor som avgör var man vill gå i skolan. Så valfriheten finns, men den fungerar inte 

enligt teorierna om den rationelle konsumenten. På pappret finns även möjligheter för elever 

att byta skola om de inte är nöjda. Detta är dock ingenting som eleven gör lättvindigt. Det är 

ofta stora personliga kostnader förknippade med att byta skola. Man måste lära känna nya 

vänner, nya lärare, kanske börja om från början med vissa kurser etc. Så även om den 

möjligheten finns så skulle jag ändå vilja säga att den i praktiken är begränsad, då den inte 

kommer utan stora kostnader.  

Vlachos (Hartman (red.) 2011 s. 72) anser att eftersom informationen är begränsad för elever 

och deras föräldrar så kan inte heller ryktesspridningen fungera väl, då det inte finns någon 
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information att sprida. Detta innebär att även den fjärde av Shleifers punkter stämmer in på 

verkligheten. 

Sammanfattningsvis kan vi se att flera av Shleifers fyra punkter stämmer in på skolan. Detta 

medför att det, enligt Shleifer, borde vara staten som står för produktionen av undervisning i 

Sverige. Även Williamsons teori behandlar just vem som är den bäst lämpade producenten av 

en tjänst, dock ur ett annat perspektiv. Denna teori följer härnäst. 

Transaktionskostnadsteorin 

Williamsons transaktionskostnadsteori (Ruiter 2005) sätter upp tre risker som är förknippade 

med offentliga transaktioner, och storleken på dessa risker ger indikationer på vilken 

ägandeform som passar bäst. Nedan går jag igenom teorin för att se hur dessa risker ser ut i 

skolan. 

Onödigt stora kostnader 

Är risken för onödigt stora kostnader hög inom skolan? Intäkterna för en skola beror på hur 

många elever den har. Även den kommunala skolan har en fast budget att gå efter. Det som 

skiljer kommunala och fristående skolor åt i budget-aspekten är att de fristående skolorna är 

beroende av att göra vinst för att kunna fortsätta med verksamheten. De kommunala skolorna 

måste hålla sig inom ramarna för budgeten, men de har inget vinstkrav, och ägaren (staten) 

går ej i konkurs bara för att en skola skulle gå med förlust ett år. En kommunal skola kan 

hållas öppen så länge staten anser att det är värt kostnaderna, medan en fristående skola är helt 

beroende av att skolan genererar vinst. Detta medför att friskolor har större incitament än 

kommunala skolor att hålla nere kostnaderna, medan kommunala skolor kan tänkas ha en 

något mer avslappnad syn på budgetarbetet. Deras arbete handlar ej om kostnadsminimering, 

utan endast att budgeten ska gå ihop. Huruvida risken för onödigt stora kostnader är stor eller 

inte är svårt att bedöma. Klart är iallafall att friskolor säkerligen arbetar mer aktivt för att hålla 

nere kostnaderna än vad den kommunala skolan gör. 

Ömsesidigt beroende 

Att det finns ett ömsesidigt beroende skulle man kunna tänka sig. Eleven är beroende av 

skolan och att ledningen ser till att den kunskap som förmedlas är utav värde för eleven (då 

eleven har svårt att avgöra detta själv). Eleven är även beroende av att skolan ser till att ha 

duktiga och tillräckligt många lärare och att den har relevant undervisningsmaterial. Därmed 

anser jag att eleven befinner sig i en beroendeställning gentemot skolan/producenten. Men hur 

ser det då ut åt andra hållet? Behöver producenten eleven? Detta skulle man säkerligen kunna 
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argumentera både för och emot. Eftersom skolpengen följer med eleven så behöver skolan 

elever för att få pengar överhuvudtaget, så av detta kan man påstå att de är i en 

beroendeställning. Däremot skulle man också kunna argumentera emot detta med att skolan 

inte är beroende av den enskilda eleven, utan av eleverna som en grupp. Att en elev lämnar 

skolan gör inte skolan någonting, så länge det kommer nya elever som fyller upp. Så hur ska 

man då se på detta? Jag skulle ändå vilja säga att det finns ett ömsesidigt beroende. Skolan är 

beroende av att eleven stannar. Möjligtvis inte på individnivå, men det blir sant i yttersta grad 

om eleverna börjar lämna skolan en efter en. Därmed skulle jag alltså vilja påstå att det 

faktiskt är ett ömsesidigt beroende det handlar om. 

Problem med rättskaffenhet 

Jag skulle ej påstå att det finns ett stort problem med rättskaffenhet inom skolan. Möjligtvis 

att hanteringen av betyg och elevens personliga uppgifter kan upplevas som känsligt, men jag 

finner det osannolikt att det var detta som Williamson hade i åtanke när han skrev teorin. 

Därför anser jag att risken för problem med rättskaffenhet är låg. 

Sammanfattningsvis ser vi att denna kombination av risknivåer varken passar in under full-

ständig privatisering eller offentlig tillhandahållning (se tabell 1 på s. 16). Enligt Williamsons 

teorier borde alltså skolan tillhandahållas av något slags mellanting med någon grad av 

regleringar. Möjligtvis den lösning vi har idag.  

Den andra osynliga handen 

Den andra osynliga handen kommer, enligt Le Grand (2007), att styra välfärdsmarknaden så 

det råder valfrihet och konkurrens på marknaden. För att detta ska kunna ske måste dock tre 

villkor vara uppfyllda: verklig konkurrens, fullständig information och cream-skimming.  

 

Verklig konkurrens? 

För att det ska finnas verklig konkurrens på skolmarknaden så kräver Le Grand att pengarna 

ska följa konsumenten, det ska finnas flera konsumenter och fullständig information ska vara 

tillgänglig. Gäller detta i verkligheten? 

Pengarna följer konsumenten i form av skolpengen. För verklig konkurrens krävs dock att 

denna summa ska vara tillräckligt stor för att ha en betydelse för producenten. Idag ligger 

skolpengen för en gymnasieelev mellan 69 800 kr och 192 900 kr per elev och år, beroende på 

vilket program eleven studerar vid (Skolverket 2013). Huruvida det är en tillräckligt stor 
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summa eller inte för att producenten ska sakna den när den försvinner är svårt att säga och 

beror på hur stor kostnaden för en elev är. Om bidraget bara täcker kostnaderna så gör det 

varken till eller från att eleven – och skolpengen – försvinner. Här finns dock tydliga 

incitament för producenten att dra ner på kostnaden per elev för att kunna plocka ut 

mellanskillnaden i vinst. Därmed kan man resonera sig fram till att ett vinstdrivande företag 

säkerligen förlorar iallafall en viss vinst när eleven väljer att byta skola.  

Om vi går vidare till de andra punkterna som ska vara uppfyllda för att verklig konkurrens ska 

råda så ser vi att det faktiskt finns flera producenter att välja mellan (detta beror till viss del på 

var man bor, utbudet är såklart större i städer och mindre i glesbygden, men valfriheten finns 

trots allt). Det ska vara fritt in- och utträde på marknaden. Detta stämmer, med reservationen 

att fritt inträde gäller i det avseendet att vissa krav är uppfyllda (exempelvis att ekonomin ska 

hålla långsiktigt  – se Skolinspektionen 2012 för den fullständiga listan på krav). Utifrån dessa 

punkter är alltså villkoret för verklig konkurrens uppfyllt för skolmarknaden. 

Fullständig information 

När det kommer till fullständig information så anser jag att det kriteriet ej är uppfyllt. Det 

finns säkerligen mycket med verksamheten som konsumenterna ej känner till. Detta får stöd 

av bland andra Vlachos (Hartman (red.) 2011 s. 67 ff.) 

Cream-skimming 

Möjligheten till cream-skimming måste tas bort. Cream-skimming är som sagt förbjudet i 

skolan. Men enligt de resonemang jag har fört tidigare så anser jag ändå att det finns liknande 

fenomen som har likartade resultat som cream-skimming. Dessa fenomen är dock svåra att 

göra någonting åt, då det är konsumenterna som grupperar sig själva.  

Modellens resultat 

Huruvida Konkurrens- och valfrihetsmodellen fungerar eller inte inom skolan beror på hur 

strikt man vill vara i tolkandet av dessa villkor. Villkoret om verklig konkurrens är trots allt 

uppfyllt, så man skulle kunna argumentera för att vissa delar av modellen är uppfyllda. Detta 

återkommer jag snart till. 

Något som kan sägas med säkerhet är att Jordahls (Sveriges Radio 2013) farhågor om den 

roffande handen inte är någon fara när det gäller skola, då dessa priser inte kan höjas av de 

vinstdrivande företagen, utan de är givna av staten. I andra delar av välfärden, till exempel 

äldreomsorgen, kan dock den roffande handen bli verklighet, då producenterna har mer 

inflytande när priserna sätts. Själva omsorgen finns det ett maxtak på, men producenterna kan 
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istället höja avgifter för mat och hyra. I det fallet finns större möjligheter för producenterna att 

utnyttja konsumenternas ovaksamhet. Detta går jag dock inte in närmare på här, då detta är en 

fokusering på skolan. 

Le Grand (2007) menade att om Valfrihet- och konkurrensmodellen var uppfylld så skulle den 

andra osynliga handen styra välfärdsmarknaden till jämvikt och tre saker kommer att hända: 

(1) autonomiprincipen uppfylls och lyhördhet skapas, (2) producenterna får incitament att ha 

hög kvalitet och effektivitet och (3) resultatet blir sannolikt rättvist. (Le Grand 2007 s. 42) 

Eftersom kriterierna för en framgångsrik Valfrihets- och konkurrensmodell ej är uppfyllda så 

kan man därmed inte heller räkna med att dessa tre händelser heller kommer att infrias. 

Däremot skulle man kunna tänka sig att delar att detta kan stämma överens med verkligheten, 

då vissa av villkoren var mötta. Jag resonerar såhär: villkoren om fullständig information och 

att cream-skimming ej ska finnas infrias inte. Däremot kan man argumentera för att villkoret 

om verklig konkurrens faktiskt är uppfyllt. Och om det råder verklig konkurrens på 

skolmarknaden så kan man dessutom tänka sig att detta medför att autonomiprincipen 

uppfylls och lyhördhet skapas. För om verklig konkurrens råder så kan konsumenter välja och 

välja bort producenter, vilket ger autonomi, och producenterna gör bäst i att vara lyhörda – då 

de annars riskerar att bli bortvalda. Det är dock tveksam om autonomin har något värde om 

det inte finns någon information. 

Sammanfattning av appliceringen 

Det är inte entydiga resultat som erhålls av denna applicering. Det som däremot blir tydligt är 

att ingen av teorierna pekar på att skolan, som den ser ut idag, borde vara fullständigt 

konkurrensutsatt helt utan statlig inblandning. Det blir snarare en fråga om i vilken 

utsträckning staten ska ha kontroll och producera tjänsten. Enligt Le Grand och Bartlett 

(1993) är dagens kvasimarknad för skolan inte optimal, utan den fallerar på flera punkter. 

Detta säger dock inte om det är mer eller mindre statlig inblandning som behövs för att en ska 

bli bättre, utan endast att det förmodligen inte är det bäst lämpade. 

Diskussion och slutsats 
Syftet med uppsatsen var att, med avstamp i nationalekonomiska teorier, undersöka vilka 

argument det finns för och emot vinstdrivande privata företag i välfärden. Det finns 

övertygande argument både för och emot vinstintresset i välfärden och jag kommer här att 

kortfattat lista de främsta argument som jag anser att den här uppsatsen har lyft fram. Efter 

detta följer en bredare diskussion kring dessa argument och mina slusatser. 
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Argument för vinstdrivna privata företag i välfärden (under antagande om fullständig 
information och stark ryktesspridning): 

• På lång sikt slås de producenter som håller låg kvalitet ut, och vinstintresset leder till 
att alla blir tvungna att satsa på produktiv effektivitet (vilket inte ger incitament till att 
hålla låg kvalitet – snarare tvärtom). 

• Vinstdrivna företag har incitament att hålla hög kvalitet trots att kontrakt ej kan 
specificeras, tack vare konkurrensen. 

• På lång sikt genererar vinstintresset mer innovation, vilket gynnar branschen, 
producenterna och konsumenterna. 

• Det råder autonomi, det vill säga att konsumenterna får bestämma själv vilken tjänst 
de ska konsumera av vilken producent. 

Argument emot vinstdrivna privata företag i välfärden: 

• På kort sikt kommer vissa av de vinstdrivna företagen att sträva efter rå effektivitet, 
vilket gör att tjänsterna håller lägre kvalitet. 

• Cream-skimming är omöjlig att stoppa, trots formella förbud, vilket leder till 
segregering. 

• Även om det är möjligt på pappret så är det i praktiken svårt att byta producent, och 
det är stora personliga kostnader förknippade med att välja fel. 

• Det finns inte fullständig information tillgänglig för konsumenter idag,vilket bland 
annat innebär att producenterna kan hålla låg kvalitet utan att konsumenterna vet om 
det. Om inte fullständig information finns så förlorar producenterna incitament att 
sträva efter produktiv effektivitet istället för rå, och kommer därmed att fortsätta med 
det även på lång sikt. 

• Då det handlar om trovärdighetsvaror så finns en inbyggd risk för överbehandling.  

De negativa aspekterna 

Det blir tydligt att mycket hänger på antagandet om fullständig information. Alla argument 

jag listade för vinstintresset i välfärden beror på att det finns information (om inte fullständig 

så åtminstone godtagbar). Det är således inte vinstintresset i sig som är ett potentiellt problem 

inom välfärden, utan att marknaden inte har tillräckligt med information tillgänglig för 

konsumenterna. Detta är det område som, enligt mig, är mest brådskande att man försöker 

åtgärda. På kort sikt är ett stort problem att utan specificerade kontrakt så finns det incitament 

för vinstdrivande företag att sänka kvaliteten för att minska sina kostnader. Detta drabbar 

framför allt konsumenterna. Det är även ett problem att detta förmodligen kan fortgå under en 

viss tidsperiod utan att det blir känt för allmänheten. På det viset så kommer kunderna att 

konsumera en undermålig tjänst – utan att ens veta om det. Valfriheten betyder i ett sådant 

läge ingenting (om konsumenten ändå inte vet vad det är man väljer). Ett annat problem är 

cream-skimming, eller fenomen som har samma effekter som cream-skimming. Så länge detta 
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kan fortgå så kommer tjänsterna inte att vara jämlika eller rättvisa, utan tvärtom: så länge 

andelen friskolor fortsätter att öka så kommer skillnaderna bara att bli större (Böhlmark och 

Holmlund 2011). 

Det positiva aspekterna 

Om vi däremot gör antagandet att det finns fullständig information på marknaden (och en 

fungerande ryktesspridning) så kan vi prata om alla de positiva aspekter som vinstintresset för 

med sig till välfärden. Det som talar för ett vinstintresse i välfärden är framförallt de stora 

effektivitetsvinsterna som blir möjliga. Gör man ett antagande om fullständig information på 

marknaden och stark ryktesspridning så kommer dessutom konkurrensen se till att det bara är 

de företag som håller god kvalitet som klarar sig på marknaden. Detta kommer i 

förlängningen även bidra till att företag väljer att satsa på produktiv istället för rå effektivitet, 

då de inser att det är där den långsiktiga vinsten ligger (och de som håller fast vid den råa 

effektiviteten kommer att slås ut från marknaden). Det kommer alltså att bli hög kvalitet på 

tjänsterna trots att det inte är specificerat i ett kontrakt. Det här är dock effekter som vi kan 

förvänta oss på lång sikt. Vinstintresset och strävan efter hög produktiv effektivitet kommer 

dessutom att få fler företag att satsa på innovationer, vilket kommer gynna alla aktörer på 

marknaden – inte minst konsumenterna som kan få samma kvalitet till ett lägre pris. Dessa 

slutsatser är dock beroende av antagandet att det finns tillgänglig information och en stark 

ryktesspridning.  

De antaganden som krävs - gäller de i verkligheten? 

Om information och ryktesspridning s saknas kan företagen med dålig kvalitet överleva, 

vilket i sin tur kan få förödande effekter på välfärden. Så frågan är då: är det ett rimligt 

antagande att det finns information tillgänglig på marknaden? Ett annat problem relaterat till 

detta är huruvida konsumenterna har kunskapen eller inte för att ens kunna använda 

informationen på rätt sätt om den skulle tillhandahållas. Jag har refererat till viss empiri 

(Hartman (red.) 2011) som tyder på att informationen är bristfällig och långt ifrån fullständig. 

Detta är dock alldeles för stora frågor för att jag i den här uppsatsen ska kunna spekulera 

vidare kring det, och jag föreslår därmed vidare forskning på ämnet. 

Däremot anser jag att om informationen på marknaden är otillräcklig krävs det att staten finns 

med på marknaden som ett skyddande organ för konsumenterna. Det behövs kontinuerliga 

och genomförliga kvalitetskontroller av verksamheten, så att konsumenterna informations-

bristen till trots ändå kan ges ett stöd i deras val och utvärdering av producent. Kontrollen blir 

dessutom extra viktig när kontrakten på välfärdsmarknaden är svåra att specificera.  



42 
 

Skolmarknaden 

Jag gjorde en applicering av teorierna på skolmarknaden, där ingen av teorierna pekar på att 

skolan borde tillhandahållas helt av privata aktörer. Däremot går teorierna isär om hur stor 

inblandning staten ska ha. Shleifer menar till exempel att staten borde stå för produktionen, 

medan Williamson anser att någon typ av reglering är bäst.  

Le Grand och Bartletts kvasimarknadsteori och Le Grands teori om den andra osynliga 

handen undersöker hur skolmarknaden ser ut idag, och kommer fram till att den inte fungerar 

optimalt. Problemen som står i vägen för att Le Grands två teorier ska fungera är det ej råder 

tillräckligt utvecklad konkurrens på marknaden, cream-skimming förekommer, det är 

kostsamt att byta producent och det råder brist om information på marknaden. 

Slutord 

Problematiken med vinstintresset är att det gör aktörerna till effektivitetsmaximerande, vilket 

inte alltid är vad som är bäst för välfärdstjänsterna. Det är dock effektivitetsmaximeringen 

som även står för de positiva möjligheterna med privatiseringen, så man kan inte dra några 

negativa samband mellan välfärd och effektivitet i sig. Välfärdstjänsterna kan inte handla om 

att enbart jobba mot högre effektivitet och därmed vinst, men å andra sidan så gynnar det 

ingen att man sköter verksamheten ineffektivt. Le Grand och Bartlett (1993 s. 14) säger att 

"there's nothing caring about waste", med vilket de menar att effektivitet kan inte vara ett mål 

i sig, men det finns heller inget egenvärde i att ha en ineffektiv verksamhet. Slöseri med 

resurser gynnar inte konsumenterna mer än vad ett effektivitetssökande gör. 

Det överhängande problemet när det gäller privatisering av välfärden är således inte 

vinstintresset i sig, utan (1) svårigheterna med att skriva specificerade kontrakt och (2) 

informationsbristen på marknaden. Ju lättare det är att specificera kontrakt och ju mer 

information som finns, desto mindre roll kan staten spela. Då staten även har en 

fördelningsuppgift så är det dock inte möjligt att förlägga allt ansvar på de privata aktörerna. 

Inom välfärden kommer staten alltid vara av betydelse, om inte som producent så åtminstone 

med en kontrollerande och fördelande roll. 
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