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Förord

I stället för vinstförbud
– bättre reglering av välfärdsföretag
Sverige har alltid varit ett land som har vågat ta ut svängarna i politiken, särskilt på välfärdsområdet. Vi
byggde tidigt ut en mycket omfattande föräldraförsäkring och en förskola där nästan alla barn deltar.
Under en period gjordes i princip all sjukvård offentlig och apoteken förstatligades. Sedan svängde pendeln, och Sverige har i stället gått mycket långt med upphandlingar och valfrihetssystem, där särskilt
skolpengen sticker ut eftersom inget annat land har en motsvarande lösning.
Tyvärr handlar debatten om den här blandningen av privat och offentligt väldigt mycket om vinstförbud
eller vinstbegränsningar, förslag som det inte finns en majoritet för i riksdagen, och knappast kommer att
finnas majoritet för efter valet heller. De här texterna av fem svenska forskare är ett försök att vara mer
konstruktiv och hitta framkomliga lösningar på de problem som oroar många. Om partierna är beredda
att ta till sig de förslagen går det att åstadkomma mycket, även om man är oense om vinstfrågan.
Vinster har varken varit himmel eller helvete, och det är dags att gå vidare i debatten. Fores har tidigare
arbetat med frågan tillsammans med Entreprenörskapsforum och stiftelsen Leading Health Care, inom
projektet Uppdrag Välfärd 2012–15. Det vi gjorde då är fortfarande aktuellt och kompletterar texterna här.
Jag vill särskilt lyfta fram Mats Bergmans studie “Upphandling och kundval av välfärdstjänster - en teorigenomgång” som lyfter fram en rad konkreta sätt att förbättra upphandlingar och kundvalssystem, och
ger en vägledning om när man ska välja upphandling, kundval eller egen regi.
Även den slutrapport vi tre tankesmedjor skrev gemensamt bör vara närmast tidlös: “Välfärden är värd en
bättre debatt – sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras”, där vi pekar på att det aldrig kommer
att finnas några perfekta system, utan beslutsfattare måste göra avvägningar mellan storskaligt och småskaligt, mellan stort innovationsutrymme och detaljerad kontroll med mera.
Att man inte kan nå perfektion är inget att känna sig uppgiven inför. Är man medveten om vilka avvägningar som måste göras och beredd att ändra balansen när omvärlden förändras eller resultaten blir en
besvikelse, så är ändå mycket vunnet. Den här samlingen texter är säkert inte perfekt heller. Men den är
ett försök att få debatten att bli mer forskningsbaserad och konstruktiv, och om vi inte alls når den effekten får vi pröva nya vägar framöver.
Andreas Bergström, vice vd, Fores
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Det finns ett antal tänkbara argument mot vinstdrivande företag inom välfärdssektorn, som att
vinsten gör att det blir mindre resurser till verksamheten eller att kvalitén går ner om en del resurser går till vinst. Författaren undersöker argumenten och visar att det finns teoretiska argument
både för lägre och högre kvalité i vinstdrivande företag. Empiriskt tycks privata aktörer leverera i
genomsnitt minst lika god kvalité som verksamhet i offentlig regi. Det saknas stöd för att
idéburna, icke-vinstdrivande verksamheter ger högre kvalité när välfärdstjänster produceras i stor
skala.
Ett av de vanligaste argumenten mot vinstdrivande företag inom välfärdssektorn är att själva
det förhållandet att det finns en vinst gör att
mindre pengar går till skola och omsorg, jämfört
med exempelvis kommunal regi. Men håller
detta argument för en djupare analys? Eller bygger det på felaktiga antaganden?
Utgångspunkten vid konkurrensutsättning av
välfärdstjänster är normalt att de privata utförarna får samma ersättning som de offentliga – eller
möjligen lägre. Friskolor har exempelvis under
vissa tider fått lägre ersättning än kommunala
skolor och när välfärdstjänster upphandlas tenderar kostnaden att bli lägre än i offentlig regi. I
LOV-system ska ersättningen i princip vara densamma eller i varje fall så jämförbar som möjligt.
Men om kvalitén är densamma som vid offentlig
regi och kostnaden för det offentliga är densamma eller lägre, så är ju inget förlorat. Tvärt
om, ifall privata utförare trots samma eller lägre
ersättning kan göra vinst, så bör detta betraktas
som en fördel. Om produktionskostnaden är
lägre vid samma kvalitet uppstår en samhällsekonomisk vinst.
Kanske bygger motståndet mot vinst på den
tänkta jämförelsen mellan en privat vinstsyftande
verksamhet med låga kostnader och viss vinst –
och en privat verksamhet med lika låga kostnader, men som inte tar ut vinst utan lägger alla

resurser på att maximera kvalitén. Det finns
förvisso en organisationsform som förenar privat
ägande och privat kontroll med frånvaro av
vinstintresse, det som brukar kallas idéburna
organisationer. Problemet är bara att en privat
verksamhet utan vinstmotiv antagligen inte kan
vara lika effektiv som en privat verksamhet med
vinstmotiv, i varje fall inte i genomsnitt. Vinstintresset är effektivitetsfrämjande och, vilket utvecklas nedan, kan ofta ha en positiv inverkan
på kvaliteten.
Att organisationsformen privat verksamhet utan
vinstmotiv existerar är i sig värdefullt och bidrar
till marknadsmångfald. I många delar av föreningslivet är idéburen verksamhet den naturliga
och antagligen bästa lösningen, men när stora
volymer välfärdstjänster ska produceras och när
verksamheten ska professionaliseras är idéburen verksamhet inte en universallösning. Den
tenderar, i likhet med offentlig verksamhet, att
vara mindre kostnadseffektiv än vinstdrivande
privat verksamhet och den forskning som finns
ger inte stöd för att kvalitén överlag är högre när
välfärdstjänster produceras i stor skala av
idéburna organisationer. Den idéburna modellen
fungerar antagligen bäst för verksamheter som
delvis kan byggas på att särskilt kunnig och
motiverad personal levererar litet mer än de
egentligen har betalt för, exempelvis för vissa

specialiserade tjänster i liten skala eller för verksamheter där det är lätt att hitta särskilt motiverad personal, såsom forskning och konstnärlig
verksamhet.1
En annan ingång till vinstmotståndet, kanske
den viktigaste, är uppfattningen att det finns en
koppling mellan kostnad och kvalitet, samtidigt
som det är så pass svårt att mäta kvalitet att det
inte går att kravställa och kontrollera kvalitetsnivån – och samtidigt som vinstsyftande företag är
frestade att i det dolda sänka kostnaderna utan
att ersättningen sänks. Om det finns en sådan
nära koppling mellan kostnad och kvalitet och
om det också är väldigt svårt att mäta kvalitet,
så skulle ett sätt att upprätthålla god kvalitet
vara att bedriva verksamheten i offentlig regi,
alternativt i privat icke vinstsyftande.2
Att den bästa organisatoriska lösningen ibland
är att en verksamhet bedrivs i offentlig regi, exempelvis av dessa skäl, men också av andra
skäl, torde få ifrågasätta. I Bergman (2013) utvecklas resonemanget om när offentlig produktion kan vara att föredra. Allmänt sett är det
bättre att bedriva verksamhet i offentlig regi när i)
transaktionskostnaderna för att köpa från externa leverantörer är höga, t.ex. därför att det är
svårt att specificera och kontrollera kvalitet och
ii) det samtidigt gäller relativt unika produkter, så
att skal- och specialiseringsvinsterna hos externa leverantörer inte är särskilt stora. Annorlunda
uttryckt har vinstsyftande företag starkare incitament att spara in på kostnader, vilket kan leda
till lägre kvalitet, vilket i sin tur ibland kan vara
svårt att upptäcka. Samtidigt som kostnadseffektivitet i sig förstås är bra och kan leda till mer
välfärd för pengarna, om kvalitén kan upprätthållas.
Men vinsten kan också utgöra ett positivt kvalitetsdrivande incitament. Förhoppningen om
framtida avkastning är det som motiverar företaget att investera idag. Och faktiskt gäller detta
inte bara investeringar i sådant som byggnader
och kunskap; ur företagets synpunkt är det
också en investering att leverera god kvalitet
också i sådana dimensioner som inte låter sig
1

Se vidare Bergman och Jordahl, 2014, avsnitt 3.3
och 5.5, för en diskussion om idéburen äldreomsorg.
2
För en teoretisk analys till stöd för detta, se Glaeser
och Shleifer, 2001.

mätas på ett enkelt sätt. Genom att ge kunderna inte bara det de kan kräva, utan också det de
förväntar sig och hoppas på, bygger företaget
upp ett gott renommé och stärker sitt varumärke. Detta är en fundamental och kraftfull
princip på vanliga privata marknader, men den
spelar också roll inom välfärdsområdet. Även
om Lagen om offentlig upphandling inte tillåter
att uttrycklig hänsyn tas till varumärket när leverantörer ska utses, så är det på flertalet välfärdsmarknader viktigt att uppfattas som en
seriös leverantör med god kvalitét.3 Detta blir än
mer påtagligt när det finns inslag av kundval,
som på skolans område och inom LOV-system
för omsorgstjänster.
Kortsiktiga incitament att sänka kostnaderna på
ett sätt som kan gå ut över kvalitén står alltså
potentiellt mot mer långsiktiga incitament att
investera i kvalitet för att i framtiden kunna göra
goda vinster. Beroende på hur ersättnings-,
kontroll- och kundvalssystemen utformas kan de
gynnsamma långsiktiga incitamentseffekterna
dominera över de kortsiktiga och för kvalitén
mer negativa effekterna. Till detta kommer att
positiva vinster skapar incitament för nya entreprenörer att etablera sig på marknaden.
En teoretisk analys av vinsternas effekter på
välfärdens kvalitet ger värdefulla insikter om hur
dessa sektorer bör organiseras, men eftersom
det finns motverkande effekter räcker inte detta
för att avgöra om vinstmotivet påverkat kvalitén
positivt eller negativt. Det finns därför anledning
att se på den empiriska forskningen om kvalitet
och vinster i välfärden.
Ett antal studier har på olika sätt angripit frågan
om organisatorisk form och kvalitet inom välfärdssektorn. Kort kan resultatet av de svenska
studierna sammanfattas så, att det inte tycks
finnas något särskilt starkt samband när det
gäller de stora välfärdstjänsterna vård, skola och
omsorg. Olika organisatoriska former har olika
styrkor och svagheter, men privata företag tycks
i genomsnitt leverera minst lika god kvalitet som
verksamhet i offentlig regi. 4

3

Se Bergman, 2013.
Se t.ex. Bergman och Jordahl, 2014, för en sammanfattning av studier av kvalitet i äldreomsorg, respektive Holmlund m.fl, 2014, för en sammanfattning
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Ett alternativ till att helt förbjuda vinstsyftande
företag, som fått stor uppmärksamhet i den
politiska debatten, är att begränsa den tillåtna
vinsten. Vad kan man säga om detta?
Normalt sett brukar vinstreglering användas
antingen som ett alternativ till prisreglering eller
som en av flera komponenter i en beräkning för
att fastställa det tillåtna priset enligt en prisreglering. Och normalt sett gäller detta branscher
med stora investeringar i fysiskt kapital, då ett
skäligt pris inte kan fastställas utan att man explicit tar hänsyn till företagens investeringar, och
där företagen ofta har någon sorts monopolställning. De svenska välfärdsföretagen, däremot, är antingen prisreglerade, när man agerar
inom kundvalssystem där priset ofta sätts lika
med kostnaden för egen regi, eller utsatta för
priskonkurrens genom offentliga upphandlingar.
Därför finns det egentligen inget behov av vinstreglering; det blir en onödig dubbelreglering.
Men effekten kan också bli att vinsten begränsas till en så låg nivå att marknaden slutar att
fungera, vilket i huvudsak beror på att välfärdsbranscherna inte är kapitaltunga i klassisk mening och att det därför är svårt att fastställa en
rimlig vinstnivå.
Merparten av vinsten är normalt en ganska rimlig
ersättning för det egna kapital som investerats i
företaget, en sorts ränta eller avkastning.5 När
kapital lånas från banken måste ränta betalas,
vilket reducerar den uppmätta vinsten. För det
kapital som ”lånas” från ägarna utgår ingen
ränta. Istället får vinst och utdelning fylla motsvarande roll som ränta. En praktisk svårighet är att
det ofta finns betydande skillnader mellan bokförda värden och faktiska (eller ekonomiska)
värden. Det bokförda kapitalet består framför allt
av finansiella och reella tillgångar, det vill säga
banktillgodohavanden och skulder, respektive
sådant som byggnader och maskiner. Värdet av
den typen av tillgångar kan normalt fastställas
med god precision, medan värdet av immateri-

av forskning om studieresultat och friskolekonkurrens.
Andersson och Jordahl, 2011, redovisar resultat från
den internationella litteraturen om kvalitet vid outsourcing. Dubrovinsky, 2009, diskuterar kvalitet i vinstsyftande och icke vinstsyftande amerikansk sjukvård.
5

En del av vinsten kan också uppstå därför att ägaren arbetar helt eller delvis utan ersättning.

ella tillgångar, såsom varumärken, know-how,
upparbetade relationer och investeringar i företagets humankapital, ofta underskattas. Detta
leder i sin tur till att den uppmätta lönsamheten
är en överskattning – och till att det är svårt att
sätta en vinstbegränsning på en rimlig nivå. Om
man inte kan mäta storleken på det ekonomiska
kapitalet på ett bra sätt, så kan man heller inte
fastställa vad som är en rimlig nivå på vinsten.6
Sammanfattningsvis gäller alltså att vinstdrivande välfärdsverksamhet normalt kostar skattebetalarna lika mycket som offentlig verksamhet, eller mindre, medan kvalitén, så gott det går
att mäta, i de flesta fall är helt likvärdig och
ibland bättre. Om det uppstår en vinst i verksamheten är detta i sig en samhällsekonomisk
vinst7, vilket indikerar att de egentliga kostnaderna tenderar att vara lägre i privat verksamhet.
Vinsten i sig är i stor utsträckning en kostnadsersättning som spelar motsvarande roll för det
egna kapitalet som bankränta för det lånade
kapitalet. Men vinsten är samtidigt ett incitament
till investeringar, inte bara i byggnader, utrustning, know-how och humankapital, utan också i
en högre kvalitetsnivå än vad företaget strängt
taget kan tvingas till att leverera. För att incitamenten ska få den här typen av gynnsamma
effekter är det emellertid viktigt att utforma upphandlingar, kontrakt, ersättningsmodeller och
övervakning på ett ändamålsenligt sätt, vilket i
sin tur kräver en insikt i vinstens natur och funktion. Att så många aktörer envist klamrar sig fast
vid en vrångbild av vinst som nödvändigtvis
skadlig tenderar att göra det svårare att utveckla
effektiva och kvalitetsdrivande styrmodeller för
6

När en vinstreglering ingår som en komponent i en
prisreglering adderas en tillåten avkastning på det
investerade kapitalet till en uppskattning av övriga
driftskostnader, när det tillåtna priset beräknas. I den
modell som föreslagits för den svenska välfärden är
priset redan bestämt oberoende av avkastningskrav
och investerat kapital, vilket innebär att vinsttaket
egentligen bör betraktas som en indirekt reglering av
övriga kostnader, men i form av ett golv för kostnader, inte ett tak.
7
Förutsatt att kvalitet och kvantitet är desamma är
det, ur samhällets synpunkt, bättre att det uppstår en
vinst än att hela den finansiella kostnaden (betalningen) motsvaras av en lika stor resursåtgång. Effekten
blir ju att en del resurser frigörs för annan produktion
– och vinsten tillfaller i slutänden individer, som kan
vara såväl fattiga pensionssparare som rika kapitalister.

välfärden. Samtidigt gäller givetvis att all verksamhet inte lämpar sig att bedriva i bolagsform,
med myndighetsutövning som det tydligaste
exemplet.
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Möjligheten att välja friskolor verkar ge upphov till en starkare socioekonomisk segregation mellan
skolor. Det är tänkbart att det går att åstadkomma en mer blandad elevsammansättning genom
att justera skolplaceringskriterier och förbättra informationen om skolval och skolors kvalitet. Möjligheten att minska elevsegregationen begränsas dock kraftigt av boendesegregationen. Författaren lyfter därför även upp möjligheten till riktade insatser, som både syftar till att mildra segregationens potentiella negativa konsekvenser för skolkvaliteten och till att locka elever med starkare
bakgrund till skolor i utsatta områden.
Sedan friskolereformens genomförande har
andelen elever i friskolor har ökat från någon
procent till 15 procent i grundskolan och 25
procent i gymnasiet.1 Under samma tid har segregationen mellan skolor ökat. En genomsnittlig
elev möter idag i högre utsträckning än tidigare
elever med likartad bakgrund i klassrummet, när
det gäller faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, inkomster, och utrikes bakgrund.2
Det ligger nära till hands att anta att det är
friskolereformen som ligger bakom den ökade
elevsorteringen mellan skolor. Undersökningar
visar att detta delvis stämmer: möjligheten att
välja friskolor verkar ge upphov till en starkare
socioekonomisk segregation mellan skolor.3
Huvuddelen av ökningen förklaras dock av en
ökad boendesegregation.4 5

1

Skolverket: https://www.skolverket.se/statistik-ochutvardering/statistik-i-tabeller.
2
Se kapitel 4.3 i rapport 2014:25 från IFAU för en
kunskapsöversikt.
3
Analyser i kapitel 10 av rapport 2014:25 från IFAU
tyder på att val till friskolor ger upphov till en skevare
elevfördelning än val mellan kommunala skolor. Förekomsten av friskolor, snarare än möjligheten att välja
mellan olika kommunala skolor, verkar således ligga
bakom segregationen.
4
Se rapporterna 2015:5 samt 2014:25 från IFAU.
5
Det också även skett en kraftig ökning av privat
tillhandahållna förskolor, se Skolverkets rapport 410
från 2014. För förskolan finns dock inte samma typ av
kunskap om segregation, eftersom det fram till allde-

En intressant fråga i ljuset om debatten om
vinstbegränsning är hur vinstsyftet påverkar
elevsorteringen. Här kan man notera att vinstsyftande friskolor har en lägre andel elever med
utrikes bakgrund än icke-vinstsyftande dito, men
också en lägre andel elever med högutbildade
föräldrar.6 De vinstsyftande friskolorna är således
inte överlag ”värre” än de ideella aktörerna när
det gäller social snedfördelning. Den sociala
snedrekryteringen inom friskolesektorn i sin
helhet har också minskat över tid7, samtidigt
som vinstsyftande friskolor har blivit vanligare.
Oavsett vinstsyfte eller ej kan det dock konstateras att friskolorna bidrar till en ökad elevsegregation. Det är därför relevant att fråga sig vilka
åtgärder som skulle kunna mildra det fria skolvalets och friskolornas segregerande effekter.
(Det kan vara på sin plats att fråga sig om den
ökade elevsegregationen faktiskt har varit negativ för elevernas skolresultat, det vill säga om
den har lett till att elever från socioekonomiskt
svagare hem har halkat efter? Enligt Skolverkets

les nyligen saknades nationella dataregister över
barns förskoleplaceringar. Den här texten kommer
därför att handla om skolan, men de åtgärder som
diskuteras kan i regel också tillämpas på förskolan.
6
Se kapitel 3 i rapporten Konkurrensens konsekvenser från SNS förlag från 2011, samt egna beräkningar
avseende 2016/17 baserade på av Skolverkets
SALSA-databas och Skolenhetsregister.
7
Se kapitel 10 i rapport 2014:25 från IFAU.

analyser8 började betydelsen av föräldrarnas
bakgrund för elevernas skolprestationer att öka
från och med slutet av 00-talet. Ökningen drivs
framför allt av elever födda utomlands, och det
är svårt att veta i hur hög grad den förklaras av
en högre andel nyanlända bland de utlandsfödda eleverna. Den sammantagna bilden av
tidigare forskning är att betydelsen av föräldrarnas bakgrund var relativt stabil under 90-talet
och 00-talets första decennium.9 Det ska dock
påpekas att segregationen kan ses som ett
problem även om den inte leder till någon större
spridning i skolresultat mellan elevgrupper, eftersom det kan ses som ett egenvärde att elever
med olika bakgrund möts skolan. Det är också
möjligt att en stark grad av segregation med
tiden kommer att ge upphov till kvalitetsförsämringar i skolor i mer utsatta områden, även om
det i nuläget inte är otvetydigt om så skett. Den
här texten utgår från dessa aspekter, och handlar därför om åtgärder som kan dämpa både
graden av segregation, och potentiella negativa
konsekvenser av segregation.)
En första åtgärd skulle kunna vara att:

Underlätta för elever från socioekonomiskt mer utsatta hem att komma
in på populära friskolor, genom att…
…ersätta kötid med lottning
Enligt dagens regelverk är kötid ett av de antagningskriterier som får användas av friskolor.
Regeln gynnar sannolikt elever från mer välbärgade hem, där man har kunskap och förutseende om hur och när man bör ställa barnen i kö
till de populära skolorna. Att ersätta kriteriet
kötid med att lotta ut platserna mellan de elever
som sökt skolan, i linje med Skolkommissionens
förslag10, skulle därmed utjämna chansen att
komma in mellan barn från mer och mindre
gynnade hem.11

8

Se rapport Skolverkets rapport 467 från 2018.
Se rapporten ”20 år med förändringar i skolan – vad
har hänt med likvärdigheten?”, av Böhlmark och
Holmlund, utgiven av SNS förlag 2011. I rapporten
kommenteras också varför vissa andra undersökningar funnit ett delvis annorlunda resultat.
10
SOU 2017:35.
11
Lottning har varit föremål för debatt i Sverige, men
förekommer ofta vid antagningen till friskoleliknande
skolor i USA.

Även andra antagningskriterier, såsom avstånd
mellan skolan och hemmet, och syskonförtur,
skulle kunna ersättas med lottning för att nå en
ytterligare utjämning, men det skulle i så fall ske
till priset av en krångligare vardag för många
barnfamiljer.
…ge förtur för underrepresenterade elever:
en form av ”kontrollerat skolval”
Ett annat alternativ är att styra skolplaceringen
så att en viss fördelning av elever uppnås, till
exempel genom att ge förtur för elever med
underrepresenterad bakgrund vid antagningen
till skolor, så kallat kontrollerat skolval.12 Rent
praktiskt skulle det kunna handla om att ge förtur till elever från hushåll med låg utbildningsnivå
eller låga inkomster vid antagningen till skolor i
välbärgade områden.
Hur stor effekten blir påverkas förstås av hur
långtgående kvotering som görs. En nackdel
med en långtgående kvotering är dock att
många elever får länge resväg till skolan.
För att den här typen av kontrollerat skolval ska
ge avsedd effekt krävs förstås också att elever
från de underrepresenterade grupperna faktiskt
söker de populära skolorna. Detta för oss till
nästa typ av åtgärder, nämligen sådana som
avser att:

Förbättra informationen om skolor
och skolval
För att elever ska ha möjlighet att välja de mest
populära skolorna krävs att de har information
nog att göra det.13 Lättillgänglig och innehållsrik
information om skolors kvalitet är sannolikt särskilt värdefull för elever vars föräldrar inte får
denna information genom sociala närverk. Sajter
som Skolverkets valjaskola.se visar information
om kvalitetsindikatorer som personaltäthet och
betyg. I regel saknas dock information som visar
hur mycket eleverna förbättrar sina resultat,
alltså resultat som tar hänsyn till att elever startar
från olika kunskapsnivåer. Någon form av mått

9

12

Se t ex rapporten ”Kontrollerat skolval – Vad säger
forskningen?” av Erik Lakomaa, utgiven av Svenskt
Näringsliv.
13
Rapporten ”Information – ett verktyg för bättre
skolsystem”, av Gabriel Heller Sahlgren och Henrik
Jordahl, och utgiven av SNS förlag 2016, redovisar
forskning om informationens betydelse i skolvalssystem.

som justerar för detta, eller för elevens familjebakgrund, skulle vara ett gott komplement. Man
kan också fråga sig om informationen når dem
som behöver informationen mest. Kanske skulle
riktade informationskampanjer till elever och
föräldrar i utsatta områden vara en väg att gå.
Slutligen kan det vara värt att återkomma till
relationen mellan boendesegregation och skolsegregation. I ett läge där bostadsområden blir
alltmer segregerade enligt inkomst, utbildning
och utrikes bakgrund är det svårt att undvika att
skolan också blir mer segregerad – åtminstone
om man vill undvika att elever får lång resväg till
skolan. Åtgärder som ökad information och
ändrade antagningsregler kan visserligen bidra
till att dämpa graden av segregation – men effekterna blir troligen marginella.

Belöna dem som lyckas vända utvecklingen i problemskolor
Det ter sig därför viktigt att också ge starkare
drivkrafter att förbättra skolor i utsatta områden,
till exempel genom att belöna rektorer och lärare
som förbättrar skolresultaten i problemskolor
genom högre lön, bonus eller någon annan form
av karriärsteg. Den här typen av åtgärd kan
bidra till minskad segregation genom att den gör
skolan mer attraktiv också för elever med mer
välbärgad bakgrund. En invändning är att incitamentssystemen måste utformas med stor
försiktighet, så att de inte slår fel och istället
leder till att man fuskar och manipulerar resultaten.14 Men kanske kan införandet av någon
slags karriärväg för lärare och rektorer som lyckas vända utvecklingen i svagpresterande skolor
vara en väg att gå.

skulle troligen stärka drivkrafterna att arbeta och
etablera skolor i mer utsatta områden. Enkätundersökningar har visat att flera kommuner, särskilt i storstäderna, redan före lagändringen gav
en högre skolpeng till elever från hushåll med låg
utbildning eller utrikes bakgrund, men också att
graden av socioekonomisk kompensation varierade starkt mellan kommunerna och ofta var
ganska låg.15 Mig veterligen saknas det ännu
någon mer aktuell heltäckande sammanställning
av kommunernas policyer på området.
Sammanfattningsvis kan åtgärderna för att bemöta den ökade skolsegregationen delas upp i
två kategorier. För det första kan man försöka
åstadkomma en mer blandad elevsammansättning genom att justera skolplaceringskriterier
och förbättra informationen om skolval och skolors kvalitet. Möjligheten att minska elevsegregationen begränsas dock kraftigt av boendesegregationen – åtminstone om man vill undvika
långa resvägar för eleverna. För det andra kan
man använda riktade insatser, i form av en
kompensatorisk skolpeng och/eller starkare
belöning för skolpersonal som förbättrar skolor i
utsatta områden. Dessa syftar alltså både till att
mildra segregationens potentiella negativa konsekvenser för skolkvaliteten, och till att locka
elever med starkare bakgrund till skolorna. En
svårighet särskilt med belöningssystem är dock
att veta exakt hur insatserna ska utformas för att
ge önskad effekt. Trots att alla alternativen har
sina begränsningar står det dock klart att det
finns många olika åtgärder att pröva för att motverka den ökade skolsegregationen.

Ge högre skolpeng åt elever med mer
utsatt bakgrund
Sedan 2014 står det i Skollagen att ”Kommuner
ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.” Att ge mer resurser till
skolor med elever från socioekonomiskt svagare
hemförhållanden är ett sätt att göra detta, och
15
14

I kapitel 8 i volym 3 av Handbook of the Economics
of Education av Figlio och Loeb, från 2011, diskuteras
olika ersättningssystem och deras potentiella fördelar
och
risker,
se
https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:educhp:308.

Skolverkets rapport 330 från 2009, samt rapporten
”Enkätredovisning: Uppföljning av de nya bidragsreglerna på skolområdet” från Sveriges kommuner och
Landsting 2011, fann att det överlag var ganska
ovanligt
att
kommunerna
tillämpade
socioekonomiskt differentierad skolpeng, men att det var
vanligare bland storstäder.
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Idéburen välfärd?
Jörgen Hettnea.
a
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Det kan finnas situationer då man inte vill att idéburna, icke-vinstdrivande aktörer ska omfattas av
samma regler som vinstdrivande företag. Det finns ett visst utrymme för detta enligt EU-rätten.
Det finns mycket som den svenska lagstiftaren kan göra för att skapa klarhet i dessa frågor. Om
de juridiska förutsättningarna är oklara lär knappast många kommuner inleda partnerskap med
idéburna aktörer, även om det handlar om småskalig verksamhet.
I sin lagrådsremiss om offentlig finansiering av
välfärdstjänster framhåller regeringen att det är
angeläget att idéburna aktörer utan vinstintresse
ska kunna utvecklas och få en mer framskjuten
roll som utförare inom välfärden.1 Att en kommun anförtror utförandet av välfärdstjänster till
en ideell förening (idéburen aktör) betecknas
som ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP). 2
Ett exempel på detta är Alingsås kommuns avtal
med Bräcke Diakoni som omfattar en ”vårdkedja” för äldre personer med inriktning mot
demens, inkluderande bland annat drift av
äldreboendet och hemtjänst. I juni 2017 yrkade
emellertid Konkurrensverket vid Förvaltningsrätten i Göteborg att Alingsås kommun skulle betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift, eftersom kommunen genom att ingå avtalet
med Bräcke Diakoni hade genomfört en otillåten
direktupphandling och därmed brutit mot Lagen
om offentlig upphandling.3
Idéburna aktörers medverkan i den svenska
välfärden är alltså förknippad med rättslig osä-

1

Lagrådsremiss av den 18 januari 2018, Tillstånd att
ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten,
assistansersättning och skolreglerad verksamhet, s.
57.
2
SOU 2016:13, Palett för ett stärkt civilsamhälle, s.
404.
3
Se Konkurrensverket, ”Inget upphandlingsundantag
för idéburna leverantörer”, Pressmeddelande 29 juni
2017. Målet pågår hos Förvaltningsrätten i Göteborgs
(mål nr 7530-17).

kerhet.4 I denna artikel diskuteras hur IOP förehåller sig till EU:s regler. Författaren anser att
EU-rätten ger ett utrymme för IOP. Det ankommer dock på den svenska lagstiftaren att lägga
fast rättssäkra villkor för idéburna aktörers medverkan i välfärden.

EU-rätten och privata vinstintressen
EU-rätten grundas inte på en fastlagd politisk
åskådning, men det finns en tydlig marknadslogik i EU:s grundfördrag. Att det ska råda fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital
följer direkt av fördragen och likaså att det ska
finnas en konkurrenspolitik som innefattar ett
förbud mot bland annat konkurrenssnedvridande offentliga stödåtgärder. EU påstås på
grund av detta ofta vara ett liberalt frihandelsprojekt.5 Sanningen är dock att ett stort mått av
socialt orienterad politik ryms även i marknadslogiken. EU-rätten går nämligen inte ut på att
”marknaden” ska bestämma utan på att diskriminering inte får ske av sådant som är ”utländskt” i förhållande till sådant som är ”inhemskt”. Detta har utmynnat i en doktrin om fritt
marknadstillträde som innebär att en utländsk
vara, tjänst, kapitalinvestering, arbetstagare eller
näringsidkare inte ska hindras eller begränsas

4

Se Hettne, J. och Montin, S., Politik och juridik inom
offentlig upphandling, kommande i Statsvetenskaplig
tidskrift 2018.
5
Se Scharpf, F.W., The Double Asymmetry of European integration: Or: Why the EU Cannot Be a Social
Market Economy, MPIfG Working Paper 09/12.

tillträde till marknaden i något annat EU-land,
utan goda skäl. EU-domstolen har varit tydlig
med att detta inte får underminera bredare politiska val i medlemsstaterna. Ett tydligt exempel
på detta är EU-domstolens uttalanden om den
svenska spelmarknaden i målet Sjöberg och
Gerdin.6 EU-domstolen påpekade i sin dom att
kulturella, moraliska eller religiösa överväganden
kan motivera inskränkningar av friheten att tillhandahålla speltjänster, bland annat eftersom
det kan anses oacceptabelt att tillåta att privata
vinstintressen drar nytta av spelares svaghet och
olycka. Sverige kunde därför inte bara begränsa
anordnandet av speltjänster till statliga monopol,
utan också förbehålla allmännyttiga organisationer anordnandet av sådana spel. EUdomstolen ansåg alltså att det är tillåtet att särbehandla ideella organisationer med allmännyttigt ändamål genom att ge dessa, men inte
vinstdrivande företag, rätt att bedriva viss verksamhet.
EU-domstolen har anlagt ett liknande synsätt i
andra sammanhang. Den angav till exempel i
målet Sodemare m.fl.7 att en medlemsstat vid
utformning av sitt sociala trygghetssystem, för
att uppnå de målsättningar som eftersträvas (i
det aktuella fallet ett socialtjänstsystem för äldre
som pga. sitt tillstånd behöver vård), kan kräva
att de privata aktörer som ska utföra sociala
tjänster inom det sociala trygghetssystemet
underkastas villkoret att de ska verka utan vinstsyfte. EU-domstolen har också accepterat att
frivilligorganisationer (idéburna aktörer) ges offentliga uppdrag utan att det genomförs ett
upphandlingsförfarande. I det italienska målet
Spezzino m.fl., angav EU-domstolen att Italien,
när det handlade om vilken socialpolitik som
skulle gälla i landet, självständigt skulle bedöma
om anlitandet av frivilligorganisationer svarade
mot de sociala målsättningar som eftersträvades.8 Det krävdes dock att dessa ideella organisationer inte genererade någon vinst, bortsett
från ersättning för rörliga, fasta och löpande
kostnader.

Kan idéburna aktörer ges en särställning vid utförande av sociala tjänster?
Den så kallade Reepaluutredningen9 ansåg inte
att svenska ideella aktörer borde ges en särställning jämfört med vinstdrivande företag. Regeringen ansåg däremot i sin lagrådsremiss att
idéburna aktörer inte ska omfattas av alla de
krav som ställs på vinstdrivande företag.10 Detta
kritiseras av Bexhed och Thorstensson som
menar att en sådan ordning skulle strida mot
likabehandlingsprincipen och vara oförenlig med
såväl den svenska grundlagen som EU-rätten,
bland annat eftersom ägare i små företag ofta
inte kan ta ut någon lön utom då företaget går
med vinst.11 Enlig Bexhed och Thorstensson blir
diskrimineringen uppenbar om man betänker att
det på sina håll förekommer ganska höga löner
även inom den sektor som bedrivs ideellt.12
Även om det säkerligen ligger något i denna
verklighetsbeskrivning, kan det inte bortses från
att det finns avgörande skillnader mellan
idéburna aktörer (som har ideell förening som
organisationsform) och vinstdrivande företag. Att
ställa vinstbegränsningskrav på idéburna aktörer
faller på sin egen orimlighet då de ska återinvestera eventuella överskott i sin verksamhet och
inte betala ut vinst till ägare eller andra intressenter. Den problembild som regeringen målar upp
– förekomsten av övervinster i välfärden som
hotar sektorns legitimitet – gör sig därför knappast gällande hos idéburna aktörer. Det kan därför i normalfallet inte strida mot likabehandlingsprincipen att ideella aktörer behandlas annorlunda än vinstdrivande företag. Grundförutsättningen för att det ska kunna vara fråga om
diskriminering saknas. Det är inte fråga om jämförbara situationer.

9
6

De förenade målen C-447/08 och C-448/08, Sjöberg och Gerdin.
7
Mål C-70/95, Sodemare m.fl., punkt 32.
8
Mål C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5
“Spezzino” m.fl. Se även mål C-50/14, Consorzio
Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) m.fl.

SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden.
Lagrådsremiss den 18 januari 2018 Tillstånd att ta
emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättning och skolreglerad verksamhet, s. 57 ff.
11
Bexhed, J-M och Thorstensson, A., Näringsfrihet
och vinstbegränsning, SvJT 2018, s. 128 (144).
12
Ibid.
10

Strider en särbehandling av idéburna
aktörer mot upphandlingsreglerna?
I en artikel i Europarättslig tidskrift hävdar Olsson
och Falk,13 i likhet med Reepaluutredningen, att
den möjlighet som EU-domstolen gett medlemsstaterna att ge idéburna aktörer uppdrag av
staten utan upphandlingsförfarande nu regleras
av upphandlingsdirektiven och att det inte är
möjligt att reservera kontrakt till ickevinstsyftande aktörer i annan utsträckning än
vad som framgår av direktiven. Enligt artikel 77 i
direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) har medlemsstaterna möjlighet att under vissa omständigheter reservera kontrakt för organisationer
som inte drivs i vinstsyfte.14 Det handlar här om
en detaljerad reglering som inte bedöms särskilt
väl avpassad för svenska ideella föreningars
verksamhet. Den så kallade genomförandeutredningen fann därför att bestämmelsen skulle
få så liten praktisk tillämpning i Sverige att den
inte borde införas,15 vilket regeringen inledningsvis höll med om.16 Nu har regeringen emellertid
föreslagit en sådan reglering för svensk del.17
EU-domstolens resonemang i det ovannämnda
målet Spezzino m.fl. gällde verksamhet som föll
utanför det då aktuella upphandlingsdirektivet
och det stämmer att det nu finns en särskild
reglering i bland annat LOU-direktivet. Detta
hindrar dock inte att domstolens resonemang
fortfarande är giltiga för kontrakt som faller under tröskelvärdet för sociala tjänster i nu gällande direktiv. Gränsen för att LOU-direktivet ska
13

Olsson, E. och Falk, J., Där politiken går in, går
juridiken ut – En reflektion kring vinstbegränsningens
förenlighet med upphandlingsrätten, ERT 2017, s.
829.
14
Möjligheten är begränsad i fråga om vilka tjänster
som omfattas, vilken typ av organisationer som kan
komma i fråga och kontraktets löptid. Enbart vissa
särskilt definierade sociala tjänster kan komma i fråga
och den maximala löptiden är tre år. Organisationer
ska, för att kunna tilldelas reserverade kontrakt, ha till
syfte att utföra offentliga uppdrag kopplat till de aktuella tjänsterna, återinvestera sina vinster och ha en
lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens ägande eller deltagande eller som kräver aktivt
deltagande av personal, användare eller berörda
parter.
15
SOU 2014:51, Nya regler om upphandling, s. 332.
16
Prop. 2015/16:195, Nytt regelverk om upphandling, s. 907.
17
Se Lagrådsremiss 18 januari 2018, Särskilda regler
för upphandling av välfärdstjänster, s. 54.

vara tillämpligt på sociala tjänster är att kontraktsvärdet överstiger 750 000 euro, det vill
säga mer än 7,5 miljoner kronor enligt nuvarande valutakurs.

Slutsatser
Det finns alltså ett utrymme enligt EU-rätten för
idéburna offentliga partnerskap. Till att börja
med kan idéburna organisationer, som endast
begär ersättning för sina kostnader, i många fall
lägga konkurrenskraftiga anbud i en vanlig upphandling, i synnerhet om det införs adekvata
kvalitetskrav för den aktuella verksamheten.18
Enligt LOU-direktivet finns vidare en möjlighet,
om än snäv, att reservera ett kontrakt för organisationer som inte drivs i vinstsyfte. Under direktivets tröskelvärde får slutligen ett uppdrag
att utföra sociala tjänster av allmänt intresse
anförtros idéburna organisationer, utan upphandling, under förutsättning att den ersättning
som utgår endast täcker organisationernas
kostnader och uppfyller övriga villkor enligt EUdomstolens praxis, bland annat ska samarbetet
regleras i ett särskilt avtal (till exempel IOP).
Det finns dock fortfarande mycket som den
svenska lagstiftaren kan göra för att skapa klarhet i dessa frågor, i synnerhet när det gäller IOP
som inte omfattas av LOU-direktivet. Kommuner
står för den största delen av den offentliga upphandlingen i Sverige. Om de juridiska förutsättningarna är oklara lär knappast många kommuner inleda partnerskap med idéburna aktörer,
även om det handlar om småskalig verksamhet.
Politiska viljeförklaringar eller allmänna förenklingar i regelverket räcker inte om risken för
överklagandeprocesser upplevs som stor. Ska
idéburna aktörer spela en större roll i välfärden
krävs därför att den svenska lagstiftaren gör
som den italienska och specialreglerar situationen. Det var detta som gav upphov till att EUdomstolen accepterade en specialbehandling av
idéburna aktörer i det ovannämnda målet
Spezzino m.fl..

18

Se regeringens nationella upphandlingsstrategi
2016, s. 23.
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Tillitsbaserad styrning av vinstsyftande aktörer
i välfärdssektorn?
Lina Maria Ellegårda.
a
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Ett tänkbart skäl till vinstbegränsningar i välfärdssektorn är att det skulle förbättra förutsättningarna för tillitsbaserad styrning. Författaren beskriver hur verksamheter kan vara olika tillitsvärdiga.
Accepteras avsteg från likabehandlingsprincipen kan tillitsvärdiga organisationer, vinstsyftande
eller ej, ges större handlingsfrihet även i frånvaron av en vinstbegränsning.
En fråga som uppmärksammats i debatten om
vinstbegränsningar i välfärden är hur långtgående kontrollen ska vara av att vinstsyftande
aktörer håller vad de lovar. Minskar kontrollbehovet om dessa aktörer inte kan ta ut höga vinster? Frågan knyter an till en pågående diskussion om styrningen av välfärdstjänster, som hamnade på den politiska agendan efter att journalisten Maciej Zaremba i en inflytelserik artikelserie
beskrev hur moderna styrmodeller riskerade att
undergräva arbetsmotivation och professionell
etik.1. Såväl forskare som verksamma inom
välfärdssektorn har riktat kritik mot bristfälligheten i de mått som följs upp och de mål som
premieras, mot omfattande administration och
mot den misstro mot professionerna som signaleras av styrmodellerna.2
Lyhörd för kritiken tillsatte regeringen Löfven år
2016 en delegation med uppdraget att utveckla
en mer tillitsbaserad styrning. Kommittédirektiven uttryckte en önskan om att ge verksamheterna större handlingsfrihet – så länge detta inte
äventyrar centrala politiska mål om behovsbaserad och rättssäker fördelning av tjänster av god

kvalitet. Målet var inte en avsaknad av styrning,
utan en mer ändamålsenlig sådan.3
I sitt pågående utforskande av hur detta skall
åstadkommas lutar sig Tillitsdelegationen mot
organisationsforskarna Mayer, Davies och
Schoormans resonemang om förutsättningar för
tillit inom en organisation.4 De menar att den
styrande – principalen – värderar sina underlydandes tillitsvärdighet utifrån dessas kompetens
för sina uppgifter, förutsägbarheten i deras förhållande till gällande principer, samt deras villighet att åsidosätta egenintresse för att tjäna principalens syften.5,6 För principalen är utmaningen
att inrätta institutioner som främjar professionernas tillitsvärdighet, vilket möjliggör mindre detaljerad styrning och färre kontroller.
I lagrådsremissen om vinstbegränsning argumenteras för att förslaget skulle förbättra förutsättningarna för tillitsbaserad styrning: ”När
verksamhet överlämnas till privata aktörer med
ett vinstintresse riskerar det att leda till behov av
ökad kontroll samt ett ökat fokus på mätning
och krav som går att följa upp. Den strikta regle-

3

Kommittédirektiv 2016:51. Tillit i styrningen, 1
Mayer, R.C., Davis, J.H. & Schoorman, F.D. (1995).
An integrative model of organizational trust. Academy
of Management Review, 20(3), 709-734
5
Bringselius, L. (2017). Tillitsbaserad styrning och
ledning. Ett ramverk. Tillitsdelegationens rapportserie
6
Vilket exempelvis är fallet för utförare som följer ett
tjänstemannaetos. Jmf Lundqvist, L. (1998) Demokratins väktare. Studentlitteratur, Lund
4

1

Zaremba, Maciej. 2013. Patientens pris: Ett reportage om den svenska sjukvården och marknaden.
Weyler Förlag.
2
Ahlbäck Öberg, S. & S. Widmalm (2016) Att göra
rätt – även när ingen ser på. Statsvetenskaplig tidskrift
118(1), 7-17

ringen (…) medför risker för en utveckling där
kvalitet formuleras alltför juridiskt och byråkratiskt. (…) En vinstbegränsning skulle innebära
förutsättningar för en mer tillitsbaserad styrning,
eftersom det redan skulle finnas ett system för
att säkerställa att pengarna används i verksamheten. Regeringen bedömer mot denna bakgrund att en reglering som motverkar incitamenten till vinstuttag ur verksamheten kan leda till ett
minskat behov av detaljreglering av välfärdssektorn.”7
Den outtalade premissen är att vinstsyftande
företag inte alltid agerar i principalens intresse.
Vinstsyftande företags incitament att erbjuda
tjänster av god kvalitet är svaga om inte brukare
reagerar på brister genom att söka sig till andra
utförare. Detta kan vara fallet om brukarna är
okunniga om andra utförares kvalitet, eller om
de anser att kostnaden av att bryta upp etablerade relationer (exempelvis med lärare och
klasskamrater) är alltför stor. Vid andra tillfällen
har brukarna och företagen gemensamma intressen som går på tvärs mot principalens (tänk
betygsinflation). I ytterligare andra fall kan den
behovsbaserade allokeringen hotas av att vinstsyftande aktörer undviker att ta sig an olönsamma brukare med stora behov. Sammanfattningsvis finns flera anledningar till att vinstsyftande aktörers tillitsvärdighet i förhållande till
principalens mål kan vara bristfällig, vilket då
måste kompenseras med regler och kontroller.
Eftersom förslaget om vinstbegränsning saknar
stöd av en riksdagsmajoritet tycks det troligt att
vinstsyftande företag även framgent kommer att
utföra offentligfinansierade tjänster. Faller därmed möjligheten att öka inslagen av tillitsbaserad styrning? Svaret beror på omständigheterna.
Medan vinstsyftande aktörer kan förväntas ta
genvägar i strid mot principalens mål när detta
ökar deras vinst, erbjuder deras känslighet för
ekonomiska incitament även möjligheter. På
områden som är mätbara kan principalen skapa
incitament som ökar utförarnas tillitsvärdighet.
För att ta ett exempel från sjukvården tenderar
produktionen att vara större när vårdgivaren får

7

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och
skollagsreglerad verksamhet. Lagrådsremiss. 201801-18, 44

betalt per utförd operation.8 Under ett sådant
system kan principalen känna sig trygg med att
utförarna kommer att utföra många operationer vilket minskar behovet av andra regler och kontrollsystem tänkta att stimulera produktion. Ett
viktigt villkor är att utförarens uppdrag inte innehåller andra, svårmätbara, uppgifter, eftersom
dessa riskerar att bortprioriteras.9 Förutsättningarna för tillitsbaserad styrning av vinstsyftande
företag är alltså större för verksamheter som kan
styckas upp i mindre beståndsdelar – exempelvis vissa (långtifrån alla) typer av operationer i
sjukvården – än för verksamheter såsom utbildning, där mätbara och omätbara uppgifter inte
låter sig delas upp på olika utförare med olika
incitamentsystem.
Det kan finnas skäl att styra vinstsyftande och
icke vinstsyftande verksamheter på olika sätt.
Statsvetaren Wilson menar att välfungerande
byråkratiska organisationer präglas av att dess
medarbetare har en gemensam bild av vad som
är organisationens uppdrag och strävar efter att
verka i uppdragets anda.10 Idén har formaliserats
av ekonomerna Besley och Ghatak,11 som konstaterar att medarbetarnas inneboende motivation medför att principalen i mindre grad bör
använda sig av externa incitament än vid styrandet av vinstsyftande verksamheter. Uppenbarligen kan dock även icke-vinstsyftande organisationer brista i tillitsvärdighet, närmare bestämt när
organisationens uppdrag är oförenligt med principalens intressen. Principalen har då skäl att
kringskära deras handlingsfrihet.12
Fram träder en avvägning mellan tillitsbaserad
styrning och principen om likabehandling av
8

Inte för inte tenderar s.k. prestationsbaserade ersättningssystem i sjukvården kompletteras med volymtak (se t ex Lindgren, P. (2014) Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer. SNS
förlag.
9
Holmström, B. & Milgrom, P. (1991) Multi-Task
Principal-Agent Problems: Incentive Contracts, Asset
Ownership and Job Design Journal of Law, Economics and Organization, 7: 24-52.
10
Wilson, J. Q. (1989) Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do it. New York:
Basic Books
11
Besley, T. & Ghatak, M. (2006) Competition and
incentives with motivated agents. American Economic
Review 95(3), 616-636
12
Ett aktuellt exempel är president Trumps hantering
av Environmental Protection Agency.

utförare.13 Likabehandlingsprincipen kräver att
alla utförare ges samma förutsättningar – lika
stor elevpeng till friskolor och kommunala skolor,
samma ackrediteringsvillkor för privata och offentliga hemtjänstleverantörer. Enligt resonemanget ovan kräver dock säkerställandet av
medarbetarnas tillitsvärdighet – förutsättningen
för att principalen ska acceptera mindre detaljstyrning – att olika verksamheter styrs på olika
sätt. Accepteras avsteg från likabehandlingsprincipen kan tillitsvärdiga organisationer, vinstsyftande eller ej, ges större handlingsfrihet även i
frånvaron av en vinstbegränsning.
Det är en öppen fråga i vilken utsträckning ambitionen om minskad detaljstyrning kommer att
realiseras och hur hållbar den är. En grundläggande mekanism inom offentlig förvaltning att
politiker svarar på aktuella samhällsproblem
genom att införa nya regler som åtgärdar problemet – eller åtminstone signalerar handlingskraft.14 Enligt detta resonemang kan vi se fram
emot en fortsatt tillväxt av regler så länge nya
samhällsproblem uppstår. I vilken utsträckning
styrningen av de vinstsyftande välfärdsföretagen
bidrar till denna typ av regeltillväxt återstår att
se.

13

https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformer
valfrihet/privatautforarekonkurrens/konkurrensneutralitet
.2172.html
14
Wilson (1989)
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Det finns exempel på att välfärdsföretag riktar in sig på de mest lönsamma kunderna på ett sätt
som går ut över andra kunder och företag. Internationella erfarenheter ger vissa skäl till oro, men
svenska studier har inte visat på någon systematisk förekomst av problemet. Denna policy brief
beskriver arbetssätt som minskar risken för att problemet uppkommer.
De engelska uttrycken cherry picking och cream
skimming syftar på företag som koncentrerar sig
på att tillhandhålla tjänster till de mest lönsamma
kunderna – på ett manipulativt sätt som går ut
över andra kunder och företag. På svenska kan
man säga att sådana företag plockar russinen ur
kakan. Problemet har bland annat uppmärksammats inom sjukvård, utbildning och arbetsförmedling. I sjukvårdens exempel kan man
skilja på tre former av russinplockning:
• överbehandling av lättbehandlade patienter,
• underbehandling av svårbehandlade patienter (i vissa sammanhang kallad parkering),
• undvikande av svårbehandlade patienter (i
vissa sammanhang kallad dumpning).
Dessa beteenden är problematiska inom den
svenska välfärdsmodellen som innefattar krav på
likabehandling och tillgång efter behov. Enligt
Hälso- och sjukvårdslagen ska till exempel den
som har det största behovet ges företräde till
vård. Om vinstdrivande vårdcentraler skulle koncentrera sig på relativt friska patienter begränsas
tillgången för de mer behövande patienterna
samtidigt som de offentliga vårdcentralerna får
problem att klara sin ekonomi på samma ersättning.
Grundproblemet är allmängiltigt. Det är svårt att
anpassa en ersättningsmodell till alla patienters
individuella behov. Beroende på ersättningsmodellen kan de mest krävande individerna vara de
mest eller de minst lönsamma kunderna. För en

vårdcentral som får betalt per listad patient
kommer de mest vårdkrävande patienterna att
vara olönsamma. I hemtjänsten är det dock
omvänt: vårdkrävande äldre med rätt till flera
timmars betald hjälp per dag är ekonomiskt
attraktiva genom att minska den obetalda transporttiden mellan brukare.
En viktig utgångspunkt är att svenska välfärdsföretag inte får välja ut sina kunder. Friskolor
måste följa Skollagens regler för antagning och
får inte handplocka elever som de själva vill.
Inom primärvården får patienter lista sig på vilken vårdcentral de vill och får dessutom besöka
andra vårdcentraler än den där de är listade.
Svenska välfärdstjänster är normalt utformade
så att det är brukaren som väljer utförare – inte
tvärt om. Samtidigt kan det finnas mer subtila
strategier för att attrahera lönsamma kunder och
undvika olönsamma kunder. Detta kan göras
genom lokaliseringsbeslut, tilläggstjänster riktade mot lönsamma kunder, marknadsföring
och bemötande.
Det finns flera exempel som bekräftar att problemet förekommer i Sverige. Genom att utge
sig för att vara föräldrar kunde reportrar på
Uppdrag Granskning 2013 avslöja ett antal friskolor som under samma termin svarade att de
hade plats för en ambitiös flicka men inte för en
pojke med problem.1 Smålandsposten rapporterade 2016 om några patienter som klagade för
1

SVT, 2013-10-28, ”Friskolor väljer bort besvärliga
elever”,
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/friskolorvaljer-bort-besvarliga-elever

Patientnämnden på grund av att de hade nekats
vård med den regelstridiga motiveringen att de
var listade på annan vårdcentral.2
Sådana anekdoter innebär dock inte att välfärdsföretag plockar russinen ur kakan i någon
större utsträckning eller att detta utgör ett omfattande problem. Det finns motverkande faktorer eftersom russinplockning också har kostnader i form av kalkyleringsarbete och ryktesskada. På det hela taget kan det därför vara mer
lönsamt att ignorera enskilda kunders lönsamhet
och koncentrera sig på att ge alla kunder en så
bra service som möjligt. Det vore också ett
misstag att utgå från att offentliga välfärdsutförare aldrig beter sig på liknande sätt. I en ESOrapport om Hem för vård eller boende (HVB)
framkommer att personalen på kommunala HVB
är dubbelt så benägna att på ett oplanerat sätt
avsluta placeringar av de ungdomar som är
mest arbetskrävande (med en historia av våld
eller vårdsammanbrott), jämfört med vinstdrivande HVB.3
Flera studier från andra länder lyfter fram russinplockning som ett problem inom sjukvården. De
flesta amerikanska studier behandlar sjukvårdsförsäkringar och ger blandade resultat: patientselektion tycks förekomma i vissa fall, men både
hos vinstdrivande och icke-vinstdrivande utförare.4 I Italien visar en studie att patientselektion
är vanligast hos vinstdrivande sjukhus.5 Konkurrens från privata vårdgivare i England tycks vidare ha lett till att de offentliga sjukhusen fick ta
hand om en större andel av de mer svårbehandlade patienterna.6 En norsk studie visar att privata icke-vinstdrivande sjukhus har specialiserat
sig på lönsamma diagnosgrupper, men att de
inte behandlar en högre andel lönsamma patienter inom varje diagnosgrupp.7
Det finns färre studier av russinplockning i skolor. Frågan är om skolval dränerar vissa offentliga skolor på välartade elever och hur de kvar2

Smålandsposten, 2016-03-05, ”Vårdcentraler nekar
patienter
vård”,
http://www.smp.se/vaxjo/vardcentraler-nekarpatienter/
3
Lindqvist (2014).
4
Newhouse (1989); Friesner och Rosenman (2009).
5
Berta m.fl. (2010).
6
Cooper m.fl. (2012).
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Bjorvatn (2018).

varande eleverna påverkas av detta. En amerikansk studie av införandet av skolpeng fann
endast en liten effekt av russinplockning på eleverna på bortvalda skolor. Elevernas skolresultat
bedömdes påverkas mindre av russinplockning
än av konkurrens från fristående skolor.8 Chile
introducerade en nationell skolpeng 1981 med
följden att högpresterande elever har varit mer
benägna att välja en privat skola.9
Utländska erfarenheter kan dock inte utan vidare
generaliseras till Sverige. Ersättningsmodeller,
regler och förhållanden skiljer sig ofta mycket
från vad som gäller i vårt land. De amerikanska
studierna lägger till exempel stor vikt vid tillgång
till privata sjukvårdsförsäkringar, något som inte
alls spelar samma roll i Sverige. Befintliga
svenska studier tyder inte på att russinplockning
är något stort problem inom välfärdssektorn.
I Sverige har det bland annat funnits oro för
patientselektion inom DRG-systemet för vårdersättning. De studier som gjorts tyder dock inte
på att patientselektion har förekommit.10 Problemet har allmänt bedömts vara mindre i Sverige än i andra länder.11
Även inom äldreomsorgen har det funnits en oro
för att privata företag siktar in sig på välbeställda
och mindre vårdkrävande kunder. Det finns
dock ingen skillnad mellan privata och kommunala äldreboenden vad gäller andelen av de
boende som är 85 år eller äldre och därmed kan
förväntas behöva mer vård.12
När det gäller friskolorna visar en ESO-rapport
att dessa inte tycks välja etableringsort för att
selektera elever. Nya friskolor tenderar att etablera sig i områden med många invandrare och i
områden med en hög utbildningsnivå. Vinstdrivande friskolor tycks inte heller välja att etablera
sig där de förväntade intäkterna är höga och de
förväntade lokalkostnaderna är låga. För ickevinstdrivande friskolor finns däremot ett sådant
ekonomiskt samband.13 Även om elevernas
skolval har spätt på skolornas segregering –
8

Altonji m.fl. (2015).
Hsieh och Urquiola (2006).
10
Högberg (1994); Svensson och Garelius (1994);
Charpentier och Samuelsson (1996).
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Lindgren (2014).
12
Stolt m.fl. (2011).
13
Angelov och Edmark (2016).
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som huvudsakligen beror på boendesegregering
– så har segregeringen om något motverkats av
skolornas lokaliseringsbeslut.14
Sammanfattningsvis har russinplockning till stor
del med ersättningsmodeller att göra. Internationella erfarenheter ger vissa skäl till oro, men
svenska studier har inte visat på någon systematisk förekomst av problemet. Det finns naturligtvis ändå skäl att utforma ersättningsmodeller
och regleringar på ett sätt som förhindrar att
problemet uppkommer.
Hur förhindrar man då att svenska välfärdsföretag börjar plocka russinen ur kakan? Ersättningsmodellerna är viktigast, tillsammans med
regler som förbjuder ett godtyckligt urval. Hur
ersättningsmodellerna bör utformas varierar
mellan olika välfärdstjänster, men vissa allmänna
rekommendationer kan ändå ges. Som regel är
ersättningar för välfärdstjänster prospektiva, det
vill säga bestämda i förväg oberoende av kostnadsutfallet (till exempel ersättning per patient i
primärvården och skolpeng). Fördelen med
detta är att det lönar sig för utföraren att hålla
nere kostnaderna. Nackdelen är att olika kunder
blir olika lönsamma, vilket kan föranleda russinplockning. Därför bör ersättningen viktas efter
olika kunders förväntade kostnader. Detta kan
aldrig göras fullständigt eftersom det skulle bli
för dyrt och komplicerat, samt eftersom utföraren ändå alltid kommer att veta mer om sina
egna kostnader. Men man når relativt långt med
några enkla prisjusteringar. Idag viktar många
landsting vårdcentralernas ersättning efter de
listade personernas förväntade vårdbehov och
flera kommuner viktar skolpengen efter andelen
föräldrar som är högutbildade och som har utländsk bakgrund. Det kompensatoriska inslaget
i skolpengen skiljer sig mycket åt mellan kommuner, från ingen kompensation alls till tiotusentals kronor per elev och år. Sannolikt kan flera
kommuner förbättra sin skolpeng i detta avseende.

ning i primärvården.16 För att hantera de mest
problematiska fallen kan man komplettera den
fasta ersättningen med ersättning för faktiska
kostnader i individuella fall där kostnaderna i
efterhand visar sig överstiga en viss nivå.17
Kontroll och övervakning av välfärdstjänsternas
kvalitet och kostnader kan också motverka russinplockning. Möjligheterna att klaga hos Patientnämnden eller hos Inspektionen för vård och
omsorg bidrar till att säkra en jämlik tillgång till
vård, speciellt om otillåtet agerande får konsekvenser och syndare hängs ut offentligt.
Slutligen begränsas russinplockning av etik och
professionella normer. Självreglering genom
branschöverenskommelser bör uppmuntras.
Tillsammans tycks de beskrivna åtgärderna
fungera så pass väl att russinplockning inte verkar vara något större problem i den svenska
välfärdssektorn. För den som ändå vill fördjupa
sig i frågan vore det intressant att analysera
skillnaderna mellan ersättningsmodeller i regioner, landsting och kommuner inom sjukvården
och skolan.

I sjukvården är det tydligt att det inte finns någon
ersättningsmodell som är helt problemfri.15 Därför kan det vara värt att kombinera olika ersättningsmodeller, till exempel fast och rörlig ersätt-
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Böhlmark m.fl. (2016).
Lindgren (2014).
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