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Sammanfattning 
Uppsatsen undersöker huruvida det är möjligt att konkurrensutsätta polismyndigheten samt 

om det är samhällsekonomiskt lönsamt. Sedan 1990-talet har det skett många 

konkurrensutsättningar av tidigare lagstadgade marknader i hopp om att skapa bättre 

samhällsekonomiska förutsättningar. Polismyndigheten valdes ut specifikt för att den verkar 

på en marknad som är ett lagstadgat monopol och utmärks av att vara ineffektiv.  

 

Eftersom polismyndigheten är en komplex myndighet valde vi att studera två mindre delar av 

deras verksamhet för att se om en konkurrensutsättning av dessa delar var för sig skulle vara 

gynnsam. De två verksamheter vi valde ut är passmyndigheten och polisens kontaktcenter 

(PKC). För att kunna dra slutsatser om verksamheterna kategoriseras de antingen som hårda 

eller mjuka verksamheter. Hårda verksamheter är vanligtvis de som verkar inom 

varuproducerande marknader, mjuka verksamheter är de verksamheter som verkar inom 

tjänsteproducerande marknader.  

 

Tidigare erfarenheter av konkurrensutsättning visar vilka effekter den får i praktiken. För att 

analysera den hårda verksamheten passmyndigheten har erfarenheterna från avregleringen av 

fordonsbesiktningsmarknaden legat till grund. För den mjuka verksamheten PKC användes 

erfarenheterna från konkurrensutsättningen av äldreomsorgen.  

 

Konkurrensutsättning av båda verksamheter visade sig ha god potential för att uppnå en högre 

samhällsekonomisk effektivitet. Eftersom passmyndigheten är en typisk hård verksamhet 

skulle det lämpa sig att använda avreglering som konkurrensutsättningsmetod. PKC i sin tur 

är en mjuk verksamhet och därav dras slutsatsen att bästa metod att konkurrensutsätta är 

genom entreprenadmodellen. Detta skulle frigöra resurser som polismyndigheten kan allokera 

till verksamheter med större behov.  
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Abstract 
 

The police has had a negative trend with diminishing effectivity which continues for 20-30 

years back. To turn the negative trend the police was reorganized year 2015, though the 

prospect of a higher quality, cost-effectiveness and better results has yet to show. We 

therefore examine if it is possible to introduce competitiveness into the police’s market and 

whether or not the competitiveness would cause a more prosperous financial situation than the 

current market. 

 

Soft and hard operations is a classification which is used within government operations. It’s 

used as a tool to better analyze the operation by its specific characteristics and needs. Hard 

operations are usually the ones operating within markets who produces a good, soft operations 

are the ones operating within a market who produces a service. By this classification we chose 

partly earlier experiences and partly parts of the police’s operation. Chosen operations within 

the police is passport production and the police’s contact center (PCC). Earlier experiences of 

competitiveness shows what effect it has. To analyze the hard operation passport production 

experiences from the introduction of competitiveness from the car inspection market has been 

used. To analyze the soft market of PCC experiences from the introduction of competitiveness 

of elderly care was used. 

 

The introduction of competitiveness showed to have a good potential of reaching a higher 

financial prospect for both operations. Because of the passport productions hard operation 

characteristics the most suitable way of competitiveness would be deregulation. PCC which is 

a soft operation and therefore the conclusion is to introduce contract competitiveness as a 

means to make it into a competitive market. This would free resources which the police could 

allocate to operations with a greater need.   
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Förord 
 

Vi vill framföra varmaste tack till vår tålmodiga handledare Pernilla Ivehammar som bidragit 

med konstruktiv kritik och tydlig handledning. Vi vill även rikta ett tack till handledargruppen 

som under arbetsprocessen kommit med nya perspektiv och kloka synpunkter. Slutligen vill 

vi tacka varandra för ett väl genomfört samarbete.  
 

Linköping, juni 2018  
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1. Inledning 
 

De senaste två decennierna har polismyndighetens effektivitet minskat. Detta menar Jerzy 

Sarnecki, professor i kriminologi, i en intervju med SVT nyheter. I intervjun framför han hård 

kritik mot polismyndigheten och konstaterar att  polisens ineffektivitet på senare tid har 

kopplats till omorganisationen men att det är inte hela sanningen. Han menar att polisen har 

haft långtgående problem med minskande effektivitet under 20-30 år och att det är en trend 

som omorganisationen hittills inte lyckats vända (Lunneborg, 2017). Omorganiseringen som 

åsyftas av Sarnecki är den stora omorganiseringen av polismyndigheten som inleddes år 2015. 

Regeringens motivering till omorganisationen av polismyndigheten var att skapa en tydligare 

styrning och bättre förutsättningar som skulle generera en högre kvalitet, ökad 

kostnadseffektivitet, större flexibilitet och förbättrade resultat inom polisens verksamhet. 

Trots goda intentioner att skapa en välfungerande och effektiv myndighet tycks de inte nå 

kärnan till problematiken då kritiker menar att problematiken fortfarande kvarstår.  

 

När marknader är i behov av att säkra kvaliteten, reglera prissättningen eller kontrollera 

konsumtionen är det vanligt att det stiftas ett statligt monopol. Det statliga inflytandet ska 

bidra till att allmänhetens behov tillgodoses och att tryggheten säkerställs. Statligt inflytande 

har genom alla tider stått sig som en vattendelare i politiken och lagstadgade monopol har 

betraktats som en närmast grundläggande del av det svenska samhällets ekonomi. Under 

1900-talet andra hälft växte sig dock internationella röster om en mindre statligt styrd 

världsbild allt starkare och starkare. 

 

Milton Friedman, professor vid University of Chicago, var den första i ledet att förespråka en 

minskning av det statliga inflytandet genom att ta bort statliga monopol på grund av dess 

ineffektivitet (Friedman, 1962). Själva grundidén i Chicagoskolan var att staten skulle 

tillhandahålla enbart det nödvändigaste för att stimulera fritt entreprenörskap och värna om de 

privata intressena genom att inte blanda sig i utom när det skulle vara ytterst nödvändigt. 

Statens uppgifter skulle bestå i att tillhandahålla säkerhet och skydda äganderätten samt möta 

långsiktiga inflationsmål genom en stabil penningpolitik (Statskontoret, 2015). Bland 

Chicagoskolan och Friedmans argument för ett så litet statligt inflytande som möjligt på 

marknaden återfinns argumenten om konkurrensutsättning av statliga monopol till förmån för 

konkurrensmarknader (LibertyPen, 2009). 
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Chicagoskolans idéer angående konkurrensutsättning av statliga monopol fick genomslag i 

världen och perioden mellan 1970 och 1980 initierade både USA och Storbritannien en rad 

olika reformer för att konkurrensutsätta till förmån för fritt företagande. Margaret Thatcher 

påbörjade år 1979 ett stort privatiseringsprogram i Storbritannien. Programmet kom att bli 

startskottet för privatisering av offentlig verksamhet inom Europas gränser och snart följde 

politiska ledare i Thatchers fotspår (Karlsson, 2005). 

 

I Sverige tog konkurrensutsättning fart i början av 1990-talet. Då motiverades 

konkurrensutsättningen av ideologiska skäl men även av förhoppningarna att det skulle leda 

till kostnadsbesparingar inom offentlig sektor. Några av de första verksamheter som 

konkurrensutsattes var järnvägsmarknaden, elmarknaden, telefonmarknaden och 

taximarknaden (SOU, 2005). Sedan dess har de ideologiska skälen blivit mindre framträdande 

och idag är avvägningen mer pragmatisk, där egen försörjning av tjänster ställs mot fördelarna 

av att köpa tjänsterna av externa aktörer (SKL, 2011). En bidragande faktor till att 90-talet 

blev den period då konkurrensutsättning påbörjades i Sverige är den dåliga ekonomiska 

tillväxt som många länder drabbades av i början på 1990-talet. (Karlsson, 2005) Att 

konkurrensutsätta statliga monopol blev ett sätt att försöka vända den negativa trenden.  

 

Konkurrensutsättningen av tidigare statliga monopol har blivit ett naturligt inslag i svensk 

sjukvård, tågtrafik och även inom skolor. Det finns dock starka motståndsröster till den 

konkurrensutsättning som pågått i snart tre årtionden, i Sverige har kritiken bitvis varit 

massiv. I de fall som uppdagats finns det främst skräckexempel inom skola, vård och 

äldreomsorg. Sjukvården har varit undermålig så till den grad att sjukvårdsnämnden sagt upp 

kontrakt, förbättringen som konkurrensutsättning förväntades leda till inom äldreomsorgen 

uteblev och skolor har satts i konkurs och lämnat eleverna i krissituationer (Lagerström, 2014. 

Lindgren, 2017. Läkartidningen, 2017). Företrädare för konkurrensutsättning av offentlig 

verksamhet framhäver exempel där konkurrensutsättningen visar på likartade eller bättre 

resultat än de som enkom drivs i offentlig regi. De menar även att motståndarna enbart lyft 

exempel som svärtar bilden av en väl genomförd konkurrensutsättning. Vinstjakten i 

välfärden blivit högaktuell på den politiska arenan och är starkt influerad av Ilmar Reepalus 

utredning om vinster i välfärden (SOU, 2016). 
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1.1 Problemformulering 

 

Den första januari 2015 inleddes den största omorganisationen av polismyndigheten på 50 år. 

Tidigare var polisen uppdelad i 21 polismyndigheter men omorganiseringen syftade till att 

centralisera dessa 21 myndigheter samt rikspolisstyrelsen till en ny nationell polismyndighet 

(Justitieutskottet, 2013). Från att omorganisationen startade har mycket kritik riktats mot 

polismyndigheten och dess förre rikspolischef Dan Eliasson, rikspolischef mellan den 20 

november 2014 och 15 februari 2018.  

 

Statskontoret, myndigheten för en effektiv statsförvaltning, fick i uppdrag att utvärdera 

omorganisationen av polisen och syftar att göra det i tre delrapporter. Rapporten som kom den 

28 september 2017 riktar kritik mot genomförandet och blev sedan flitigt citerad i medier. 

(Statskontoret, 2017) I en artikel i Svenska Dagbladet skriver polisfackets ordförande Lena 

Nitz att “Polisförbundet delar mycket av Statskontorets rapport om polisens omorganisation 

men tycker inte att den är tillräckligt kritisk. – Polisorganisationen är i kris, säger 

ordföranden Lena Nitz.” (TT, 2016). Nitz menar att medlemmarna tappat förtroende för den 

nya organisationen och att styrningen är undermålig. Stor kritik har också riktats mot att 

polismyndigheten klarar upp färre våldsbrott än tidigare (Lapidus, 2017). En mycket dyster 

trend som Dan Eliasson menar kommer ändras, bara polismyndigheten får mer tid att anpassa 

sig till den nya organisationen (Lapidus, 2017). 

 

Meningarna kring vad konkurrensutsättning av offentlig verksamhet får för 

samhällsekonomiska effekter är splittrad. Aktörer som menar att konkurrensutsättning ger 

samhällsekonomisk lönsamhet är Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt 

Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv, 2004).  

 

I Konkurrensverkets rapport “Vårda och skapa konkurrens” från 2002 fastslog 

Konkurrensverket att fördelarna som uppkommit till följd av att konkurrensutsätta tidigare 

monopol överväger nackdelarna (Konkurrensverket, 2002). Sveriges Kommuner och 

Landsting gör slutsatsen att konkurrensutsättning av offentliga verksamheter leder till att 

kostnaderna sänks och att den generella resursförbrukningen blir åtstramad. Svenskt 

Näringsliv har gjort en analys baserat på tidigare rapporter om konkurrensutsättning i Sverige 

och kommer fram till att “Ett fåtal nya studier av effekterna av konkurrens har tillkommit de 
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senaste åren. Resultaten från dessa studier ligger i linje med tidigare resultat och bekräftar 

gynnsamma effekter på kostnader och kvalitet.“(Svenskt Näringsliv, 2004).  

 

Enligt Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv och SKL verkar det finnas potential i att 

konkurrensutsätta offentlig verksamhet som medel för att effektivisera resursanvändandet. 

Effektiv resursanvändning frigör resurser som kan användas inom andra verksamheter eller 

till bättre kvalité inom nuvarande. Därför är det en högst relevant nationalekonomisk fråga att 

vidare undersöka vilka områden inom polismyndigheten som kan konkurrensutsättas för att 

effektivisera resursanvändandet. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka verksamheter inom polismyndigheten som lämpar 

sig bäst att konkurrensutsätta och hur konkurrensutsättningen skulle påverka den 

samhällsekonomiska effektiviteten. 

 

Uppsatsens frågeställning, med ovanstående problemformulering och syfte i åtanke, mynnar 

därför ut i  

 

• Hur påverkas samhällsekonomisk effektivitet inom offentlig verksamhet av 

konkurrensutsättning? 

• Går det att marknadsmässigt konkurrensutsätta hela eller delar av polismyndigheten? 

• Vad skulle i så fall denna konkurrensutsättning ge för effekter? 

 

1.3 Definition av konkurrensutsättning 

 

I uppsatsen kommer konkurrensutsättning att användas som ett paraplybegrepp för 

avregleringar och entreprenadlösningar. Avreglering kommer definieras som en marknad som 

är avreglerad mellan offentliga och privata aktörer medan entreprenadmodellen är den typ av 

konkurrensutsättning där det offentliga fortsätter att iklä sig beställarrollen och både det 

privata och offentliga är utförare. 
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1.4 Avgränsning 

 

Polismyndigheten är en komplex myndighet som innefattar en mängd olika verksamheter. Att 

analysera samtliga verksamheter för att kunna dra generella slutsatser för polismyndigheten 

blir en omöjlighet med den tidsram som uppsatsen verkar inom. Därför riktas fokus mot att 

analysera en hård och en mjuk verksamhet inom polismyndigheten. Inom polismyndigheten 

finns det flera exempel på olika mjuka verksamheter. Några av dessa är; polisens 

kontaktcenter (PKC), utredningsenheter och efterforskning av försvunna personer. Bland de 

hårda verksamheterna inom polismyndigheten återfinns bland annat; passmyndigheten, 

licensverksamheter till exempel vapenlicens och nationellt forensiskt centrum.  

 

Bland de mjuka verksamheterna valdes PKC specifikt ut framför utredningsenheter eftersom 

brottsutredningar är komplicerade och det finns större nyansskillnader inom utredningar än 

det finns inom PKCs verksamhet. Efterforskning av försvunna personer sker ibland med hjälp 

av både allmänheten och försvaret, att enbart undersöka polisens verksamhet skulle vara snävt 

eftersom hjälpande organisationer skulle behöva analyseras för att få en helhetsbild. Därför 

utesluts verksamheter som i dagsläget får hjälp av andra aktörer. Exempelvis efterforskning 

av försvunna personer lämpade sig därmed inte som en verksamhet att undersöka. Inom PKC 

finns det stora brister och verksamheten är väl dokumenterad, därmed är det en lämplig 

verksamhet att undersöka för att se effekterna av en konkurrensutsättning. 

 

Inom licensverksamhet råder mer teknikalitet än inom passmyndigheten, denna teknikalitet är 

till exempel fler lagar och fler blanketter. För att få en god helhetsbild av licensverksamheten 

skulle det därför vara nödvändigt att undersöka de olika blanketter och lagar som är aktuella 

på området. Eftersom detta är närmast juridiska frågor lämpade sig inte verksamheten för en 

nationalekonomiskt inriktad studie. Liksom utredningsenheter inom mjuka verksamheter 

ansågs vara för komplext, nåddes liknande slutsats för analys av nationellt forensiskt centrum. 

Inom passmyndigheten fanns tydliga resultat och bra data vilket är förutsättningar för goda 

analyser. Liksom inom PKC finns det brister inom passmyndigheten, därav är det återigen 

intressant att analysera verksamheten ur ett konkurrensutsättningsperspektiv.    

 

Som tidigare exempel på konkurrensutsättning används äldreomsorgen och 

fordonsbesiktningsmarknaden. För att dra slutsatser om vad en konkurrensutsättning av PKC 

skulle få för effekter har tidigare erfarenheter av konkurrensutsättning i allmänhet med 
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specifika erfarenheter från äldreomsorgen använts. Äldreomsorgen valdes ut som underlag för 

konkurrensutsättning av mjuka verksamheter dels för att äldreomsorgen är en mjuk 

verksamhet, och dels eftersom det gått mer än 20 år sedan äldreomsorgen konkurrensutsattes. 

Eftersom det gått lång tid sedan äldreomsorgen konkurrensutsattes antas 

strukturomvandlingarna på marknaden vara klara och att dess effekter är säkerställda. 

Fordonsbesiktningsmarknaden valdes i sin tur ut för att figurera som tidigare erfarenhet vid en 

konkurrensutsättning av hårda verksamheter. Bilbesiktning klassas som en hård verksamhet 

eftersom bedömningen inte är subjektiv, det vill säga att det finns tydliga och klara mått som 

leder till att bilen antingen blir godkänd eller ej. Bilbesiktning bedrevs länge under statlig regi 

och avreglerades för åtta år sedan, vilket gör att konkurrensutsättningsprocessen av denna 

marknad är i sitt slutskede och effekterna av den har inträtt på marknaden.  

 

1.5 Metod och metodkritik 

 

För att undersöka konkurrensutsättning av polismyndigheten bygger vi ett teoretiskt avsnitt 

som berör konkurrensutsättning. Vi gör detta för att skapa förståelse för hur 

konkurrensutsättning fungerar i teorin. Därefter gör vi en genomgång av tidigare erfarenheter 

av konkurrensutsättning på offentlig verksamhet för att se hur konkurrensutsättning av olika 

marknader sett ut vid den praktiska implementeringen. Sedan genomför vi en analys av 

polismyndigheten med information vi hämtat från publikationer och polisens räkenskaper. Vi 

väljer två specifika verksamheter inom ramen för våra avgränsningar ur polismyndighetens 

verksamhet som är möjliga att konkurrensutsätta. Slutligen diskuterar vi och drar slutsatser 

rörande konkurrensutsättning av polismyndigheten och försöker förutsäga vilka effekter en 

eventuell konkurrensutsättning skulle få.  

 

Vi utgår från tidigare utvärderingar och rapporter när vi analyserar polismyndigheten och 

sedan appliceras deras erfarenheter av konkurrensutsättning på våra utvalda verksamheter. De 

utredningar vi läser har haft förmånen att kunna utföra egen empiri på ämnet. Förmånen med 

att införskaffa egen empiri är att det förmodligen sätter egen prägel på en uppsats men vi 

valde istället att utgå från redan tillgängligt material. Detta för att skapandet av egen empiri är 

tidskrävande och inriktningen på befintligt material gjorde att vi istället kunde att lägga stor 

vikt vid en grundlig genomgång av tidigare erfarenheter av konkurrensutsättning.  
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2. Konkurrensutsättningsteori 
 

Ett grundläggande antagande är att konkurrens leder till samhällsekonomisk effektivitet. 

Vickers (1995) styrker detta antagande och belyser tre processer som argumenterar för att 

konkurrens ökar effektivitet. Vickers (1995) menar att konkurrens leder till att priser blir mer 

effektiva, att ineffektiva företag konkurreras ut och att konkurrensen bidrar till att företag tar 

efter varandra och blir mer innovativa. Det vill säga att i teorin skulle en välfungerande 

konkurrensutsatt marknad bidra till bättre produkter och effektivare metoder som i sin tur 

genererar ekonomisk utveckling vilket gynnar den gemensamma välfärden. Detta genom att 

företagen måste hushålla med sina resurser och marknadspriserna pressas ned (Karlsson, 

2005). Konkurrens och prispress är tätt associerade begrepp och det är en fördel med 

konkurrensutsättning. Det är dock nödvändigt att bredda perspektivet och belysa andra 

fördelar som bra service, hög kvalitet, tillgänglighet och differentiering. Dessa faktorer 

påbjuder också ett mervärde för konsumenten; att få vad den efterfrågar (Konkurrensverket, 

2018). Däremot finns det förstås ingen garanti att konkurrensutsättning leder till dessa goda 

fördelar i realiteten. Det är därför viktigt att en konkurrensutsättning bör utföras med 

eftertänksamhet och med tidigare erfarenheter i beaktning. 

 

2.1 Konstitutionella förutsättningar för konkurrensutsättning av offentlig verksamhet 

 

I Regeringsformen 11 kap 6 § (1974:152) återfinns regleringen av statlig förvaltning. 

Förvaltningsuppgifter får enligt lagrummet åläggas andra utförare än den statliga. Om 

uppgiften däremot innefattar någon typ av myndighetsutövning det vill säga verksamhet som 

"utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, 

disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande" (Gamla förvaltningslagens 3 § 

(ÄFL 1971:290)) måste det finnas stöd i lagen. Det innebär att vid överlämnande av statlig 

verksamhet som omfattar myndighetsutövning till annan regi än den offentliga krävs lagligt 

stöd. Omfattningen av överlämnandet av verksamheten kommer i sin tur att bestämmas av 

riksdagen (Ekonomistyrningsverket, 2006).  
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2.2 Klassificering av hårda och mjuka verksamheter 

 

I magisteruppsatsen Hårda och mjuka verksamheter (Johansson & Mattila, 2005) har 

författarna definierat begreppen hårda och mjuka verksamheter. För att kunna kategorisera 

verksamheter utifrån begreppen hårda och mjuka gavs en teoretisk begreppsförklaring. De 

utgick i teori från Ijiri (1975) som menar att hård information är svår att manipulera. Vidare 

ges tre kriterium för en hård mätning av information; ”mätprocessen måste ta sin 

utgångspunkt i verifierbara fakta, informationen måste vara tillräckligt precis för att parterna 

ska kunna komma överens om hur fakta ska omvandlas till måttenheten samt antalet metoder 

att mäta informationen med ska vara begränsat.” Mjuk information definieras av Ijiri (1975) 

som all information där dessa krav inte uppnås. I uppsatsen diskuteras anpassningen av teorin 

eftersom inga hittills kända befintliga teorier hanterar begreppen hårda och mjuka 

verksamheter. 

  

Med denna teoretiska bakgrund klassificeras och indelas verksamheter i två klasser; hårda och 

mjuka. Den förstnämnda verksamheten utgörs av sådana som uppvisar tydliga mål och 

mätbara resultat. Främst återfinns denna typ av verksamhet inom varuproducerande 

marknader. Mjuka verksamheter kännetecknas ofta av att vara abstrakta och obeständiga, 

kundanpassning kan utföras och de kan säljas innan de producerats. Mjuka verksamheter 

återfinns ofta inom områden där det produceras tjänster. De mjuka verksamheterna omfattas 

av problematik rörande odefinierade mål, svårmätta resultat och subjektiva bedömningar 

(Johansson & Mattila, 2005). 

 

2.3 Structure, conduct och performance modellen 

 

Structure, conduct och performance modellen är en analysmetod för att identifiera hur företag 

konkurrerar inom en marknad. Den undersöker hur en industri ska etableras för att främja 

ekonomisk välfärd. Uppbyggnaden av industrin och företagens handlande i en 

marknadsekonomi ska gynna konsumenterna, samtidigt som utförandet är lönsamt utan att 

tillföra negativa externaliteter. För att det inte ska uppstå negativa externaliteter har det införts 

regleringar i samhället som styr industrier och företag i deras förfarande och därmed även 

marknadsstrukturer (Carlton, Perloff, 1999).  
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I den första delen av figur 1 identifieras marknadsstrukturen, structure. Inträdesbarriärer samt 

vilket utbud och vilken efterfrågan som råder på marknaden är exempel på vad som 

analyseras. Structure kommer också definieras av vilken typ av vara som marknaden 

definieras av, vilken teknologi som finns att tillgå vid tillverkningen samt de lagar och regler 

som gäller på marknaden. Utifrån dessa faktorer analyseras företags möjligheter och 

begränsningar på marknaden (Carlton, Perloff, 1999). 

 

Del två i figur 1 visualiserar hur företaget agerar, conduct. Agerandet av ett enskilt företag 

kommer dels bero på hur konsumenterna beter sig på marknaden, men också av hur övriga 

företag agerar. Verktyg som används inom conduct är till exempel prissättning, reklam, hur 

mycket företaget investerar och vad det investerar i samt organisationsform. Företagen kan 

genom sitt handlande påverka marknadsstrukturen, till exempel genom att göra det svårt för 

andra aktörer att figurera på marknaden genom faktorer som lönsamhet. Till exempel genom 

att sänka priserna under marginalkostnaden för produktionen och själva gå med förlust och 

därmed blockera inträde för nya aktörer på marknaden (Carlton, Perloff, 1999).  

 

Slutgiltligen jämförs vardera företags prestation i den sista delen i figur 1. Performance, det 

vill säga prestationen, jämförs mellan företagen för att dra slutsatser om de föregående två 

stegen. Främst analyseras performance ur ett lönsamhetsperspektiv. Ett performance som 

bidrar till en effektiv resursallokering bidrar till ökad samhällsnytta. Det som analyseras i 

performance kommer sedan att återinföras i structure och conduct för att slutgiltligen öka 

performance ytterligare (Carlton, Perloff, 1999). 
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Figur 1. SCP-modellen. Källa: Carlton och Perloff. Egen bildbearbetning. 
 

 

 

2.4 Modeller för konkurrensutsättning 

 

I verkligheten råder det sällan perfekt konkurrens på en marknad, utan istället råder 

marknadssituationer som är monopolistiska eller innefattar ett fåtal aktörer. För att uppnå 

marknadsstrukturer där konkurrens är ett naturligt inslag finns det olika medel att tillta.  

 

Avreglering 
Vanligtvis innebär en avreglering att de lagar eller regleringar som har påverkat antingen pris 

eller inträdet på marknaden avlägsnas. Detta leder till att det blir mer attraktivt att verka på 

marknaden och fler företag träder in (Carlton, Perloff, 1999).  

 

Valfrihetsmodellen  

Valfrihetsmodellen innebär att medborgaren själv får välja vilken utförare den vill använda. 

Denna modell tillämpas ofta inom skola, vård och omsorg. Själva utförandet bestäms genom 

ett ramverk av lagar och regler från kommun eller landsting och alla utförare måste bli 

godkända för att få utöva verksamhet  (Hultkrantz, Söderström, 2014). 
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Entreprenadmodellen 

Entreprenadmodellen innebär att statliga-, kommunala- eller landstingets verksamheter 

utkontrakteras till den utförare som lägger fram bästa anbud. Det innebär att båda privata och 

offentliga aktörer kan få figurera som utförare av tjänst. Denna modell används främst inom 

mjuka verksamheter. När konkurrensutsättning genom entreprenad sker så uppstår en 

marknad på anbudsdelen vid utkontrakteringen. Många mindre aktörer kommer att kunna 

bidra med ett anbud, varpå beställaren kan välja mellan de olika och anta det bud som bäst 

stämmer in på angivna preferenser (Hultkrantz & Söderström, 2014). 

 

2.5 Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet 

 

Le Grand (2007) pekar på fem egenskaper som bör känneteckna en tjänst som tillhandahålls 

av offentlig verksamhet; hög kvalitet, hög effektivitet, den ska motsvara vad som efterfrågas 

av konsument, det ska finnas sätt att tillgå ansvarsutkrävande och det ska vara socialt rättvist. 

Offentlig verksamhet som har monopolistisk ställning har således andra huvudsakliga mål än 

den vanliga vinstmaximeringen. Att konkurrensutsätta den offentliga verksamheten kan leda 

till att kvaliteten på någon av dessa egenskaper kompromissas med för att bli mer 

konkurrenskraftig. 

  

Vidare föranleder Le Grand en rad olika anledningar till varför konkurrensutsättning inte 

skulle komma till rätta med marknadsmisslyckanden. Det vill säga i skiftet mellan en 

lagstadgat monopol till en konkurrensutsatt struktur kommer inte att avlägsna ineffektiviteten 

som karaktäriserar en monopolistisk struktur. Le Grand menar att produktionskostnader på en 

konkurrensutsatt marknad är sämre än vad som förutspåtts. Komponenter som ligger till 

grund för denna förklaring är bland annat att: 

 

• Ny infrastruktur behöver införas för att de nya aktörerna ska kunna verka på 
marknaden. 

• Konkurrensutsatta företag kommer att lägga delar av sina resurser på marknadsföring 
för att locka 
konsumenter. Resurser som annars kunnat läggas på att öka effektiviteten genom 
exempelvis forskning. 

• Det blir en konkurrens om arbetskraften och detta driver upp löner, som i sin tur driver 
upp 
kostnaderna. 
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2.6 Incitamentsproblematik 

 

När en aktör inte längre ska verka i alla led i distributionskedjan, det vill säga att det inte 

längre är vertikalt integrerat, men fortfarande ska behålla ansvaret för produktionen uppstår 

en situation av beställare och utförare. Beställaren har ett övergripande ansvar att säkerställa 

att produktionen tillhandahålls, medan utföraren ska ha ansvar för organisering av 

produktionsledet (SKL, 2011). För att kunna ingå en sådan relation krävs att beställaren och 

utföraren preciserar sina krav i ett kontrakt. Ett komplett kontrakt kommer precisera alla typer 

av eventualiteter och vad som händer om de uppstår. I verkligheten är det omöjligt att 

förutspå alla eventualiteter som kommer att uppstå mellan två parter. Dessa eventualiteter och 

annan typ av asymmetrisk information kan leda till incitamentsproblematik. Beställaren kan 

ha svårt att avgöra utförarens avsikter och incitament vilket skapar behov av tillsyn så att 

utföraren faktiskt utför det som kontrakterats. Tillsynen i sin tur associeras med kostnader 

som uppkommer vid kontraktsskrivning och uppföljning, så kallade transaktionskostnader 

(Hart, 1988).  

 

Principal Agent 

 

Principal agent-teorin berör förhållandet mellan tillverkare och återförsäljare (Carlton Perloff, 

2016). Inom ramverket för teorin ställs två aktörer upp, en agent och en principal. Principalen 

anställer sedan agenten för att utföra arbete på uppdrag av principalen. I denna relation 

föreligger två huvudsakliga problem. Dels att agenten kan ha en egen agenda och principalen 

har svårt att bedöma agentens agerande och dels att olika värderingar av risk kan bli 

problematisk om risken är delad (Eisenhardt, 1989).  

 

Moral Hazard 

 

Moral hazard beskriver i ekonomiska termer ett problem som uppstår när ett kontrakt 

upprättas. Det innebär att en av parterna inte ingått i kontraktet med goda intentioner och har 

givit ifrån sig information som på något vis är missledande. Ansvarstagandet vid 

kontraktsskrivning är förflyttat och kan ibland inte bli korrekt utvärderat. Det innebär att 

individer kommer att förändra sitt beteende om de inte fullt ut utsätts för konsekvenserna av 

sitt handlande (Rowell, Connelly, 2012).  
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2.7 Marknadsstrukturer vid offentlig verksamhet 

 

Trepartsmarknad 

 

Karaktäristiskt för en trepartsmarknad är att annan part än konsumenten står för mesta delen 

av kostnaden. Tredje part, och den som uppehåller större delen av kostnaden, är ofta den 

offentliga sektorn. De övriga två parterna utgörs av producent och konsument. Denna typ av 

marknadsstruktur tillåter konsumenter att efterfråga en hög kvalitet och stora volymer utan att 

tänka i termer om kostnadskonsekvenser (Hultkrantz, Söderström, 2014).  

 

Kvasimarknad   

 

På kvasimarknader finns det ett antal olika producenter som dominerar marknaden. Betalning 

sker inte av konsumenten själv utan finansiering och betalning sker av staten. Tanken är att 

hålla isär den offentliga verksamhetens roll som finansiär och leverantör av tjänster. Istället 

ska den offentliga verksamheten komma att bli den primära finansiären eller beställaren av 

tjänster där privata, ideella och offentliga aktörer konkurrerar om tillhandahållandet (Le 

Grand, 1991).   
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3. Tidigare erfarenheter av konkurrensutsättning i Sverige 
 

I Sverige har konkurrensutsättning under åren genomförts via olika försök med olika 

modeller. Generellt gäller att konkurrensutsättning av hårda verksamheter har skett genom 

främst avreglering och entreprenadmodellen, exempel går att hitta på både statlig och 

kommunal nivå. På statlig nivå har marknader för el-, tele och järnvägsnät avreglerats och på 

kommunal nivå har verksamheter som sophämtning lagts ut på entreprenad (Karlsson, 2005). 

Tillämpningen av entreprenadmodellen också visat sig lämplig att använda inom mjuka 

verksamheter som exempelvis kommunal vård och omsorg samt undervisning (Karlsson, 

2005). 

 

 

Följande två exempel har studerats på grund av dess natur, där fordonsbesiktningsmarknaden 

är en hård verksamhet och marknaden för äldreomsorg är en mjuk verksamhet. Tidigare 

erfarenheter av konkurrensutsättningen på dessa marknader redogör mer specifikt för den 

kunskap som finns att inhämta rörande konkurrensutsättning i realiteten och fungerar senare 

som referensunderlag för kommande analyser av polismyndigheten.  

 

3.1 Fordonsbesiktningsmarknaden 

 

En av de marknader som staten under lång tid haft monopolställning inom är 

kontrollbesiktning av motorfordon. AB Svensk Bilprovning grundades i september 1963 och 

hade fram till avregleringen av fordonsbesiktningsmarknaden 2010 monopol på besiktning. 

Inför avvecklandet av monopolet var många oroliga att en avreglering skulle leda till stora 

kostnadsökningar och att tillgängligheten på glesbygden skulle försämras (AB Svensk 

Bilprovning). Liksom inom alla lagstadgade monopol krävdes det konstitutionella 

förändringar i form av avregleringar i lagen för att nya aktörer skulle få verka inom 

fordonsbesiktningsmarknaden. Lagändringarna som skedde var en naturlig följd i 

utvecklingen för att konkurrensutsätta det lagstadgade monopolet. När lagstadgade monopol 

avregleras tas de lagar som förhindrar konkurrens bort eller ändras, men det tillkommer även 

nya lagar som ska reglera den nya marknaden och dess uppgifter. Därtill innebär en 

avreglering inte enbart att lagar tas bort eller förändras, utan det är också viktigt att belysa att 

lagar införs vid avregleringar. Efter avregleringen av fordonsbesiktningsmarknaden  har 



 21 

Transportstyrelsen haft tillsyn på den nya marknaden. I samband med tillsynerna släpper 

Transportstyrelsen rapporter, den senaste är från 2016. Transportstyrelsen undersöker “... att 

besiktningsverksamheten fungerar väl med avseende på trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, 

teknikutveckling och tillgänglighet.” (Transportstyrelsen, 2017).  

 

Fordonsbesiktningsmarknaden i Sverige har av naturliga skäl en stabil efterfrågan av tjänsten 

besiktning. I Sverige är besiktning lagstadgat och det faller sig därför naturligt att utbudet 

under varje normalt år kommer vara mer eller mindre detsamma som året innan. De bilar som 

besiktigades detta år kommer likväl behöva besiktigas nästa år. Vad som kan ha inverkan på 

efterfrågan är ifall det från statligt håll skulle ske ingrepp i besiktningsintervallen, det 

lagstadgade tidsintervall som bilar ska besiktigas inom. För att kunna tillhandahålla tjänsten 

bilbesiktning behöver vardera företag ha lokaler som är anpassade för ändamålet samt 

utbildad personal.  

 

Transportstyrelsen ger löpande uppdateringar om marknadskoncentrationen i de rapporter 

som släpps i samband med tillsynerna. Marknadskoncentrationen mäts i HHI och den senaste 

mätningen visar på en minskning från 2361 HHI år 2015 till 2279 HHI år 2016, vilket pekar 

på att marknadskoncentrationen har minskat marginellt. Företagen som agerar på marknaden 

verkar ha viss marknadsmakt, men tendensen sedan mätningarna startade i samband med 

avregleringen är att marknadskoncentrationen minskar.  

 

Sedan avregleringen har mycket förändrats på fordonsbesiktningsmarknaden. Innan 

avregleringen var det långa väntetider på marknaden och utbudet av verkstäder var sämre. 

Idag är väntetiderna mycket kortare och det finns fler verkstäder än innan. Framförallt har 

oron över att en avreglering skulle leda till färre verkstäder på glesbygden inte besannats. 

Något som kritiker fått rätt i är att priserna har ökat. Den senaste rapporten från 

Transportstyrelsen menar att priserna ökat med mer än konsumentprisindex under åren 2015-

2016 (Transportstyrelsen, 2017).  

 

Fordonsbesiktningsmarknaden är en produktbaserad marknad, vilket gör den till en hård 

verksamhet. Vad som definierar marknaden är att den producerar besiktningar. Som resultat 

är besiktningar väldigt lätta att utvärdera och tolka, den typiska svårigheten att tolka resultat 

och bestämma dess beskaffenhet som återfinns inom mjuka verksamheter finns inte på denna 

marknad. Underkända bromsar eller trasiga lampor på bilen är typexempel på saker som inte 
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kan tolkas tvetydigt. Eftersom det är en hård marknad och i kombination med att marknaden 

följs upp med rapporter blir slutsatsen att avregleringen på fordonsbesiktningsmarknaden 

kommer vara ett gott underlag till analys för konkurrensutsättning av passmarknaden.  

 
3.2 Äldreomsorg 

 

Sverige har en åldersfördelning som allt fortare förskjuts mot en äldre befolkning. Detta 

kommer leda till att efterfrågan på marknaden för äldreomsorg kommer att öka. Cirka 80 

procent av landets kommuner brukar ett beställar/utförarsystem (Konkurrensverket, 2002), 

vilket innebär att äldreomsorg utförs både i kommunal och privat regi. Privata aktörer måste i 

många fall ha tillstånd från IVO för att få bedriva verksamhet och bland dem som söker 

tillstånd är det fler små företag än stora. Ytterligare en inträdesbarriär är de krav som ställs på 

kapital och kompetens varför många små företag inriktar sig på den delen av äldreomsorgen 

som har lägre inträdesbarriärer, till exempel personlig assistans (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Efter ett riksdagsbeslut år 1927 skulle fristående sjukhem och sjukhus för långvarigt sjuka 

uppföras under både kommunal- och landstingsregi. Därefter har vården kantats av 

komplikationer. Under 1960-talet framfördes åsikten att det var nödvändigt för kommuner 

och landsting att samordna vården då det oklara huvudmannaskapet var grunden till många 

problem som vården stog inför. Dessa problem omfattade effektivitet. Äldre patienter som var 

färdigbehandlade låg kvar på landstingets akutsjukhus för att kommunerna inte kunde eller 

ville ordna med platser på ålderdomshem. Fenomenet kallades bed-blockers och var 

kommunens sätt att låta landstinget betala för patienten. Det existerade också strukturella 

problem, där kommunen och landstinget hade uppfört parallella organisationer för liknande 

typ av tjänst. Utbyggnaden av boende och vårdformer var otillräcklig. Många äldre tvingades 

flytta mellan vård- och boendeformer och kände sig otrygga (Lindgren & Prütz, 1996). 

 

I svensk lagstiftning fanns det länge konstitutionella hinder för utvecklingen av privata 

utförare på marknaden då institutioner för vård och omsorg är en myndighetsutövning. 

Genom förändringar i socialtjänstlagen och hälsa- och sjukvårdslagen har det sedan den 1 

januari 1993 varit möjligt för den offentliga verksamheten att avtala med andra utförare att 

utföra verksamhet inom vård och omsorg (Socialstyrelsen, 1996). År 1992 genomfördes 

Ädelreformen i Sverige. Detta för att avhjälpa den oklara ansvarsfördelning och bristande 

samverkan som rådde inom äldreomsorgen mellan kommuner och landsting. Reformen 
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syftade till ett effektivare utnyttjande av samhällets resurser och innebar att kommunen åtog 

sig fullt verksamhets- och betalningsansvar för långvarig service i vården. Detta gav 

kommunen nya ekonomiska och organisatoriska möjligheter att utveckla mål som valfrihet, 

trygghet och integritet. Nya system för hur äldreomsorgen organiserades växte fram, 

däribland entreprenadmodellen. Inom vissa kommuner har även valfrihetsmodellen tagits i 

bruk (SCB, 2006).  

 

Efter Ädelreformen har kommuner minskat sina kostnader och tillförskansat sig stora 

ekonomiska vinster via konkurrensutsättningen. Efterhand har dock allt fler aktörer anpassat 

sig till den aktuella prisnivån och skillnaden i resultat mellan privat eller kommunal 

verksamhet har varit liten. Utfallet av konkurrensutsättningen har på senare år mer kommit att 

handla om kvaliteten på verksamheten (Konkurrensverket, 2002). Betalningsansvaret mellan 

kommun och landsting blev tydligt och detta gjorde att kommunerna inte längre kunde 

utnyttja landstinget. Boendeplatser i kommunal regi ökade därför markant mellan 1992-94 

och antalet färdigbehandlade äldre på landstingens sjukhus minskade drastiskt. Kostnaderna 

för äldre- och handikappomsorgen gick från att vara 24,3 mkr till 56,5 mkr i löpande priser. 

Att kostnaderna ökade är inte nödvändigtvis negativt, de måste ses i ljuset av andra faktorer 

som produktivitet och sysselsättning för att få betydelse. Produktivitetsutvecklingen som var 

negativ mellan 1984-1992 ökade kraftigt till att bli klart positiv mellan 1993-94. 

Sysselsättningen ökade med 86%, det är en ökning med 105 000 årsarbetare. Kontinuiteten är 

en effekt av att Ädelreformen gjort att den enskilde slipper flytta runt och får ha samma 

personal. Detta skapar i sin tur en stor trygghet (Socialstyrelsen, 1996).   

 

Marknaden för äldreomsorgen är idag mångfacetterad. Det är stora skillnader mellan 

kommuner hur utformandet ser ut. Somliga kommuner har främst äldreomsorg i egen regi, 

andra har en eller några få stora aktörer medan det förekommer kommuner som har närmare 

50 aktörer på marknader. Information om hur många privata företag som agerar på marknaden 

saknas, men enligt Socialstyrelsen (2004) finns det omkring 170 privata företag år 2003 och 

det totala antalet aktörer var enligt Konkurrensverket (2002) 400 vilket omfattade alla som 

verkar på marknaden oberoende privat eller offentligt. Däremot finns det enbart fem företag 

som är verksamma i fler än fem kommuner och de innehar 74 procent av verksamhet driven 

av privata aktörer. Dock finns det även många mindre företag som enbart verkar på lokal nivå 

(Konkurrensverket, 2009). 

  



 24 

4. Marknadsanalys av polismyndigheten 
 

Sveriges polismyndighet är idag indelad i sju stycken polisregioner där vissa regioner är 

uppdelade i flera olika polisområden. Polismyndigheten innefattar numera även nationellt 

forensiskt centrum och den nationella operativa avdelningen. Polismyndigheten är den 

offentliga myndighet som ska förebygga brottslighet och öka medborgarnas trygghet (Källa: 

polismyndigheten).  

 

De som kontaktar polisen för att få hjälp när de blir utsatta för brott betalar ingen avgift för 

den tjänst de efterfrågar. Polisen hjälper därför alla utifrån det behov personen har, snarare än 

att tjänstens kvalitet bestäms av personens betalningsförmåga. Kostnaden för polisens 

verksamhet finansierar staten genom skattemedel. Därmed säkerställer 

trepartsmarknadslösningen att samtliga får den hjälp de behöver, oavsett vilken 

betalningsmöjlighet individen besitter. Polismyndigheten ansvarar för ett brett spektra av 

olika tjänster. Allt från fjällräddning till hastighetskontroller faller under polismyndigheten, 

tjänster som är heterogena. Vissa av de tjänster de erbjuder kan dock antas vara tillräckligt 

lika för att falla inom ramen för vad man med fördel kan producera tillsammans. För 

homogena tjänster uppstår en räckviddsekonomisk fördel, till exempel inom 

polismyndighetens utredningstekniska arbeten. Antagandet är att trots att en mordutredning 

och en misshandelsutredning bör skilja sig åt utredningsmässigt bör en erfaren utredare kunna 

utföra båda uppgifter, därför anses utredningar vara homogena. Omorganiseringen skapade en 

integrerad polismyndighet av de olika polisregionerna. Detta kan ses som horisontell 

integration där sammanslagningen kommer leda till en ökad kapacitet. Polismyndigheten drar 

också nytta av fördelar som kommer av att vertikalt integrera produktionslinjen, numera är 

både Nationellt forensiskt centrum och polishögskolan integrerade i den nya myndigheten.  

 

Omorganiseringen av polismyndigheten genomfördes med start år 2015 och har sedan dess 

varit föremål för mycket intern och extern kritik. Delar av den interna kritiken har riktats mot 

polisorganisationens styrning. Polisförbundets ordföranden Lena Nitz menar att “Det är i dag 

otydligt vem som ska ta beslut och på vilka grunder och det skapar problem i den operativa 

polisverksamheten” (TT, 2016). Tvärtemot det ursprungliga syftet med omorganisationen, 

vilket var att skapa tydligare styrning, menar kritiker att styrningen försämrats. Grundidén om 

att omorganisationen skulle leda till förbättrade resultat i polisens verksamhet har även den 
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uteblivit. Effekten har istället blivit den motsatta och antalet uppklarade brott har sjunkit 

sedan omorganisationen (Lönnaeus, 2016). Sammanfattningsvis har polismyndigheten inte 

uppnått de två syften som omorganiseringen hade som mål och därav har förväntad lönsamhet 

uteblivit.  

 

Att stärka företag leder generellt till ökad kapacitet. Det kan innebära att företaget vertikalt 

integrerar produktionslinjen vilket stärker deras position på marknaden och säkerställer deras 

produktionskapacitet. Företagen kan även välja att horisontellt integrera och förvärvar ett 

annat företag på samma marknad. Detta leder också till att företagets kapacitet utökas. I fallet 

med omorganiseringen av polismyndigheten har båda typer av integration skett, vilket leder 

till att polismyndighetens kapacitet ökar. Det finns fler sätt att uppnå målet för 

kapacitetsökning. I motsatt ände från att vertikalt och horisontellt integrera och därmed 

koncentrera marknadsmakten till en aktör finns konkurrensutsättning.  

 

Fördelarna vid konkurrensutsättning är att marknadsformen stimulerar innovation, medan ett 

företag som agerar i monopolställning inte har något incitament att innovera sin verksamhet. 

Innovation är en av de avgörande faktorerna inom kostnadsbesparing och utveckling. För 

aktörer på konkurrensutsatta marknader är effektivisering genom innovation en av de 

avgörande faktorerna för att utöka marknadsandelar. Eftersom polismyndigheten har 

monopolställning finns inte incitamentet att innovera verksamheten men det betyder dock inte 

att den monopolistiska ställningen helt utesluter innovation. Det finns skäl att tro att andra 

orsaker som regeringskrav och medborgarnas tilltro gör att innovationen förs framåt, om än i 

lägre takt än om marknaden utsatt för konkurrens.  

 

Ledningen och kommunikationen inom polismyndigheten har inte blivit bättre sedan 

omorganisationen. Stora strukturomvandlingar tar dock tid att implementera, vilket betyder att 

omorganisationen inte har nått sin fulla effekt. Inom en konkurrensutsatt marknad skulle 

ineffektiv kommunikation inom företag leda till att de slås ut till förmån för företag med 

bättre kommunikation. Ett företag som är känt för sin dåliga kommunikation skulle vara 

oattraktivt för både arbetstagare och konsumenter. Även i detta fall hade konkurrensutsättning 

lett till högre effektivitet.  

 

 



 26 

Vid konkurrensutsättning av tidigare lagstadgade monopol tillsätts ofta tillsynsenheter med 

uppgift att kvalitetssäkra samt iaktta utvecklingen på marknaden. Tillsynen kommer ge 

upphov till transaktionskostnader när marknaden går från att vara ett lagstadgat monopol till 

konkurrensutsatt. Det finns alltså kostnader associerat med att konkurrensutsätta marknader 

som inte finns när de bedrivs i statliga monopol.  

 

Sammantaget leder konkurrensutsättning dels till kapacitetsökning, vilket även 

omorganiseringen av polismyndigheten ska leda till. Utöver kapacitetsökningen kommer 

konkurrensutsättningen leda till minst två positiva effekter, innovation och det faktum att 

ineffektiva aktörer drivs ut. Det kommer även ge upphov till merkostnader i form av 

transaktionskostnader när tillsynsenheter formas för marknaden.  

 

Polismyndigheten ansvarar för en rad olika verksamheter, dessa delas in i hårda och mjuka 

verksamheter. En grov fingervisning om indelningen är att kategorisera alla mjuka 

verksamheter som tjänstebaserade, medan de hårda verksamheterna kommer att vara 

produktbaserade. Mjuka verksamheter är de som hanterar utredningar och andra typer av 

administrativt arbete. Hårda verksamheter är det arbete som karaktäriseras av att polisen 

producerar en vara till konsumenten, till exempel ett pass eller en licens. Syftet med 

indelningen är att förenkla polismyndighetens verksamhet på ett sådant vis att slutsatser och 

analyser ska kunna genomföras. Två verksamheter inom polismyndigheten har därför valts ut 

specifikt med tanke på lämplighet för konkurrensutsättning. Den ena är passmyndigheten som 

på grund av sin natur är en hård verksamhet inom polismyndigheten, den andra är Polisens 

kontaktcenter som är en mjuk verksamhet. Vid genomblick av polisens årsredovisning ansågs 

dessa två verksamheter inneha ineffektivitetsproblem, därför ansågs det vara av intresse att 

analysera dem vidare för att se om en konkurrensutsättning skulle avhjälpa dessa problem.  

 

4.1 Passmyndigheten 

 

Passmyndigheten ligger under polismyndigheten och är den myndighet som ansvarar för 

passärenden (Passlag, 1978). Uppgifterna består i huvudsak av att hantera ansökningar och 

tillverkning av pass till svenska medborgare.  
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Passmyndigheten är ensam aktör på marknaden för tillverkning av pass. Tabell 2.1 indikerar 

att efterfrågan på vanligt pass de senaste åren har varit stabil med en svagt uppåtgående trend. 

Vidare kännetecknas marknaden av viss initial kostnad, till exempel teknologisk utrustning 

och lokalhyra, och rörliga personal- och materialkostnader. Vid passexpeditioner där det går 

att förboka tid för ansökan är det i dagsläget långa köer. Motala, Linköping och Norrköpings 

passexpeditioner är exempel där det är fullbokat i sex veckor framöver, dagens datum 2018-

04-27 (Passmyndigheten). Ett sådant efterfrågeöverskott tyder på att utbudet på vanligt pass 

är för lågt. 

 

 
Figur 2. Ansökningar om resehandling till polismyndigheten. Källa: Polisen, 2018. 

 

Passmyndigheten är under pågående förändring. Tidigare tidrapportering för 

avgiftsfinansierad verksamhet har enligt polismyndigheten inte fungerat tillfredsställande 

sedan 2014 (Polisen, 2018). Därav omstrukturerar nu polismyndigheten den tidrapportering 

som berör avgiftsfinansierad verksamhet, vari passmyndigheten ingår. Från den 2 oktober 

2017 är det nu obligatoriskt att använda tidredovisningskoder. Utöver omstrukturering för 

tidrapportering genomför polismyndigheten även en kalkylmodell med syftet att bättre 

kostnadsberäkna och följa upp den avgiftsfinansierade verksamheten. Den nya 

kalkylmodellen implementeras år 2018 och är en åtgärd i ledet att säkerställa 

polismyndighetens möjlighet att bemöta externa och interna krav på den avgiftsfinansierade 

verksamheten (Polisen, 2018). Passhantering är i dagsläget en kostnad för polismyndigheten 

och i deras egna årsredovisning noteras ett underskott på 138 miljoner för år 2016-2017, 

vilket visas i figur 3. Detta menar polismyndigheten är en effekt av den nya tidrapporteringen 

samt de nya lagar som trätt i kraft (Polisen, 2018). 
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Figur 3.Budgetutdrag för avgiftsbelagd verksamhet inom polismyndigheten. Källa: Polisen 2018 
 

Den långa väntetiden på passmyndighetens passexpeditioner tyder på att verksamheten bör 

ses över för att möta allmänhetens efterfrågan. Polisen går själva ut på sin hemsida och varnar 

för långa väntetider (Passmyndigheten). I dess nuvarande form lämnar passmyndigheten 

mycket att önska och lämpar sig som objekt för analys för vad konkurrensutsättning skulle 

kunna göra för en effektivare marknad för vanliga pass.  

 

4.1.1 Jämförelse av passhantering med fordonsbesiktning 

 

Svensk passmyndighet liknar i många aspekter fordonsbesiktningsmarknaden och därför finns 

det skäl att anta att en avreglering av passmyndighetens monopol kommer ge upphov till 

liknande effekter som de på fordonsbesiktningsmarknaden. Att dra lärdom från en marknad 

som är lik passmarknaden är en god utgångspunkt för att optimera den eventuella 

samhällsekonomisk lönsamheten som kommer av konkurrensutsättning. Att konkurrensutsätta 

passmyndigheten genom att använda sig av entreprenadmarknad istället för avreglering är en 

mindre lämplig metod, eftersom verksamheten är av hård karaktär. 

 

I de flesta avseenden som rör strukturen finns likheter mellan Passmyndigheten och det som 

var AB Svensk Bilprovning. Efterfrågan på de båda marknaderna är mycket stabil, besiktning 

av fordon är lagstadgat medan det av praktiska skäl är bra att inneha ett pass. Marknaderna 

kräver förutsättningar i form av maskiner och lokaler för produktion och båda produkter faller 

inom ramen för hårda verksamheter.  

 

Efter avregleringen av fordonsbesiktningsmarknaden har priserna stigit, utbudet har blivit 

bättre och nya aktörer har etablerat sig på marknaden. Baserat på efterfrågeöverskottet på 

passmarknaden, i likhet med det som var på fordonsbesiktningsmarknaden, bör en avreglering 
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av passmarknaden leda till liknande effekter. Priserna efter en avreglering skulle stiga för att 

möta jämviktspriset, även jämviktskvantiteten skulle vara högre än den nuvarande. En 

avreglering skulle även öppna upp för möjligheten att använda sig av prisdiskriminering, på 

samma vis som fordonsbesiktningsmarknaden nu kan erbjuda lägre pris för opopulära tider. 

Inför avregleringen av fordonsbesiktningsmarknaden fanns det farhågor om att utbudet på 

landsbygden skulle minska. Idag vet man att utbudet inte har minskat på 

fordonsbesiktningsmarknaden.   

 

Att passmyndigheten är en hård verksamhet gör att den i likhet med 

fordonsbesiktningsmarknaden skulle vara lätt att kontrollera efter en avreglering. Passens 

fysiska dimensioner och utseende är troligtvis lättare att kontrollera än hur en besiktning 

utförs. För att säkerställa att passtillverkning även i fortsättningen utförs på ett rättssäkert vis 

skulle en tillsyn likt den på fordonsbesiktningsmarknaden kunna appliceras. Att följa upp 

marknaden och dess utveckling med jämna mellanrum kontrollerar att bästa möjliga kvalité 

alltid tillhandahålls. 

 

Det är troligt att en konkurrensutsättning av passmyndigheten i form av avreglering skulle 

avhjälpa det utbudsunderskott som idag råder på marknaden. En avreglering skulle enligt 

tidigare erfarenhet leda till ökade priser när marknaden lider av utbudsunderskott, den 

eventuella ökningen på passmarknaden skulle dock kunna vara marginell. Exempelvis skulle 

det inte behövas helt nya aktörer som träder in på marknaden, utan banker och andra 

verksamheter som redan arbetar med identifikationskort skulle kunna utöka den befintliga 

verksamheten till att även innefatta pass. På så vis kan kostnadsökningen på den nya 

marknaden bli marginell eftersom en sådan utökning av bankens verksamhet är så lik den 

vanliga att banken får räckviddsekonomiska fördelar.  

 

4.2 Polisens kontaktcenter 

 

Polisens kontaktcenters (PKC) nationella telefonnummer för icke-akuta ärenden är 114 14. 

PKC är efter omorganisationen av polismyndigheten utplacerad på sju områden för att kunna 

bistå med en enhetlig tjänst över hela landet och ge ett effektivare flöde i utredningsprocessen 

(Rikspolisens kansli, 2016). Syftet med PKC är att öka tryggheten i samhället genom att 
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förbättra polisens service i form av tillgänglighet, bemötande och utförande mot allmänheten 

vad gäller volymärenden, det vill säga polisanmälningar, tips och allmänna frågor.  

 

PKC agerar som ensam aktör på marknaden för kundtjänst hos polismyndigheten. Under året 

2017 tog 2 266 415 kontakt med PKC, enbart 1 797 286 av dessa besvarades. 

Svarsfrekvensen beräknas till ungefär 71 procent. Liksom passmyndigheten karaktäriseras 

PKC av initiala kostnader för lokaler och lämplig teknologi sedan tillkommer rörliga 

personalkostnader.  

 

Växeln har öppet dygnet runt och besvarar samtal i turordning. Själva organisationen består 

av operatörer som är lokalt utbildade civila och förundersökningsledare som har 

yrkeserfarenhet. Operatörer tar emot anmälningar, sammanställer och förundersökningsledare 

godkänner varpå ärenden sedan sänds vidare till berörd enhet inom myndigheten. Enligt 

riktlinjer bör det vara 7-8 operatörer per förundersökningsledare, men verkligheten är att en 

ledare kan ha upp mot 15-20 operatörer. Rekryteringen till förundersökningsledare till PKC är 

svår, då denna arbetsuppgift kräver en viss typ av kompetens och erfarenhet av polisyrket och 

inom kåren har befattningen fått ett dåligt rykte (Hjorth, 2011).  

 

Under 2017 ökade antalet utredningsåtgärder för PKC. Detta resulterade i att 

Polismyndigheten var tvungen att göra omfattande rekrytering av operatörer och 

förundersökningsledare. Omfattande utbildningsinsatser av befintlig och ny personal ledde till 

att tillgängligheten av PKCs tjänster bitvis var undermålig (Polisen, 2018). Utöver den ökade 

arbetsbördan karaktäriseras redan organisationen av hög sjukfrånvaro och stor 

personalomsättning. Ytterligare upplever de myndigheter som har en PKC-verksamhet att de 

inte har tillräckligt med resurser för att uppnå en god kvalitet på tillhandahållen service 

(Hjorth, 2011).  

 

Svarstiderna hos PKC mäter i genomsnitt under ett dygn upp till 7 minuter och 19 sekunder, 

medan servicemålet är att besvara 90 procent av samtalen inom 3 minuter. Efterfrågan av 

denna service är alltså större än vad utbudet kan bemöta (Polisen, 2018). I en servicemätning 

som genomfördes år 2017 i samband med samtal till 114 14 deltog 4615 personer och 

besvarade frågor rörande tillgänglighet, bemötande och utförande av PKC tjänster, se 

resultatet av undersökningen i figur 4.   
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Figur 4. Servicemätning vid PKC. Källa: Polisen 2018 

 

Resultatet av utvärderingen visar att ca 90 procent av allmänheten är nöjd med polisens 

service men bara 52 procent är nöjda med tillgängligheten (Polisen, 2018), det finns därför 

utvecklingspotential på området genom konkurrensutsättning.  

 

4.2.1 Jämförelse av PKC med äldreomsorg 

 

Utifrån klassificeringen av mjuka och hårda verksamheter kan det konstateras att PKCs 

verksamhet är en typisk mjuk verksamhet. Liksom äldreomsorgen producerar PKC en tjänst 

till sina konsumenter. Tjänster mäts i faktorer som är svåra att kvantifiera och mäta, 

exempelvis prestation och kvalitet. Det framkommer av PKCs servicemätning att allmänheten 

i stort är nöjd med bemötandet hos myndigheten, men mindre nöjd med tillgängligheten. Att 

öka effektiviteten och därmed tillgängligheten skulle i detta fall vara samhällsekonomiskt 

lönsamt.  

 

En flaskhals inom PKC är att antalet förundersökningsledare är alldeles för få. Det är tydligt 

att om antalet ökade skulle arbetet effektiviseras. Eftersom utkontraktering av PKC kräver 

specifik kompetens i form av utbildade förundersökningsledare kommer utkontrakteringens 

komplikationsgrad att vara högre, till skillnad från om situationen varit sådan att ingen 

utbildning av förundersökningsledare krävdes. Kompetensförsörjning är även ett problem 

inom äldreomsorgen, men i och med att Ädelreformen genomfördes gick fler aktörer in på 

marknaden. Äldreomsorgen kunde därmed motta en ökning i sysselsättning vilket har 

förbättrat situationen. Att i likhet med denna marknad konkurrensutsätta PKCs verksamhet 

bör således leda till liknande erfarenheter.  
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De enskilda polismyndigheter som har ett PKC tycker att det är en problematisk uppgift att 

finansiera tjänsten. Om polismyndigheten skulle utkontraktera den del av tjänsten som enbart 

innebar mottagandet av telefonsamtalen skulle det skapa en mer ekonomiskt effektiv 

situation, detta genom att konkurrensen vid anbud pressar priser. I bästa fall skulle 

verksamhetens kostnader och arbetsbörda minska samtidigt som de behåller en god kvalitet, 

vilket den konkurrensutsatta marknaden för äldreomsorg tyder på. På marknaden för 

äldreomsorg har en tydlig kvalitetsförsämring inte observerats sedan Ädelreformen. Det 

föreligger snarare en utveckling mot godare förhållanden, även om marknaden inte kommit 

tillrätta med alla problem som föregick reformen. Utkontraktering skulle underlätta för 

polismyndigheten att ompröva PKCs utformning genom mer flexibilitet än om den utförs av 

egen tillhandahållen personal eftersom det redan är en bristvara. 

 

Komplikationer uppstår i att öka effektiviteten och samtidigt bibehålla graden av gott 

bemötande. Det går att öka effektiviteten genom att skynda igenom samtalen som inkommer 

till operatörerna, frågan är om bemötandet skulle uppfattas som lika gott. I förlängningen 

skulle ett sämre bemötande leda till att allmänhetens förtroende för myndigheten sjunker. 

 

Utkontraktering av PKCs verksamhet är förenat med transaktionskostnader. 

Polismyndighetens direkta kontroll över PKC kommer att minska till följd av en 

konkurrensutsättning vilket kommer att leda till att de tvingas skapa nya rutiner och kontroller 

för att säkerställa att utföraren gör sitt jobb. Transaktionskostnader kommer i ett sådant fall att 

beröra områden som kontakt-, kontrakt- och kontrollkostnader.  

 

Svårigheten i att verifiera kvaliteten av en agents utförande av PKCs verksamhet skulle skapa 

en situation som karaktäriserades av asymmetrisk information. Detta har i tidigare skeende 

förmodligen lett till att polismyndigheten valt att utgå från en vertikalt integrerad 

organisation, det vill säga att de sköter hela produktionsledet själv. Ett sätt att avhjälpa denna 

komplikation är att utkontrakteringen sker med ett långsiktigt samarbete mellan parterna. 

Långsiktigheten bidrar till ett pålitligare klimat parterna emellan. Genom att tydliggöra vilken 

aktör som bär ansvaret avhjälps problemet med moral hazard. 

 

Inom äldreomsorgen är det svårt att utföra tillsyn. Vård bör tillgodose de basala behoven, men 

att bedöma vad god vård innebär är komplicerat då det innefattar människans subjektiva 

åsikter. Att samma omvårdnad kan uppfattas på två olika sätt gör det svårt att bedöma vad 
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god vård är. Samma svårigheter skulle drabba PKC om deras tjänster konkurrensutsätts. I 

dagsläget finner 91 procent sig vara mycket nöjda med bemötande och 88 procent med 

utförandet enligt undersökningen. Att bibehålla en så hög kvalitet men samtidigt uppnå mer 

tillgänglighet kan bli svårt om det inte är lika enkelt att kvalitetssäkra efter en 

konkurrensutsättning.   

 

Innan konkurrensutsättning av PKCs verksamhet består marknaden av en lagstadgat monopol. 

Eftersom priset för att erhålla tjänsten, alltså att ringa 114 14 är gratis, vilket demonstreras av 

Gratis P i figur 5, kommer efterfrågan att vara hög och överstiga utbudet av tjänsten.  

 

 
Figur 5. Visualisering av gratis kontakt med PKC. Källa: Hultkrantz och Söderström, 2014. Egen bildbearbetning. 

 

Marknaden för PKCs verksamhet borde efter konkurrensutsättning utvecklas likt marknaden 

för äldreomsorg. Först karaktäriseras PKCs anbudsmarknad av framförallt av en utförare som 

är polismyndighetens egen eftersom de har för vana att hantera marknaden redan. Allt 

eftersom bör dock två faktorer locka nya aktörer till att träda in på marknaden. Dels kommer 

efterfrågeöverskottet signalera att fler aktörer kan verka på marknaden, dels bör innovationen 

hos de nya aktörerna leda till att de kan producera tjänsten till en lägre kostnad och erbjuda 

lägre anbud. Varpå de har utkonkurrerat den offentliga utövaren av PKC och tar viktiga 

marknadsandelar i anspråk. Detta leder till att kostnaden för polismyndigheten att 

tillhandahålla tjänsten sjunker och resurser som tidigare låsts för detta ändamål frigörs.  
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Det kommer dock att vara svårt att förutspå exakt hur marknaden kommer att utkristallisera 

sig om processen ska baseras på tidigare erfarenheter från äldreomsorgen, eftersom 

marknaden för äldreomsorg skiljer sig mycket mellan kommuner. Förhoppningsvis kommer 

PKCs verksamhet att utvecklas till en marknad som karaktäriseras av stark konkurrens. Det är 

däremot troligare att polismyndighetens egna aktör kommer att ge det anbud som är att 

föredra vid tillhandahållandet av PKCs verksamhet. Detta för att de redan har stora fördelar 

kontra nya aktörer på marknaden i former av erfarenhet och lämplig teknik. 

Sammanfattningsvis kommer förmodligen polismyndigheten att agera på anbudsmarknaden 

som en dominant aktör med åtminstone en eller några få konkurrenter.  
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5. Diskussion 
 

Sverige ligger i framkant när det gäller konkurrensutsättning av tidigare lagstadgade monopol. 

Bilden av konkurrensutsättningens effekter på svensk marknad är inte entydig, men det finns 

starkt stöd för att konkurrensutsättningen är sammantaget mer positiv än negativ. Om 

offentlig verksamhet ska effektiviseras ytterligare är det därför viktigt att analysera tidigare 

konkurrensutsättningar för att dra lärdom av dem, lärdom som kan ligga till grund för mer och 

bättre konkurrensutsättning.  

 

Passmyndighetens verksamhet och verksamheten för PKC lider av ineffektivitetsproblem. 

Detta visar sig dels inom kostnader som i dagsläget är höga och dels andra aspekter som 

utbudsunderskott och sämre tillgänglighet. Båda verksamheter har verksamhetsmål som inte 

uppnås i dagsläget, orsaker som ligger till grund för detta är bland annat kompetensbrist, 

underprissättning och för lite tillgänglighet.  

 

Att polismyndigheten är ett legaliserat monopol gör att de incitament som konkurrens skapar 

har uteblivit och detta har påverkat organisationen till att inte ständigt söka efter effektivare 

lösningar på innestående problem. De är till synes främst strukturella problem och 

institutionell tröghet som påverkar polismyndighetens effektivitet och i förlängningen den 

samhällsekonomiska lönsamheten.  

 

Numer finns det mer kostnadseffektiva och potentiellt effektivitetshöjande lösningar vilket 

gör att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att polismyndigheten tillhandahåller dessa 

tjänster på det sätt som det görs idag. De lösningar som främst lyfts fram i denna uppsats är 

modeller för avreglering och entreprenad. Genom att konkurrensutsätta verksamheterna 

framställs resultat som skulle leda till kostnadsminimering, minskad kompetensbrist och ökad 

tillgänglighet. Rent konkret skulle en avreglering av passmyndigheten leda till fler aktörer, 

vilket skulle öka tillgängligheten och minska kötider. PKC skulle åtnjuta en tydligare 

kostnadsfördelning och därför kostnadsminimering, men även ökad tillgänglighet. En annan 

fördelning av resurser kan leda till bättre resultat och därmed nya investeringar med frigjorda 

statliga medel i andra verksamheter efter behov.  
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Vid konkurrens måste företag hushålla med sina resurser och arbeta effektivt för att fortsätta 

vara konkurrenskraftiga, annars slås de ut. Att låta polismyndigheten konkurrensutsättas 

skulle förmodligen gynna dem då de skulle tvingas att omstrukturera och överblicka sin egen 

prestation. De hade tvingats till att arbeta mer effektivt och inte åtnjutit monopolställningens 

försäkran om en stabil efterfrågan. Att konkurrensutsätta är därmed ett verktyg att utvärdera 

marknaden och göra den effektivare. Vilket leder till en effektiv fördelning av resurser, och 

slutligen samhällsekonomisk effektivitet. Men myntet har inte enbart en sida. 

Konkurrensutsättningen av polismyndigheten innebär att det introduceras nya aktörer i 

produktionsled, vilket skulle kunna bidra till att det blir svårare med samordningen. En rörig 

organisation gör det svårt att bistå med en tjänst av hög kvalitet. En myndighet som ansvarar 

för lag och ordning som inte ens har organiserat sig själv och därför inte kan erbjuda en tjänst 

av god kvalitet är en förlust. Hur ska medborgarna kunna känna sig trygga med att 

myndigheten som ska bekämpa brott om de inte ens kan bekämpa egna problem inom 

myndigheten. Därav kan det vara viktigt för polismyndigheten att ha en organisation som är 

vertikalt integrerad och centralt styrd.  

 

Vid en konkurrensutsättning av PKCs verksamhet kommer polismyndigheten till en början att 

framstå som dominant utförare på grund av sin erfarenhet av yrket och sedan kommer mindre 

aktörer att presenteras allt eftersom. Eftersom det historiskt sett funnits en stark tilltro för den 

offentliga sektorn i Sverige kan det bli en utmaning för nya aktörer att etablera sig på 

marknaden. Därför att konsumenter dröjer sig kvar i sin tillit till offentlig sektor som utförare, 

utan att ta hänsyn till varken pris eller kvalitet. Detta fenomen kan påvisas genom 

kvasimarknader. Tilliten till den offentliga utföraren, i detta fall polismyndigheten, skulle 

missgynna nya aktörer och ge polismyndigheten betydande marknadsmakt. I de tidigare fall 

som konkurrensutsättning genomdrivits av fordonsbesiktning och äldreomsorg krävs det att 

marknadsstrukturen utvecklas till några få starka aktörer som konkurrerar mot den offentliga 

aktören innan konsumenterna kan åtnjuta fördelarna som en konkurrensutsättning föreskrivs.  

 

Det uppstår en målkonflikt när just offentlig verksamhet ska konkurrensutsättas. Det faktum 

att offentlig verksamhet förväntas bistå medborgarna för att öka deras trygghet och tilltro till 

samhället är viktigare än att vinstmaximera. Le Grand (2007) menar att genom en 

konkurrensutsättning av den offentliga verksamheten riskeras viktiga egenskaper att 

kompromissas bort för att fortsatt vara konkurrenskraftig gentemot de nya aktörerna. 

Exempelvis kan inte aktörerna på den konkurrensutsatta marknaden efter PKC bli betalda 
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enbart efter hur många samtal de hanterar, detta skulle leda till att aktörerna har incitament att 

ta emot så många samtal som möjligt utan att ta bemötande och utförande i beaktning. 

Beslutsfattarna skulle därmed behöva ha den aspekten i åtanke och även behöva införa ett 

kvalitetskrav på aktörerna som vill verka på marknaden. Däremot kan problemet med att 

bibehålla hög kvalitet säkerställas med tydliga krav på prestation och god tillsyn.  

 

När en marknad konkurrensutsätts är det mycket viktigt att utforma goda ramavtal och 

kontrakt som ska gälla för aktörerna på den nya marknaden. Reglerna på den nya marknaden 

måste utformas så att incitamenten stimulerar produktivitet, men även att de stimulerar den 

typ av produkter som är efterfrågade. Som i exemplet med PKC kan de inte bli betalda enbart 

efter hur många samtal de hanterar, utan att de behöver ta bemötande och utförande i 

beaktning.  

 

Både PKC och passmyndigheten kan konkurrensutsättas efter att ha undersökt de två 

verksamheterna. Dock har ingen större hänsyn tagits gentemot hur marknaden bör regleras. 

Regleringar hämmar innovation, vilket är kontraproduktivt när ett av syftena med att 

konkurrensutsätta är att stimulera innovation. Inom passmarknaden skulle en standard för hur 

svenska pass ser ut hämma innovationen kring hur de enskilda företagen kan utforma passen, 

med internationell standard i åtanke. Att däremot släppa passutformningen helt fri skulle 

kunna leda till att Sverige får lika många varianter av svenska pass som aktörer inom 

marknaden, vilket ur ett internationellt perspektiv skulle kunna anses vara problematiskt. 

Balansgången mellan att reglera så att utfallet på marknaden blir som det önskats kontra den 

externa effekt detta medför i form av hämmad innovation är svår.  

 

Inom mjuka verksamheter som PKC är det ännu svårare att kvalitetssäkra resultaten. Gott 

bemötande är en sådan typisk riktlinje som måste lämnas öppen för tolkning. En specificering 

av gott bemötande skulle vara att parten som söker sig till verksamheten känner sig väl 

omhändertagen. När bedömningen av hur väl utförandet av tjänsten är ligger på 

konsumentens subjektiva uppfattning om omständigheterna blir det omöjligt att lämna en 

specifikation på hur en anställd ska uppträda för att säkerställa att bemötandet är gott. En 

eventuell konkurrensutsättning av PKC skulle därför behöva regleras så att aktörerna själva 

får tolka målsättningarna, men att särskilda nyckeltal ska uppnås för att aktören ska få 

fortsätta verka inom marknaden.  
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En annan variant av reglering är att följa upp marknaderna löpande och justera regleringen 

efter behov. En sådant variant skulle vara applicerbar på både marknaden för PKC och 

passmarknaden. Problemet med en sådan utformning är att det skulle leda till osäkerhet för de 

aktörer som agerar på marknaden. Osäkerheten skulle sedermera kunna ses som en 

avskräckande effekt för de nya aktörer som vill ge sig in på marknaden och detta skulle 

hämma utvecklingen mot god konkurrensutsättning på lång sikt. 

 

För både passmarknaden och marknaden för PKC skulle det behöva tillsättas tillsynsenheter 

med uppgift att kontrollera marknadsutveckling för respektive marknad. Samtidigt som 

tillsynsenheter kan ses som en nödvändighet kommer den eventuella samhällsekonomiska 

vinst som konkurrensutsättningen genererar att ätas upp av de transaktionskostnader som 

tillsynsenheterna ger upphov till. Det är viktigt att analysera de negativa externa effekter som 

konkurrensutsättning ger upphov till, och inte bara de positiva, då det är just nettoresultatet 

mellan de negativa och positiva effekterna som bör bestämma ifall konkurrensutsättningen är 

lönsam eller inte. Det är väldigt ofta svårt att identifiera externa effekter av båda slag då dessa 

kan bestå i monetärt svårmätta variabler. Transaktionskostnader som tillsynsenheter ger 

upphov till bör däremot vara lätta att mäta och är därför ett bra exempel på en negativ extern 

effekt som måste tas i beaktning vid konkurrensutsättning.  

 

Ovan har vi diskuterat vilka effekter som hypotetiska regleringar kan få, och vilka bieffekter 

som kan uppstå. Slutsatsen är att det helt enkelt inte finns någon mall eller modell som 

beslutsfattare kan utgå från när de ska formulera krav och mål efter en konkurrensutsättning 

av tidigare lagstadgad monopolmarknad. Vad som finns är fördelar och nackdelar som måste 

tas i beaktning för varje unik marknad, sedan utformas regleringen på ett sådant vis att 

marknaden funktionerar på så hög nivå som möjligt. 

 

När undersökningen av PKC var klar stod det klart att flaskhalsen var bristen på utbildad 

personal i allmänhet men bristen på förundersökningsledare i synnerhet. Det är därför 

angeläget att komma till rätta med detta problem för att marknaden ska kunna utvecklas i rätt 

riktning. Det är möjligt att konkurrensutsättning kan vara tillräcklig åtgärd för att problemet 

ska avhjälpas. 

 

Vid en konkurrensutsättning av PKC eller passmyndigheten skulle förmodligen kompetens på 

området vara den mest begränsade resursen. Lokaler, teknik och övriga produktspecifika 
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materiel är i antagandet lätt att tillgå. Kompetensbristen i kombination med nya aktörer som 

konkurrerar om den personal som finns skulle driva upp lönerna för de verksamma inom båda 

områdena. Utöver förbättrade löner är det även möjligt att arbetsvillkoren skulle bli bättre för 

personalen när aktörerna konkurrerar om dem. En förbättrad arbetssituation tillsammans med 

stigande löner för de inom området signalerar till de som vill utbilda sig att det är ett bra jobb 

och det skulle leda till att fler börjar utbilda sig. Antagandet baseras på att det idag finns 

tomma platser till polishögskolans utbildning och att dessa skulle fyllas ifall yrket blev mer 

attraktivt. Det finns en invändning till att kompetens skulle vara en bristvara på området. 

Invändningen bygger på att många poliser självmant valt att avsluta sin anställning inom 

polismyndigheten de senaste åren för att gå till andra branscher. Ifall den nya marknaden är 

tillräckligt attraktiv för att locka till sig den personal som tidigare jobbat inom 

polismyndigheten har de tillgång till ett större kompetensutbud. Därav bör en marknad som 

kommer sig av konkurrensutsättning av PKC eller passmyndigheten kunna utvecklas något 

enklare än ifall kompetensen enbart existerat inom befintlig polismarknad. Ett annat 

grundantagande för att resonemanget ska hålla är att det finns vinstmarginal för aktörerna när 

marknaden går från att vara lagstadgad till att bli konkurrensutsatt. En viss proportion av den 

vinst som görs när verksamheterna effektiviseras skulle användas för att locka till sig sagd 

personal. På så vis skulle därmed kompetensbristen minska över tid när fler utbildar sig, det 

skulle även leda till att löneutvecklingen saktar ned. 
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6. Slutsatser  
 

PKC skulle genom en entreprenadlösning kunna kostnadsminimera genom konkurrens via 

anbud och komma tillrätta med problem rörande finansiering och kompetensbrist. En 

avreglering av passmyndigheten kan leda till en effektivare fördelning på marknaden. Vilket i 

sin tur kortar ned köerna och breddar utbudet. Vi finner därmed att det finns stora potentiella 

möjligheter i att konkurrensutsätta de undersökta verksamheterna inom polismyndigheten och 

därmed öka den samhällsekonomiska effektiviteten. Däremot är det viktigt att tänka på att 

offentlig verksamhet har medborgarens behov som främsta mål. Det är därför viktigt att utföra 

en konkurrensutsättning som inte kompromissar med dessa egenskaper.  

 

Transaktionskostnader som kommer av att utföra kontroller och se efter marknadens 

utveckling efter en konkurrensutsättning är oundvikligt. Tillsynen av marknaden garanterar 

och befäster dock att en god kvalitet ständigt bibehålls. Därav föreligger det en avvägning 

mellan ineffektiviteten hos ett monopol och kostnaden för tillsyn i vilken som är minst 

gynnsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Blir transaktionskostnaderna och övriga 

externa effekter alldeles för kostsamma kan det vara enklare att låta offentlig verksamhet 

fortsatt utföra i egen regi utan konkurrens.  

 

I arbetet finns det två aspekter som vi vill lyfta som kan ha haft inverkan på resultaten. I 

förarbetet gjordes en genomgång på ett urval av tidigare utredningar som vi hoppades på 

skulle ge oss den bakgrundsinformation vi skulle behöva för att besvara vår frågeställning. I 

urvalet hittas främst positivt inställda röster till konkurrensutsättningens effekter och 

sammantaget menar de att konkurrensutsättning leder till positiva effekter. Eftersom denna 

studie enbart i förbigående berör de utredningar som menar att konkurrensutsättning leder till 

negativa effekter finns en möjlig snedvridning i slutsatserna. Utöver den eventuella 

snedvridningen vill vi även uppmärksamma tidsaspekten vid större strukturförändringar. Den 

typ av strukturförändring som genomförts inom polismyndigheten där olika verksamheter 

integreras till en enhet tar lång tid. Att dra slutsatser om verksamheternas effektivitet och 

resursutnyttjande kan därför vara omöjligt på kort tid då den fulla effekten av 

omorganiseringen inte fått genomslag än. Att genomföra en ny studie som följer upp 

verksamheternas resursutnyttjande i ett senare skede skulle därför kunna ge andra resultat än 
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dem vi uppnått. Vi har haft detta i åtanke när vi dragit våra slutsatser men de bör ändock 

nämnas. 

 

6.1 Framtida studier 

 

Ekonomi handlar om att på bästa sätt hantera och fördela knappa resurser. Att därför genom 

god resursfördelning uppnå en hög samhällsekonomisk effektivitet ligger i allmänhetens 

intresse. Konkurrensutsättning skulle kunna fungera som ett verktyg för att öka den 

samhällsekonomiska effektiviteten men det kräver att förfarandet sker med försiktighet. Det 

viktigt att tidigare lärdomar tas i beaktning. Speciella kunskaper rörande upphandling, avtal, 

olika marknadsstrukturer och konkurrensförhållanden blir avgörande för beslut som påverkar 

hur processen utvecklar sig. Vi anser mot den bakgrunden att det bör ske fortsatt kartläggning 

av effekterna av konkurrensutsättningar på olika marknader för att fastställa de långsiktiga 

effekter som en konkurrensutsättning bidrar till. Inom polismyndigheten skulle fortsatt 

kartläggning av möjligheterna för en konkurrensutsättning av fler verksamheter vara av 

intresse. Även utförande av empiriska djupdykningar med personer inom polismyndigheten 

för en insamling av yrkesutövares åsikt, vilket denna uppsats inte haft möjlighet att göra. Det 

hade också varit intressant att se hur Sverige står sig mot andra länder när det kommer till att 

konkurrensutsätta offentlig verksamhet och om det finns några lärdomar att finna hos andra 

länder. Slutligen finner vi att med ett fortsatt arbete inom utveckling av konkurrensutsättning 

och dess ökade implementering inom offentliga verksamheter går vi en spännande framtid till 

mötes. 
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