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Sammanfattning 

 
Vi lever idag i vad som ofta betecknas det post-industriella samhället. Det karaktäriseras av en 

sjunkande betydelse för den traditionella industrin, och en starkare närvaro av tjänster. Vård, 

skola och omsorg är exempel på tjänster som i stor utsträckning tillhandahålls av den 

offentliga sektorn. Nyttjandet och tillhandahållandet av dessa tjänster är vitala ingredienser i 

ett välfärdssamhälle, och man är mån om att kunna bibehålla en god välfärd även i framtiden.  

 

Välfärdssamhället sägs nämligen stå inför hopande problem härrörandes från en obalanserad 

produktivitetstillväxt samt en demografisk förskjutning. Dessa problem belyses och diskuteras 

i detta arbete.  

 

Baumols kostnadssjuka fördyrar den relativa kostnaden för tjänster med ett stort inslag av 

mänsklig interaktion. Produktiviteten inom sektorer där kapital är den största 

produktionsfaktorn är generellt högre än produktiviteten inom sektorer där arbetskraft är den 

dominerande produktionsfaktorn. Exempel på det senare är just tjänster som förknippas med 

välfärd. Denna obalans i produktivitetstillväxt har implikationer för sysselsättning, tillväxt 

och priser, och sålunda för våran gemensamma välfärd.  

 

Vidare möter vi en demografisk förskjutning. Andelen äldre av den totala befolkningen stiger. 

Det innebär likaså att antalet i arbetsför ålder minskar relativt den totala befolkningen. Vi ser 

att totalt arbetade timmar har minskat stadigt de senaste decennierna, trots en ökande 

befolkning.  

 
För att möta denna utveckling på ett adekvat sätt krävs det att det förs en diskussion om detta 

tema. I viss mån görs det också, men inte många politiker eller nationalekonomer för en 

öppen debatt, de förra för att de kanske inte vågar föra den och de senare för att de kanske inte 

hinner eller anser det vara tillräckligt prestigefullt att skriva en insändare i DN eller SvD. 

Istället förs en debatt bortom allmänhetens värld, i tidskrifter och böcker som få svenskar 

känner till och ännu färre läser. De idéer som presenteras där är slagkraftigt underbyggda med 

en ofta enkel och tilltalande retorik och presenteras i detta arbete i en diskussion efter det att 

det empiriskt har visats vilka problem välfärden faktiskt står inför. 
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1. Inledning 
 

I ett flertal länder pågår en diskussion om hur man bäst kan säkra den framtida välfärden. 

Välfärdssamhället i Sverige byggdes upp främst under årtionden efter andra världskrigets slut. 

På 1950- och 1960-talen var man säker på att morgondagens samhälle skulle vara bättre än 

det dåvarande. Samma optimism är svårare att hitta idag. Ibland förs det fram i debatten att 

dagens unga är den första generationen som inte kan räkna med samma eller bättre trygghet 

imorgon än vad som råder idag.  

 

En av anledningarna till ovanstående är att välfärden har blivit allt svårare att finansiera. Det 

saknas inte förslag på åtgärder som enligt respektive förslagsställares egen utsago skulle 

vända den negativa trenden. En åtgärd som frekvent har förekommit i debatten är tillväxt. 

Tillväxt i ekonomin, i BNP, är det som behövs för att fortsättningsvis kunna betala skolan, 

vården och alla andra tjänster som hör välfärden till, menar man. Vissa röster tar istället 

avstånd från uppfattningen om att tillväxt är lösningen, och kommer istället med egna 

funderingar och förslag.  

 

 

1.1 Syfte 

 

Det huvudsakliga syftet med arbetet är att beskriva problematiken kring välfärdens 

finansiering och diskutera några av de tankar som framförs i olika typer av media kring detta 

ämne. 

 

Detta arbete är en sammanställning av en komplex fråga som jag hoppas i framtiden får mer 

utrymme i den politisk-ekonomiska debatten. Sett så kan man säga att detta arbete är ett 

bidrag till att sprida kunskap om en av de största och viktigaste frågorna idag. 
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1.2 Frågeställning 
 

Under arbetets gång har jag främst arbetat utifrån följande frågeställningar: 

 

 Är teorin om obalanserad produktivitetstillväxt applicerbar på Sverige? 

 

 Är tillväxt ett medel för att öka resurserna till vård, skola & omsorg? 

 

 Vilka är de förslag på åtgärder som har kommit fram i debatten? 

 

 

1.3 Avgränsning 

 

Att beskriva problematiken kring välfärdens finansiering är att ta på sig väldigt mycket. Det 

finns ett mycket stort olika antal aspekter att studera. Ämnet är brett och innefattar mycket. 

Jag har valt att se närmre på de områden som jag tror bäst beskriver problematiken. Även 

inom de områden jag har valt finns det olika delaspekter som man skulle kunna diskutera 

kring.1  

 

I stort kan man säga att detta är ett ekonomiskt ämne, och jag tar med de variabler och 

aspekter som jag tror bäst belyser detta ämne. Ens ideologiska hemvist är av stor betydelse 

när man diskuterar en fråga som denna. Jag har genomgående under uppsatsen, och då 

framförallt under diskussionen, haft för avsikt att inte väga över för mycket till den ena eller 

andra ekonomisk-politiska åskådningen, utan har strävat efter att presentera åsikter på ett 

neutralt och på ett för uppsatsen flödesriktigt sätt.  

 

Vad gäller den tredje frågeställningen så har jag valt att koncentrera mig på diskussionen så 

som den förs utanför mer etablerad media. Med etablerad media avser jag media som är 

välkänd och har en stor, nationell, spridning. TV, DN, SvD och dylikt skulle då definieras 

som etablerad media. ETC och Ordfront kvalificerar sig inte som etablerad media i denna 

bemärkelse. Häri återfinns i synnerhet ett par artiklar författade av Ehrenberg och Ljunggren. 

De figurerar framförallt i ETC, en tidning som kan anses ganska radikal, kanske för radikal 

för s.k. seriösa debattörer att inte ta notis om de åsikter som där framförs. Vidare för jag in 
                                                 
1 T.ex. så har jag valt att ta upp den demografiska aspekten, men valde att lämna invandringens effekter utanför. 
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artiklar antingen utgivna av Timbro eller författade av personer arbetandes alternativt starkt 

knutna till Timbro. Artiklar och tankar intressanta för diskussionen tas också upp. 

Avgränsningen är alltså lite godtycklig. Jag har t.ex. inte haft för avsikt att försöka ta upp alla 

åsikter som har framförts de senaste, säg, 5 åren. De perspektiv jag tar upp i diskussionen är 

antingen sådana som har föranlett mig till att skriva detta arbete överhuvudtaget eller sådana 

som jag har stött på under arbetets gång.  

 
 

1.4 Tillvägagångssätt 

 

Arbetet kan sägas vara indelat i två avsnitt. I det första ämnar jag visa på svårigheterna i att 

finansiera dagens välfärdssamhälle. Teori från främst Baumol övergår i en presentation av 

statistiska variabler för att belysa det som ofta benämns det post-industriella dilemmat. I det 

andra avsnittet övergår jag till en diskussion om andra skribenters uppfattning i ämnet. Egna 

reflektioner varvas med synpunkter inhämtade från mestadels artiklar men även böcker som 

behandlar temat. Allt detta vävs samman i en diskussion vars syfte inte är att komma fram till 

den slutgiltiga lösningen på problemet, utan är mer till för att lufta åsikter och diskutera dessa 

ur ett nationalekonomiskt perspektiv. 

 

Diskussion kring välfärdens finansiering förs inte alltid i etablerad media, i alla fall inte till 

den grad som kanske skulle önskas. Det har inte heller varit mitt syfte att lyfta fram och 

diskutera det som skrivs i etablerad media. Istället har jag valt att se lite bortom den mer 

etablerade median. Den artikel som delvis är anledningen till att jag skriver detta arbete 

återfinns i ETC, en tidskrift som får anses höra hemma på vänsterkanten och som ej heller kan 

anses som etablerad media även om tidningen förmodligen är väldigt bekant i vissa kretsar. 

Tankar som har lyfts fram i denna artikel har jag valt att jämföra med tankegångar från dess 

ideologiska motpol, nämligen från skribenter verksamma inom förlaget Timbro. Vidare har 

jag stött på artiklar från tid till annan i etablerad media2, men även i mindre kända tidskrifter 

som Ordfront och Axess, vars innehåll jag ansåg vara av intresse för denna uppsats. Urvalet 

blev således selektivt efter eget tycke eller, som i fallet Timbro, efter inspiration från 

människor omkring mig. 

 

                                                 
2 Jag har inte valt att ignorera den mer etablerade median.  
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För att på ett korrekt sätt återge det problem som välfärden står inför har jag studerat olika 

rapporter och utredningar samt ett stort statistiskt material. Det bör påpekas att arbetet utgår 

från redan befintliga verk. Jag har m.a.o. inte utfört några fältundersökningar, mer än att jag 

har sökt fram relevant statistik och bearbetat den där nödvändigt. 

 

Till övervägande stor del har jag använt mig av källor som finns att hitta på de flesta större 

bibliotek. En del av källorna, t.ex. viss statistik från SCB och UNDP men även artiklar som 

berör frågeställningarna, har inhämtats från Internet. 

 

1.4.1 Problem 

 

Vid läsandet av en uppsats med en stor mängd statistiskt material bör man kunna förlita sig på 

att materialet kommer från en säker källa. En stor del av det material jag har använt mig av 

har hämtats och bearbetats från SCB, vilket bör kunna anses vara en säker källa. Övrigt 

statistiskt material har till största del hämtats från Statens Offentliga Utredningar (SOU:n).  

 

Ett problem som jag stötte på vid ett flertal tillfällen var att finna statistik för eftersökt period.  

Eftersökt period kunde variera beroende på vilken variabel man undersökte. Arbetet bygger 

till viss del på trender och historik, d.v.s. man vill gärna täcka en så stor tidsperiod som 

möjligt med statistiken, för att bättre belysa det man vill ha sagt. Min förhoppning samt 

intention är att presenterad statistik på ett korrekt sätt återger verkligheten.  

 

1.4.2 Definitioner 

 

Genomgående under arbetet talar jag om tjänster. Detta kan ge upphov till förvirring då 

definitionen av tjänster kan ha olika innebörd. Tjänster kan innebära distribution av 

halvfabrikat till en fabrik för att förädlas, eller av fabriksvaror vidare till varuhus för 

försäljning. En tjänst är också parkeringshus. Frisören utför tjänster. Vi lämnar in våra TV-

apparater för reparation.3 

 

Ovanstående är exempel på tjänster som har olika avsändare och olika mottagare. Det är inte 

alltid arbetskraft, d.v.s. människor, som utför tjänsten. Så är det med t.ex. parkeringshus. 

                                                 
3 Jansson (2006) 
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Likaväl är det inte alltid människor som är mottagaren för tjänsten. Detta är fallet med TV-

apparaten som lämnas in för reparation. I många fall är människor både utföraren och 

mottagaren av tjänsten. Frisören är ett exempel. Det jag är ute efter att belysa i detta arbete är 

framförallt de tjänster som bedrivs inom ramen för ett välfärdssamhälle, där människor är 

både utförare och mottagare. Skolan, sjukhuset och äldreomsorgen är framstående exempel. 

Det är dessa tjänster, som jag också kommer att diskutera under avsnittet ”Merit goods” 

nedan, som innehar en lägre produktivitetstillväxt, och det p.g.a. den nödvändiga 

interaktionen människor emellan för att tjänsten ska kunna utföras. 

 

1.4.2.1 På väg in i ett tjänstesamhälle? 

 

Ovan nämndes intentionen att belysa det post-industriella dilemmat. I det post-industriella 

samhället har det vi efterfrågar allt mer, tjänster, blivit allt svårare att tillhandahålla till låga 

priser. Därmed inte sagt att vi har förflyttat oss in i ett tjänstesamhälle där tjänstekonsumtion 

har trängt undan varukonsumtion. Faktum är att konsumtionen av tjänster och varor ligger rätt 

lika procentuellt sätt, och har gjort så över tiden.4 I tabell 1.1 nedan utgör den totala 

konsumtionen av tjänster, såväl offentligt som privat, drygt 2/3 av all konsumtion i samhället, 

men då räknas egna hem som privata tjänster istället för privata varor, vilket är diskutabelt.5  

 

Tabell 1.1 : Konsumtionsutgifter 2001 
 Miljarder kronor Procent 

Privat konsumtion, varor 552 32,1 
Privat konsumtion, tjänster 550 32,1 
Offentlig konsumtion, tjänster 618 35,9 
Total Konsumtion 1 720 100,0 
Källa: SOU 2003:57, sid. 9 

 

Beroende på hur en tjänst definieras upptar konsumtion av tjänster en varierande stor del av 

den sammanlagda konsumtionen. Man får särskilja tjänster sett från produktionssidan och från 

konsumtionssidan.6 En tjänst som tidigare ingick i ett producerande företags interna utförande 

räknades in i industrin. Om samma tjänst numera köps in externt räknas det istället som 

produktion av tjänst, och bokförs i statistiken som sådan. Om man som i detta fall betraktar 

tjänster utifrån produktionssidan har utvecklingen de senaste årtiondena föranlett en stor 

                                                 
4 Jansson (2006) 
5 Jansson (2006) och SOU 2003 :57 
6 Jansson (2006) 
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ökning i produktionen av tjänster. Outsourcing av uppgifter leder till en ökad produktion av 

tjänster. Skulle man istället betrakta samma utveckling från konsumtionssidan blir resultatet 

ett annat. Många av de tjänster som omger en industri är till för att föra produkten från 

råvarutillverkning vidare till förädling och sedan vidare till en grossist för att där sälja 

slutprodukten till en konsument. Ur konsumentens synvinkel har allt som har föregått hans 

köp bidragit till produktens slutdestination, oavsett om det handlar om själva 

råvarubearbetningen eller transport av varan. Från konsumtionssidan sett skall utförda tjänster 

som föregår köpet av en vara inte ses som produktion av tjänster (t.ex. transport av datorer till 

återförsäljare). Frågan huruvida vi är på väg in i ett tjänstesamhälle för att handeln med 

tjänster har ökat kan alltså inte ges något entydigt svar förrän man definierar vad som skall 

räknas som en tjänst och därpå gör en uppdelning av nationalräkenskaperna utifrån en 

konsuments perspektiv. En sådan uppdelning med ovannämnda definition från 1995 ger på 

handen att konsumtionen av tjänster och varor är lika stor.7 

 

Från konsumtionssidan sett har konsumtionen av tjänster således inte ökat mer än varorna de 

senaste årtionden. Det som har ökat, fram till ca 1980, är den offentliga konsumtionen, vilken 

är skattefinansierad, och det är i första hand bland det offentligt tillhandahållna som vi finner 

de tjänster som förknippas med ett välfärdssamhälle, nämligen vård, skola och omsorg. 

Därefter har produktionen av dessa tjänster stagnerat. 

 

                                                 
7 Jansson (2006) 
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2. Merit goods 

 

I avsnitt 4 berättas att Sverige har bland de högsta skatterna i världen, samt att ca ¼ av all 

konsumtion i Sverige är skattefinansierad. En berättigad fråga är varför en så stor del 

finansieras via skatter.8 

 

Vissa tjänster måste finansieras via skatten för att de ska finnas överhuvudtaget. Dessa 

tjänster riktar sig till alla i den bemärkelsen att det inte är möjligt att stänga människor ute 

från dem samtidigt som det inte kostar extra att låta ytterligare en person ta del av tjänsten. De 

är alltså icke-exkluderbara och marginalkostnaden är noll. Exempel på sådana tjänster är 

polis- och rättsväsende och det nationella försvaret. Benämningen på dessa och dylika tjänster 

är kollektiva nyttigheter. 

 

Vidare så finns det tjänster som skattefinansieras men som inte passar in i ovanstående 

definition av icke-exkluderbarhet och en icke-existerande marginalkostnad. Anledningen till 

att de ändå skattefinansieras kan variera, må det vara ideologiska faktorer eller praktiska 

hinder (ett barn kan inte finansiera sin egen skolgång), men gemensamt för dessa tjänster är 

att de anses bidra till den samhälleliga nyttan. Om dessa ”merit goods”9 uteslutande skulle 

finansieras privat skulle en underkonsumtion ske då vissa inte anser det värt att bekosta sig 

nyttigheten ifråga till det erbjudna priset. Då anledningen till skattefinansiering av merit 

goods kan variera följer även att dessa kan innebära olika typer av tjänster från ett land till ett 

annat. I Sverige, liksom i ett flertal andra länder, är stora delar av vård, skola och omsorg 

skattefinansierade. Den bakomliggande orsaken till detta är inte bara devisen om positiva 

externaliteter (t.ex. att vaccinering av individer främjar hela populationen) utan även en 

känsla av individens rättigheter i samhället. Alla har rätt till samma utbildning och till samma 

sjukvård oberoende av inkomst.  

 

Merit goods har det gemensamt med kollektiva nyttigheter att båda finansieras via skatter. 

Merit goods har, till skillnad från kollektiva nyttigheter, den egenskapen att de skulle kunna 

handlas på en fri marknad, där individen själv avgör hur mycket resurser denne har för avsikt 

att spendera på nyttigheten.  Merit goods är alltså per definition en privat angelägenhet som 

skattefinansieras. Det rör sig om tjänster med ett stort inslag av mänsklig interaktion, och 

                                                 
8 Avsnittet bygger på Jansson (2006) 
9 Det finns ingen vedertagen översättning, varför jag håller mig till den engelska benämningen. 
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kommer framledes att fortsätta betecknas som tjänster. Och eftersom finansieringen av 

framtidens välfärdssamhälle till stor del beror på finansieringen av dessa tjänster, är det av 

stort intresse att se vidare på empiriska belägg och hur diskussionen kring detta problem förs. 
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3. Obalanserad Produktivitetstillväxt 

 

Om man funderar på produktivitet och tillväxten av denna inom ekonomin/industrin/samhället 

kommer man ganska snart att inse att produktivitet och tillväxten av denna ej kan vara 

densamma inom alla olika ekonomiska aktiviteter. Ekonomin är för mångfacetterad för det. 

Olika delar av ekonomin har olika förutsättningar. Willam J. Baumol, professor i ekonomi i 

USA, författade 1967 en artikel som visade på denna ojämlikhet i produktivitetstillväxt och 

hur denna ojämlikhet gör det dyrare att utföra arbete inom den sektor som har en svag 

produktivitetstillväxt, och vilka konsekvenser det kan föra med sig. 

 

 

3.1 Baumols kostnadssjuka10 

 

Baumols modell vilar på fyra antaganden och utgörs av fyra propositioner. 

 

I. Det första antagandet är att ekonomin kan delas in i två sektorer. Den ena består av 

teknologiskt tunga verksamheter där kapital, stordriftsfördelar och innovation leder till 

ökad produktivitet. Den andra sektorn består av verksamheter som till sin natur inte 

förmår höja sin produktivitet i motsvarande grad.  

 

Baumol menar att skillnaden dessa två sektorer emellan ligger huvudsakligen i 

arbetskraften. Det är användningen av denna som är avgörande. I den ena sektorn är 

arbetskraft en i raden av produktionsfaktorer medan den i den andra sektorn utgör 

själva produkten (jämför biltillverkning och psykolog).  

 

II. Vidare gör Baumol antagandet att alla andra utgifter än just arbetskraft kan ignoreras. 

Detta gör modellen mindre komplex utan att för den skull ändra på resultatet. 

 

III. Det tredje antagandet säger att löneutvecklingen dessa två sektorer emellan följs åt. 

Att det förekommer löneskillnader inom ett samhälle är klart. Antagandet är dock 

mera ett uttryck för att lön på lång sikt tenderar att följas åt oberoende av i vilken 

sektor man arbetar i.  

                                                 
10 Hela avsnittet bygger på Baumol (1967).  
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IV. Slutligen det fjärde antagandet. Denna vidhåller att lönen ökar i samma takt som 

produktiviteten, d.v.s. output per arbetad timme, i den sektorn där denna 

(produktiviteten) är växande. Bakom detta antagande vilar tanken att organiserad 

arbetskraft är medveten om produktivitetsförbättringarna och således efterfrågar högre 

lön.  

 

1:a Propositionen: Kostnaden per enhet producerad kommer obönhörligen att stiga i den ena 

sektorn och förbli konstant i den andra. 

 

Givet antagandena ovan är denna slutsats väldigt logisk. Om lönen följer produktiviteten i den 

sektorn där produktiviteten är växande, kommer lönen i den sektorn med stillastående 

produktivitet bli alltmer av en börda. En årligen återkommande produktivitetsförbättring på 3 

% innebär likaledes en löneökning på 3 % per år. I sektorn där produktiviteten förbättras har 

detta ingen betydelse vad gäller kostnaden per producerad enhet.  

 

Detta leder oss att tro att efterfrågan på produkter ur den icke-produktiva sektorn kommer att 

minska i takt med att dessa produkter blir relativt dyrare. Till slut skulle efterfrågan på dessa 

produkter försvinna helt. Deras existens skulle upphöra på marknaden, vilket leder oss till... 

 

2:a propositionen: Efterfrågan på produkter ur den icke-produktiva sektorn kommer med 

tiden att gå mot noll. De försvinner från marknaden.  

 

Alternativet är att produkten förblir kvar på marknaden. Detta skulle vara fallet om 

priselasticiteten är tillräckligt liten eller om inkomstelasticiteten är tillräckligt hög. Likaså kan 

produkten förbli kvar på marknaden om statliga interventioner (t.ex. subventioner) genomförs.  

 

3:e propositionen: Om antagandet görs att produktionen dessa två sektorer emellan skall 

förbli konstant kommer arbetskraft att behöva föras över från den produktiva sektorn till den 

icke-produktiva sektorn. 

 

Att behålla produktionen dessa två sektorer emellan konstant har en inverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Som ovan angivits kommer den icke-produktiva sektorn med tiden att 

behöva anställa allt mer arbetskraft. När all arbetskraft återfinns i den icke-produktiva sektorn 
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kommer ekonomin att växa i enlighet med, och endast i enlighet med, arbetskraftens 

utökning. 

 

4:e propositionen: Att försöka uppnå balanserad tillväxt i ett samhälle med obalanserad 

produktivitet kommer att leda till en minskad tillväxttakt i ekonomin. Minskningen i 

tillväxttakten kommer att vara starkt korrelerad med arbetskraftens minskning i den 

produktiva sektorn. Om produktiviteten i den icke-produktiva sektorn förblir noll och den 

samlade arbetskraften hålles konstant kommer tillväxttakten i ekonomin att gå mot noll den 

också. 

 

 

3.2 Baumol reviderat 

 
I en senare artikel reviderades den modell som Baumol presenterade 1967.11 Indelningen i en 

produktiv sektor och en icke-produktiv dito kompletterades med ett mellanting, d.v.s. en 

sektor som visserligen är arbetskraftsintensiv men som också drar fördel av att använda sig av 

produktionsfaktorer från den teknologiskt intensiva sektorn.  

 

Det är den grova indelningen. Författarna är noga med att påpeka att varje näringsgren, varje 

företag, mer eller mindre består av en blandning av produktiva och icke-produktiva inputs. 

Vidare innebär det inte att en icke-produktiv näringsgren alltid kommer att förbli det. 

Innovationer och teknologiska framsteg kan förändra förutsättningarna och höja 

produktiviteten för denna näringsgren.  

 

Å andra sidan kan en näringsgren till att börja med uppvisa en hög produktivitet för att 

därefter se produktiviteten sjunka allt mer. Så småningom hamnar denna näringsgren 

(alternativt företag) i samma sits som de icke-produktiva näringsgrenarna. Det är detta, menar 

författarna, som är utmärkande för den sektor som är i gråzonen. De kostnader som härrör 

från produktiva faktorer blir allt mindre relativt de som härrör från icke-produktiva faktorer 

(exempelvis arbetskraft). Till slut drabbas även dessa företag av kostnadssjukan. 

Lönekostnader, t.ex., blir alltså en allt tyngre börda. Skeendet kan illustreras med hjälp av 

följande diagram. 

 
                                                 
11 Baumol, Blackman & Wolff (1985) 
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Figur 3.1. Att drabbas av kostnadssjukan. 
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3.3 Produktivitet 

 

Tjänster, och då syftas framförallt på tjänster där 

har blivit dyrare att utföra, och en stor del av vä

tjänster har blivit dyrare att utföra är detsamma s

offentliga sektorn har understigit produktivitet

resonemang efter kostnadssjukan), vilket visas ned

 

En vedertagen definition av produktivitet är  

 

Produktivitet = produktionsr

 

Beroende på vad det är man vill mäta alternativt an

produktionsresultatet kan relateras till olika resursi

ett exempel på ett produktivitetsmått, likaså produk

 

Definitionen ovan är dock inte fullständig. Den ger

produktivitet bedöms efter inputs och outputs.

allmängiltiga produktivitetsmått. Beroende på var 

mått. Partiella mått mäter sambandet mellan en p
                                                 
12 Här hämtat från SOU 1991:82 sid 76 

 

Ti
människan är både utförare och mottagare, 

lfärden består just av tjänster. Att säga att 

om att hävda att produktiviteten inom den 

en inom den övriga ekonomin (enligt 

an. 

esultat/resursinsats12 

alysera används olika produktivitetsmått; 

nsatser. Produktion per arbetad timme är 

tion per sysselsatt. 

 upphov till fler frågor än svar. Tillväxten i 

 Det har visat sig vara svårt att finna 

eller vad man mäter kan det behövas olika 

roduktionsfaktor och produktionsresultatet. 

12



Förutsättningen i beräkningen av partiella mått är att alla andra produktionsfaktorer hålles 

konstanta. Det kan vara intressant i vissa sammanhang att isolera en produktionsfaktor från de 

övriga, men produktionen bestäms dock av flera av varandra beroende produktionsfaktorer. 

Av den anledningen kan det istället vara intressant att se på totala mått. Dessa inbegriper 

alltså den påverkan alla produktionsfaktorer har på produktionsresultatet. Svårigheten med 

totala mått är att beräkna dessa. I en enskild firma har man ofta bra koll på 

resursförbrukningen. Man vet hur mycket råvaror, arbetskraft och kapital som går åt, och man 

vet produktionsresultatet. På aggregerad nivå i samhället är det svårare att få fram tillförlitliga 

siffror.13 

 

3.3.1 Produktivitet i den offentliga sektorn 

 

Svårigheten i att bedöma den offentliga sektorns produktivitet kommer av skillnaden i 

verksamhet. Prestationen, d.v.s. produktionsresultatet, mäts inom industrin i t.ex. antal 

tillverkade bilar per år. Att mäta prestationen efter kostnaden/elev14 är inte lika intressant. En 

produktivitetsökning, d.v.s. en lägre kostnad per elev från ett år till ett annat, skulle kunna 

tolkas som att det satsas mindre resurser (i form av t.ex. lärarlöner) på skolan. Samma 

resonemang kan föras inom t.ex. sjukvården eller äldreomsorgen. Det visar betydelsen i att 

söka finna ett produktivitetsmått som inkluderar kvalitet. Ur välfärdssynpunkt är frågan om 

t.ex. sjukvården har blivit bättre starkt förknippat med kvaliteten i dess utförande. Ett sätt att 

mäta prestationen kan vara att undersöka de målvariabler man söker påverka. För sjukvården 

vore denna exempelvis det allmänna hälsotillståndet i Sverige. Logiskt sett innebär en bättre 

sjukvård att folks hälsa förbättras. Det svåra uppstår när man söker isolera sjukvårdens effekt 

från andra faktorer i samhället – föreningsliv, infrastruktur, demografi etc. Om man väl lyckas 

att någotsånär isolera sjukvårdens effekt kvarstår frågan om denna effekt uppstår av 

kvantitativa orsaker (sjukvårdens utbyggnad) eller av kvalitativa dito.15 

 

Sammanfattningsvis är det alltså lätt att beräkna antalet behandlade patienter, men desto 

svårare att finna produktivitetsmått innehållandes variabeln kvalitet.  

                                                 
13 SOU 1991:82 
14 Se exempelvis Ljunggren (1999) där skolans effektivitet och produktivitet mäts i bl.a. bruttokostnad per elev. 
15 SOU 1987:3 Bilaga 21 
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3.3.2 Att tänka på 

 

Vid beräknandet av produktivitet får man tänka på att när de med sämst produktivitet går i 

konkurs höjs den genomsnittliga produktiviteten hos de kvarvarande aktörerna. Detta är sant i 

den privata sektorn. I den offentliga sektorn behålles dessa aktörer på marknaden genom 

statliga interventioner. Bara av denna anledning följer att produktiviteten i den privata sektorn 

torde vara högre än i den offentliga.16 Man bör dock vara införstådd att även den offentliga 

sektorn har sina gränser, att aktörer inte behålles på marknaden till vilket pris som helst. 

 

                                                 
16 Wetterberg (2004) 
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4. Efterfrågan på tjänster 

 

Man talar om att kineserna äter allt mindre ris. Detta för att folket blir rikare och således 

ändrar sina konsumtionsvanor. 

 

Samma tanke ligger bakom expansion av den offentliga sektorn i Sverige. I takt med att 

svenska folket har blivit rikare har våra konsumtionsvanor förändrats. Vi efterfrågar mer 

tjänster. Detta har olika förklaringar: 

 

 Baumol menade att efterfrågan på tjänster kommer att minska för att så småningom 

försvinna från marknaden såvida inte priselasticiteten är tillräckligt inelastisk (nära 

noll) eller inkomstelasticiteten tillräckligt elastisk (mer än 1). Beräkningar utförda av 

NUTEK visar att när BNP per capita stiger med en procent så ökar tjänstesektorns 

relativa andel av den totala sysselsättningen med ca 0,2 procentenheter (gäller för 

samtliga OECD-länder) vilket innebär att inkomstelasticiteten för tjänster är större än 

1.17 

 

 Produktiviteten inom tillverkningsindustrin är högre än inom tjänsteindustrin. Varor 

(dammsugare, mikrovågsugnar etc.) blir billigare relativt tjänster. Förutom den 

implikation som nämndes ovan i avsnittet om Baumols kostnadssjuka (att andelen 

sysselsatta ökar inom tjänstesektorn och minskar inom tillverkningsindustrin) innebär 

detta dels en substitutionseffekt och en inkomsteffekt. Substitutionseffekten innebär 

att efterfrågan på varor ökar då dessa blir billigare relativt tjänster. Av samma 

anledning ökar konsumenternas köpkraft, vilket benämns inkomsteffekt. Det kan 

tyckas att detta bör leda till en ökad efterfrågan på varor. Faktum är dock att den högre 

inkomstelasticiteten för tjänster tränger ut substitutionseffekten.18 

 

Vidare så är demografiska förändringar av betydelse vad gäller en ökad konsumtion av 

tjänster. Jag återkommer till detta längre ned. 

 

                                                 
17 NUTEK (1994)  
18 NUTEK (1994) och SOU 1997:17 
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4.1 Framväxten av en offentlig sektor 

 

Idag utgörs en stor del av konsumtionen i Sverige av tjänster. Som framgår av tabellen, 

samma som i avsnitt 1.4.2.1, utgjorde tjänstekonsumtionen drygt 2/3 av all konsumtion i 

Sverige år 2001.  

 

Tabell 4.1 : Konsumtionsutgifter 2001 
 Miljarder kronor Procent 

Privat konsumtion, varor 552 32,1 
Privat konsumtion, tjänster 550 32,1 
Offentlig konsumtion, tjänster 618 35,9 
Total Konsumtion 1 720 100,0 
Källa: SOU 2003:57, sid. 9 

 

Medan befolkningen har ökat med 18 procent mellan 1960 och 2000 har den offentliga 

konsumtionen under samma period ökat med 186 procent19. Innebörden av detta är dels att 

konsumtionen av tjänster har ökat i takt med att befolkningens inkomst har ökat, dels att den 

offentliga sektorn har ökat sin andel av BNP.  

 

Att konsumtionen av tjänster ökar i takt med att inkomsten stiger vittnar om en positiv 

inkomstelasticitet för tjänster. Mer om detta längre ned. 

 

Expansionen av den offentliga sektorn åskådliggörs av följande diagram. 

 
Diagram 4.1. Slutlig inhemsk användning 
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Man ser tydligt hur offentlig konsumtion kommit att betyda allt mer för Sveriges ekonomi. 

Den offentliga sektorns växande betydelse, där den stora delen av det vi förknippar med 

välfärd produceras, illustreras även av följande tabell. Här framgår det hur vissa näringar, t.ex. 

jordbruk och fiske men även på senare tid industri och övrig varuproduktion, minskar sin 

andel av BNP medan den offentliga sektorn växer sig större.  

 

Tabell 4.2. Bidrag till BNP i procent 
År 1900 1920 1940 1960 1980 2000 
Jordbruk, skogsbruk och fiske 28 22 12 8 4 2 
Industri och övrig varuproduktion 31 35 42 46 35 28 
Näringslivets tjänsteproduktion 37 38 37 36 39 50 
Produktion av offentliga tjänster 4 5 8 10 23 20 
BNP 100 100 100 100 100 100 

Källa: Nationalräkenskaperna 

 

Även om långtifrån alla årtal är angivna i denna tabell kan man väl utläsa trenderna för de 

olika näringsgrenarna. Jordbrukets minskande betydelse för ekonomin har redan 

kommenterats. Intressant är också att notera hur industrin först växte i betydelse för att sedan 

avta igen. Likaså ser man en tydlig ökning av tjänsteproduktion, både i det privata som i det 

offentliga.  

 

Produktionen av offentliga tjänster växte starkt under perioden från andra världskriget till 

1980. Därefter har produktionen stagnerat. Den offentliga konsumtionen utgörs till största del 

av det vi förknippar med välfärd, nämligen vård, skola och omsorg. År 2000 utgjorde 

konsumtionen av dessa tre nästan ¾ av den offentliga konsumtionen. Av den sammantagna 

konsumtionen i Sverige är alltså ca ¼ skattefinansierad. På vilka ändamål som den offentliga 

konsumtionen fördelades på kan man skåda i tabell 4.3.  
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Tabell 4.3. Offentlig konsumtion fördelad på ändamål, i procent 

Utbildning 24 

Social trygghet 23 

Hälso- och sjukvård 23 

Allmänna offentliga tjänster 8 

Försvar 7 

Näringslivsfrågor 6 

Samhällsskydd och rättskipning 5 

Fritid, kultur och religion 3 

Bostadsförsörjning och samhällsutv.   1 

Miljöskydd 0,2 

   Källa: SOU 2003:57, sid. 30 

 

Att efterfrågan av tjänster har ökat under 1900-talet, och då framförallt under efterkrigstiden, 

vittnar om ett ökande behov av tjänster i takt med att basbehoven uppfylls. (Att det är just den 

offentliga sektorn som kraftigt har utökat sitt utbud av tjänster är mer en politisk fråga.) 

Utvecklingen är inte endast märkbar i Sverige; den går att skönja i ett flertal andra, 

industrialiserade länder. Tanken för till en behovstrappa liknande Maslows. Man konsumerar 

först för att uppfylla sina primära behov såsom mat, kläder och husrum. I takt med att 

inkomsterna stiger (landet blir rikare) utökas konsumtionen till att omfatta tjänster av olika 

slag, må det vara frisör eller vård. BNP per capita utvecklingen för Sverige får visa på landets 

stigande inkomster.  

Diagram 4.2. BNP per capita. Index: 2000=100
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4.2 Finansiering av den offentliga sektorn 

 

Under de år som den offentliga sektorn byggdes ut som mest ökade också skattekvoten. Det 

ger en indikation om att välfärdssamhället har finansierats med skattemedel. Följande tabell 

nedan visar på höjningen av skattekvoten. 

 

Tabell 4.4: Skattekvoten i Sverige 
1960 1965 1994 2000 

28,6 35 51 54,3 

Källa: SOU 2003:57 och 1997:17 

 

Det har redan visats att den offentliga konsumtionen har ökat under 1900-talet. Mer intressant 

är det att jämföra den offentliga konsumtionens utveckling med den privata. Faktum är att 

offentlig konsumtion har ökat mer än privat konsumtion under större delen av efterkrigstiden. 

Det är först när skatter slutade att höjas som ökningen i privat konsumtion blev lika stor som 

och till och med större än ökningen i offentlig konsumtion, ytterligare en indikation på att det 

är skattemedel som har finansierat utbyggnaden av välfärdssamhället. 

 

Tabell 4.5: Privat och offentlig konsumtion per invånare, genomsnittlig procentuell 

förändring 

 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 

Privat konsumtion 1,8 3,0 1,3 1,4 1,2 
Offentlig konsumtion 3,8 5,0 2,8 1,4 0,2 
Källa: SOU 2004:19, s. 49 

 

Intressant är också att i ett internationellt perspektiv så har Sverige en ut av världens högsta 

skatter. I en studie utförd av OECD hade Sverige år 2001 den högsta skatteandelen av BNP 

(d.v.s. hur stor del av BNP som utgörs av skatter) av alla undersökta OECD länder (30 

länder), nämligen 51,4 %.20 

                                                 
20 OECD (2004) 
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5. Empiri 

 

5.1 Demografi och arbetsmarknad 

 

En annan anledning till att konsumtionen av tjänster har ökat, som dock inte förmår förklara 

hela ökningen, är befolkningsutvecklingen.  

 

Diagram 5.1 Folkmängd i Sverige
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Not: Fram t.o.m. 1993 visas folkmängden som ett medeltal för det aktuella året. Fr.o.m. 
1994 är det folkmängden den 31/12 för respektive år som avses. Källa: SCB:s 
befolkningsstatistik. 

 

Inte utan överraskning visar diagrammet att Sveriges befolkning ökar. Vad som dock är mer 

intressant än själva befolkningsutvecklingen är hur befolkningen har utvecklats inom de olika 

ålderskategorierna.  
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Diagram 5.2 Befolkningsförändring per 
ålderskategori 1972-2002
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Källa: SCB:s befolkningsstatistik. 

 

Häri ligger ytterligare en förklaring till den ökande konsumtionen av tjänster. 

Befolkningsstrukturen i Sverige ändrar form. Antalet äldre i proportion till den totala 

befolkningen ökar. Vård av äldre tar mer resurser i anspråk idag än tidigare. Den 

exceptionella utvecklingen av de i ålderskategorin 85+ är lite missvisande. I absoluta tal rör 

det sig om ca 130 000 personer, men då det i absoluta tal fanns så få i denna ålderskategori 

1972 blir den procentuella ökningen markant. Likväl är ökningen oroande 

samhällsekonomiskt sett då man kan anta att det är i framförallt i denna ålder människor i 

stor utsträckning är i behov av vård och omsorg.  

 

Prognosen för framtiden ger en ungefärlig likartad utveckling som vi har sett hittills.  
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Diagram 5.3 Prognosticerad 
befolkningsförändring per ålderskategori 
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Källa: SCB:s befolkningsstatistik och egna beräkningar.  

 

Förskjutningen mot en äldre befolkningssammansättning väntas alltså fortsätta. I absoluta tal 

rör det sig om en ökning på närmre 900 000 människor i åldern 65+. Mantrat att färre ska 

försörja allt fler stämmer dock inte sett till detta diagram, för befolkningen i arbetsför ålder 

(20-64) ökar den också, om än marginellt.  

 

Det är dock missvisande att endast peka på de i arbetsför ålder och säga att de ökar i antal, 

för vad som är nog så viktigt är hur många av dessa som arbetar, och hur mycket. I diagram 

5.5 nedan visas utvecklingen för totalt arbetade timmar sedan 1966. Vi har redan sett att 

befolkningen under denna period har ökat, och då även befolkningen i arbetsför ålder. Det är 

då nästan svårt att förstå att antalet arbetade timmar sedan dess har sjunkit istället för att öka.  
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Diagram 5.5 Totalt arbetade timmar per vecka i snitt, 
samtliga personer i arbete, i miljoner timmar.
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Not: Fr.o.m. 1987 förändrades metoden i beräknandet av arbetade timmar. 
Siffrorna innan 1986 är inte justerade för denna förändring. Siffror fattas för 
1969. Källa: SCB 

 
 
Om befolkningen växer, men arbetade timmar minskar, kan detta endast bero på att vi arbetar 

färre timmar per vecka, eller att andelen av de i arbetsför ålder som arbetar har sjunkit. 

Andelen sysselsatta i procent av de i arbetsför ålder är en siffra som är intressant att studera. 

Lägger man till de arbetslösa till de sysselsatta får vi den totala arbetskraften. Därtill har vi 

personer som av olika anledningar inte finns representerade i arbetskraften. I statistiken 

benämns denna kategori ”ej i arbetskraften”. Arbetskraften plus de som ej är i arbetskraften är 

de i arbetsför ålder21. Följande figur förtydligar förhållandet dessa kategorier emellan. 

Siffrorna är hämtade från år 2000. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 I figuren och i SCB:s statistik anges de i arbetsför ålder vara de mellan 16-64 år. Det i litteraturen mest 
frekvent förekommande är dock 20-64, varför jag har valt att välja denna åldersspridning i de demografiska 
beräkningar jag har gjort. Vilket man föredrar är kanske mest en fråga om teknikalitet. Beräkningar på 
förvärvsfrekvensen utgår från 16-64.  
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Figur 5.1: Arbetskraftens uppdelning 
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I takt med att kvinnor kom ut på arbetsmarknaden ökade faktiskt sysselsättningen (ibland 

även kallat förvärvsfrekvensen). 1970 uppgick förvärvsfrekvensen till 72,3 procent, 1975 till 

77 procent och 1980 till 79,9 procent. Därefter har utvecklingen varit lite mer ostadig, men 

trenden har varit en sjunkande förvärvsfrekvens.22 

                                                 
22 1987 gjordes förändringar i arbetskraftsundersökningarna (AKU) vilket gör jämförelser med tidigare år lite 
vilseledande. I diagrammet presenteras således endast statistik från 1987 och framåt. Den nedåtgående trenden är 
dock klart skönjbar.  

 24



Diagram 5.6 Förvärvsfrekvensen i Sverige 1987-2002
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     Källa: SCB arbetsmarknadsstatistik och egna beräkningar.   

 

 

I både diagram 5.5 och 5.6 ses en märkbar nedgång under krisåren under nittiotalet. Detta 

beror givetvis på att arbetslösheten sköt i höjden. Sedan dess har en svag uppgång noterats. 

Sett till att antalet äldre kommer att fortsätta öka sin andel av befolkningen under de närmaste 

årtionden måste det till att denna trend håller i sig.  

 

 

5.2 Produktivitet och sysselsättningen 

 

Förutom de demografiska svårigheterna är det mycket de ökande kostnaderna för den 

offentliga sektorn som hotar Sveriges välfärd.  

 

I tabell 5.1 nedan visas produktion per sysselsatt i olika näringsgrenar. Man kan se att det 

förekommer starka fluktuationer i de olika näringsgrenarna, men generellt är produktiviteten 

högre för industrin än för tjänstesektorn. Även jordbruket uppvisar en stark 

produktivitetstillväxt. 
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Tabell 5.1. Produktion per sysselsatt i olika näringsgrenar 

Genomsnittlig ökning per år i procent  
Näringsgren 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-89 
Jordbruk m.m. 7,5 4,2 2,1 4,8 5,8 
I Gruvor  7,8 -0,3 1,4 4,5 5,4 
I Industri  5,6 2,9 0,9 3,7 0,7 
I El, gas, vatten 6,1 6,2 2,4 6,7 4,2 
I Byggnadsindustri 1,8 3,0 2,8 3,0 1,3 
T Handel 2,7 2,3 1,1 1,3 1,7 
T Samfärdsel 4,4 3,8 2,7 0,6 5,2 
T Bank o försäkr. -3,4 0,3 0,4 -0,4 -2,6 
T Övriga tjänster 0,0 3,5 1,0 0,5 2,4 
Not: De näringsgrenar som räknas till industriella verksamheter föregås av ett I. Näringsgrenar som räknas till 
tjänstesektorn föregås av ett T. Källa: SOU 1991:82, sid. 18 
 

 

En kompletterande bild av tjänstesektorns relativt svaga produktivitet ges av tabell 5.2. Här 

ser man att sysselsättningsandelen för industriella verksamheter är klart sjunkande medan den 

för tjänstesektorn visar på en uppgång i alla grenar förutom ”övriga tjänster”.  

 

 
Tabell 5.2. Produktions- och sysselsättningsstrukturens förändringar 

 Produktionsandel Sysselsättningsandel 
Näringsgren 1970 1980 1985 1989 1970 1980 1985 1989 
Jordbruk m.m. 6,2 5,0 5,1 4,7 10,5 7,8 7,1 5,6 
I Gruvor  0,9 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 
I Industri 33,6 31,6 32,2 30,8 33,8 33,3 31,9 31,4 
I El, gas, vatten 2,6 3,9 5,0 4,7 0,9 1,1 1,2 1,0 
I Byggnadsind. 11,0 10,0 9,4 9,5 11,8 10,2 9,3 9,5 
T Handel 15,6 15,8 15,2 15,7 18,4 19,8 20,3 21,0 
T Samfärdsel 7,0 9,2 8,9 9,9 7,8 10,2 9,9 9,6 
T Bank o försäkr. 16,3 17,3 17,5 18,0 6,3 8,1 9,2 11,7 
T Övriga tjänster 6,7 6,5 6,2 6,2 10,0 9,8 10,3 9,9 
Källa: SOU 1991:82, sid. 22 
 

 

1970 uppgick den samlade produktionsandelen för tjänstesektorn till 45,6 procent av den 

totala produktionen medan sysselsättningsandelen var 42,5 procent. 19 år senare, 1989, hade 

sysselsättningsandelen höjts till 52,2 procent, en stark uppgång. Produktionsandelens uppgång 

var dock inte lika stark, utan uppgick 1989 till 49,8 procent. Utvecklingen för de industriella 

verksamheterna var den omvända; en starkare nedgång bland andelen sysselsatta följdes av en 

inte lika stark nedgång i produktionsandelen. Detta är konsistent med Baumols modell om att 

arbetskraft förs över till de näringsgrenar som uppvisar en lägre produktivitetstillväxt. 
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Att det är främst inom den offentliga sektorn som produktivitetsutvecklingen har varit svag 

eller obefintlig visas också av tabell 5.3. Notera framförallt utvecklingen för hela sektorn 

under 1970-talet.23 

 

Tabell 5.3. Produktivitetsutveckling i den offentliga sektorn 1960-1980, årligt genomsnitt 
i procent. 

Tidsperiod 60-65 65-70 70-75 75-80 70-80 

Allmän- och utrikesförv.  -3,7 -5,5 +4,5 -,06 

Rätts- och polisväsende  -2,7 -6,1 +3,1 -1,6 

Försvar   -0,1 -1,0 -0,6 

Utbildning -3,2 -6,3 +0,2 -3,2 -1,5 

Hälso- och sjukvård -3,6 -3,7 -1,4 -2,2 -1,8 

Socialförsäkringar -0,4 -2,6 -4,8 -0,2 -2,5 

Socialvård   -2,8 -0,4 -1,6 

Bostads- och samhällsplan.   +0,2 -8,9 -4,5 

Kultur och rekreation -5,4 +6,4 +0,7 -5,5 -2,4 

Näringslivsfrämjande åtg. +1,5 +2,1 +0,1 +0,4 +0,2 

Hela sektorn   -1,4 -1,6 -1,5 

Källa: SOU 1987:3, bilaga 21, sid. 56 

 

 

Den negativa produktivitetsutvecklingen för vård, skola & omsorg står i skarp kontrast till den 

starka produktivitetsutvecklingen inom industrin och jordbruket. Som jämförelse mot ovan 

visas också produktivitetsutvecklingen i näringslivets tjänsteproduktion.  

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Mer aktuella siffror för hela den offentliga sektorn har dessvärre inte kunnat hittas, men även dessa siffror ger 
en bra bild av utvecklingen överlag.  
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Tabell 5.4. Produktivitetsutvecklingen i näringslivets tjänsteproducerande 
näringsgrenar 1970-1985. Förädlingsvärde i fast pris per arbetad timme, årlig 

procentuell förändring. 
Restaurang och hotell -1,2 

Banker och andra finansinstitut 2,0 

Renings-, renhållningsverk, städning 0,7 

Hälso- och sjukvård, veterinärer 0,2 

Reparation av hushållsvaror 2,1 

Bil- och cykelreperation 3,6 

Källa: SOU 1987:3, bilaga 21, sid. 10 

 

 

Ett av de antaganden som ligger till grund för Baumols modell är att löneutvecklingen i de 

olika näringsgrenarna följs åt. Det går inte en skarp linje ifråga om produktivitet mellan den 

privata sektorn och den statliga sektorn, en del lågproduktiva tjänster hör hemma i den privata 

sektorn (t.ex. frisör), men en jämförelse löneutvecklingen dessa två sektorer emellan är ändå 

berättigad om man betänker att den offentliga sektorn främst utgörs av tjänster emedan i 

princip all industri återfinns i den privata. 

 

Diagram 5.7 Genomsnittlig månadslön för 
heltidsanställda i löpande priser.
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Not: Lönen för de offentliga är ett snitt av stats-, kommun- samt landstingsanställda. För 
kommun samt landsting ingår deltidsanställda fr.o.m. 1994. För stat ingår deltidsanställda 
fr.o.m. 1997. Uppgifter för landsting saknas för åren 1974-1976. Privat sektor exemplifieras här 
av tjänstemän inom industrin.  
Källa: SCB och egna beräkningar. 
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Det ligger en viss paradox i att hävda att löneutvecklingen är densamma olika sektorer 

emellan när det är uppenbart att det råder en stor ojämlikhet vad gäller lönen mellan, säg, 

undersköterskor och ingenjörer. Vissa skulle hävda att, på grund av ovanstående, Baumols 

antagande om en likartad löneutveckling inte kan stämma. En titt på grafen ger på handen att 

det finns en skillnad mellan privat och offentligt, dock är det troligt att denna skillnad hade 

varit bra mycket större hade Baumols antagande inte hållit. Den relativa skillnaden mellan 

privat och offentligt är nästan lika stor idag som igår. 1973 var de offentligas löner 79 procent 

av de privatas. 2003 var denna siffra 76 procent. Det innebär att löneökningar dessa två 

sektorer emellan har varit i princip lika höga under årens lopp, vilket är konsistent med 

Baumols tredje proposition. Även rapporten som lades fram av Edingruppen 1995, som tog 

fram statistik över löneökningarna inom de olika samhällssektorerna de senaste årtiondena, 

bekräftar den jämna löneökningen olika sektorer emellan.24 Sålunda kan man hävda att 

Baumols antagande visst stämmer. Ett välfärdssamhälle tolererar inte för stora löneskillnader.  

 

 

5.3 Dyrare tjänster 

 

Sett till den svagare produktivitetsutvecklingen inom tjänstesektorn, och då framförallt inom 

den offentliga sektorn, och det faktum att löneutvecklingen är densamma, leder Baumols 

modell oss till att tro att priserna för dessa tjänster har blivit relativt dyrare än t.ex. produkter 

från varuindustrin. 

 

Tabell 5.5 nedan visar prisutvecklingen på olika tjänster i förhållande till konsumentprisindex. 

Här kan man se att nästintill alla tjänster har blivit dyrare.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Wetterberg (2004). Gunnar Wetterberg var från början med i Edingruppen. 

 29



Tabell 5.5. Prisutveckling för diverse tjänster 1955-1985 i förhållande till KPI, 
faktorsprisindex. 

 
Bilmontörsarbete 3,9 
Hårklippning, Herr 3,8 
Hushållstvätt 2,9 
Lunch à la carte 2,6 
Biobiljett 2,1 
Skoreparation 1,6 
Teaterbiljett 1,5 
Postporto 1,3 
Kemtvätt 1,2 
Radio & TV licens 1,0 
KPI 1,0 
Tele 0,6 
Källa: SOU 1987:3 bilaga 21, sid. 
11 

 

 

Det ges dessvärre ingen information om prisutvecklingen på de tjänster vi förknippar med 

välfärd (vård, skola, omsorg). Skulle sådana tjänster handlas på en fri marknad (utan statlig 

intervention) finns dock all anledning att tro att de skulle ha en likartad prisutveckling. 

Eftersom produktionsutvecklingen i den offentliga sektorn, och framförallt posterna hälso- 

och sjukvård, utbildning och socialvård, uppvisar negativa siffror finns goda grunder att anta 

att prisutvecklingen för dessa tjänster hade varit ganska markant.  

 

En konsekvens av kostnadssjukan såsom beskrivet av Baumol är att tjänsten ifråga riskerar att 

försvinna (utan någon form av statlig inblandning). Om en tjänst visar sig bli för dyr kan 

konsumenten välja att utföra tjänsten på egen hand, möjligtvis med hjälp av en produkt ur en 

näringsgren med hög produktivitet. I tabell 5.6 nedan exemplifieras detta med hushållstvätt, 

hemhjälp samt dammsugare där de två förstnämnda är tjänster som efter att ha blivit för dyra 

kan ersättas helt eller delvis med en produkt ur varuindustrin.  

 

Tabell 5.6. Index löpande priser för utvalda varor samt KPI 

 

Vara/År 1965 1975 1985 1991 
Hushållstvätt 100 250 710 1080 

Hemhjälp 100 290 710 - 
KPI 100 180 590 680 

Dammsugare 100 110 260 320 
Källa: Gustavsson (1998) 
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Detta kan givetvis utsträckas till ett otal olika exempel där varor ersätter tjänster: rakapparat 

istället för att gå till en barberare, cd-skiva istället för konsert o.s.v.  
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6. Skatter 

 

Eftersom man kan utgå från att inkomsterna kommer att fortsätta öka, och eftersom den 

demografiska utvecklingen ser ut som den gör, kan man på goda grunder anta att efterfrågan 

på offentliga tjänster kommer att fortsätta öka den också. I frånvaro av produktivitetstillväxt i 

den offentliga sektorn kräver ett större utbud av offentliga tjänster (alternativt en förbättrad 

kvalitet) en ökad resurstilldelning, t.ex. högre skatter.  

 

 

6.1 Skatter och överskottsbörda 

 

Skatter är ett känsligt ämne, och en förändring av skattesatsen kan ha en stor påverkan på 

ekonomin. Det bör påpekas att det inte alltid råder enighet om vilka dess slutgiltiga effekter 

är, därav ämnets känslighet.  

 

Mer enighet råder dock om att skatter bidrar till samhälleliga kostnader. Exempelvis innebär 

högre skatter ett lägre incitament till att arbeta. Fast effekten på arbetsutbudet är oklart. 

Antagandet är då att skatter skapar en snedvridning av priser, som minskar arbetsutbudet, 

samtidigt som en minskning i inkomsten ökar arbetsutbudet. Det beror på hur skatten 

används.25 Likaså kan konsumenters preferenser ändras om en skatt införs på en viss vara 

eller tjänst. Desto högre elasticiteten är för en vara eller tjänst, desto större kommer 

förändringen i kvantitativa mått mätt vara.26  

 

Man talar om skatters överskottsbörda. Att ta ut skatter har ett pris. I en studie som återges i 

SOU 2003:57 visas marginalkostnaden för olika skatter. Det bör påpekas att siffrorna är 

omdiskuterade, det finns olika sätt att räkna ut överskottsbördan, olika antaganden man kan 

göra etc.  

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
25 SOU 2003:57  
26 Jansson (2006) 
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Tabell 6.1. Marginalkostnad för olika skatter och för olika offentliga ändamål 
 

Typ av skatt och offentlig utgift Marginalkostnad 
Proportionell skatt på alla inkomster (arbete och kapital)  

Perfekta substitut till privat konsumtion 1,47 
Kollektiva nyttigheter 1,10 
Infrastruktur 0,85 

Mervärdesskatt, perfekta substitut 2,27 
Kollektiva nyttigheter 1,74 
Infrastruktur 0,98 

Kommunalskatt, perfekta substitut till privat konsumtion 7,20 
Källa: SOU 2003:57, sid. 93 

 

 

Om skatten på disponibel inkomst (arbete och kapital) vore lika för alla, och om 

skatteintäkterna används till att subventionera perfekta substitut till privat konsumtion, 

beräknas marginalkostnaden till 1,47, d.v.s. att för varje krona skatt man tar ut tillkommer en 

kostnad på ytterligare 47 öre. Perfekta substitut är alltså produkter vars värde är lika stor som 

de produkter man hade konsumerat utan skatt. Mervärdesskatt är en skatt på privat 

konsumtion, och ger en större överskottsbörda. Kommunalskatt är en skatt på endast arbete, 

och i den undersökning som visas ovan stiger kostnaden brant för skatt på endast arbete i 

jämförelse med de andra två. Det framgår inte helt klart hur man har kommit fram till en 

sådan hög överskottsbörda, men i en liknande undersökning genomförd några år efter 

ovanstående kom man för samma typ av skatt fram till en överskottsbörda på 2,75 kronor. Det 

visar på den stora osäkerheten i att mäta de samhällsekonomiska kostnader som skatter ger 

upphov till. Man kan alltså hävda att samhällsekonomiska kostnader existerar, men svårligen 

säga exakt hur stora dessa är.27  

 

I tabellen ovan är alltså kostnader redovisade. Värdet av det man får av de offentliga 

tjänsterna är alltså inte medräknat. Överlag är det svårt att beräkna exakta effekter av skatters 

påverkan i en ekonomi. Ett försök att göra det blir lik en cost/benefit analys, där individers 

subjektiva uppfattningar skall värderas och kvantifieras, en nästintill omöjlig uppgift. I 

slutändan blir därför frågan om skatter, hur höga de ska vara, hur de ska fördelas, hur 

beskattningen ska se ut o.s.v., ett politiskt ställningstagande.  

 

                                                 
27 SOU 2003:57  
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6.1.1 Ett trubbigt instrument 

 

Skattefinansiering av offentliga tjänster är ett tämligen trubbigt instrument. Det är svårt att för 

jämnan parera en högre efterfrågan med högre skatter. Likaså är det svårt att inte höja skatten 

om man vill utöka den offentliga sektorn. I nuläget innebär det att de som efterfrågar mer av 

vård, skola & omsorg inte kan konsumera det till den grad de önskar, eftersom tjänster av 

sådan karaktär till övervägande majoritet produceras av den offentliga sektorn. Av detta följer 

att det råder en underkonsumtion av offentliga tjänster. Man önskar mer av vård, skola & 

omsorg men då detta inte är möjligt används resurser på fritid, nöjen och varor. Och eftersom 

den senare kategorin produkter generellt har en högre produktivitetstillväxt kan detta 

registreras som en snabbare BNP-tillväxt, fastän välfärden mer eller mindre står stilla.  

 

 

6.2 Ramsey beskattning 

 

Ramsey beskattning är en alternativ form av beskattning som skulle skilja mellan olika typer 

av varor och mellan varor och tjänster. Syftet med en sådan differentierad varubeskattning är 

att minimera den överskottsbörda som en skatt leder till.28  

 

För att minimera överskottsbördan måste man ta hänsyn till elasticiteten hos den beskattade 

varan. Gör man inte det, d.v.s. har man en enhetlig moms på alla varor, blir resultatet en högre 

överskottsbörda vid varje given skatteintäkt.  

 

Om man strävar efter att maximera den totala skatteintäkten från en viss vara kommer man 

samtidigt inte att minimera överskottsbördan, då den marginella överskottsbördan stiger 

kraftigt innan den totala skatteintäkten har uppnåtts. Om man strävar efter att minimera den 

marginella överskottsbördan (ur t.ex. en ekonomisk effektiv synvinkel) vill det sig till att den 

marginella överskottsbördan är den samma för alla varor, trots att de har olika elasticitet. Det 

medför en differentierad skattesats för olika varor. Närmare bestämt så bör skattesatsen vara 

omvänt proportionell mot den (absoluta) efterfrågeelasticiteten. Skattesatsen på den minst 

elastiska varan är således den högsta, och tvärtom, den vara med högst elasticitet har den 

                                                 
28 Avsnittet bygger på kapitel 19 i Jansson (2006) 

 34



lägsta skattesatsen. Detta medför att ändringen i preferensen att konsumera varan blir lika stor 

för alla varor, alla varor konsumeras i samma utsträckning men i mindre kvantitet än i ett 

system utan skatter. Skulle man ha samma skattesats för alla varor blir konsumtionen 

snedvriden p.g.a. olika elasticitet.  

 

 

6.3 Proportionell skatt 

 

Ett tämligen intressant förslag som har blivit alltmer populärt, framförallt i de Östeuropeiska 

länderna, är att införa en s.k. platt skatt på inkomst.29 Den procentuella skattesatsen ska alltså 

vara lika för alla människor, oberoende av inkomst. (Det gör att terminologin blir lite 

olycklig. Platt skatt är den terminologi som används mycket i Sverige men som istället kan 

föra tankarna till en skatt som i absolut värde är lika för alla. Terminologin är förmodligen 

hämtad från engelskans ”flat tax”. En mer korrekt benämning, som även används i tabell 6.1, 

är proportionell skatt. En kommunal skatt, t.ex. 31 procent på inkomsten oberoende av 

inkomsten, är en proportionell skatt. En skatt som ökar med inkomsten benämns progressiv 

skatt.) Tanken är att den nuvarande skattepolitiken i de flesta länderna är så komplex och så 

svårgenomskådlig att en proportionell skattepolitik vore att föredra. Anhängarna menar att 

höginkomsttagare i det nuvarande systemet ändå betalar förhållandevis lite i skatt då det finns 

ett oräkneligt antal sätt att undgå skatten om så viljan finns.30 Motståndare hävdar motsatsen, 

att en sådan skatt befäster och med all säkerhet ökar de skillnader som finns mellan de mer 

och de mindre bemedlade.31 

 
En vidare tanke till att införa en proportionell skatt är att det väsentligen skulle minska den 

administrativa kostnaden för skatteindrivning. Även om det vore så, så bör det påpekas att 

Sveriges administrativa kostnader för att driva in skatt var år 2002 klart lägst i en 

undersökning genomförd av OECD, nämligen 0,42 procent av indrivna skattepengar. Detta 

kan jämföras med Frankrikes kostnad på 1,44 procent.32 Ryktet om Frankrike som en 

byråkratisk koloss kanske kommer till sin rätt i denna jämförelse! 

 

 
                                                 
29 Ramsey beskattning avsåg varor och tjänster. 
30 Economist (2005) 
31 Sydöstran (2005) 
32 OECD (2004). Det bör också påpekas att data för ett flertal länder som återfinns i OECD:s undersökning 
saknades vid den administrativa jämförelsen.  
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7. Tillväxt 

 

Tillväxt ses gärna som ett sätt att finansiera den allt dyrare välfärden. Tanken är att med lite 

mer tillväxt i BNP så ökar resurserna till vård, skola och omsorg. Begreppet tillväxt har fått en 

stark ställning i debatten. Med mer tillväxt kan vi lösa alla de våra resursproblem, går tanken.  

 

BNP/capita är högre idag än för 30 år sedan, trots att antalet arbetade timmar då var fler än 

nu. Det visar på vilken betydelse en effektivare användning av resurser har. Om 

produktiviteten istället förblir konstant kan produktionen endast öka om fler människor 

arbetar, eller om de som arbetar gör det mer. Tillväxt i BNP kan således öka på två olika sätt; 

om produktiviteten ökar eller om arbetade timmar ökar.  

 

 

7.1 Tillväxt genom produktivitet 

 

Produktivitet och tillväxt i ekonomin är väldigt nära besläktade. Även om tjänster har blivit 

dyrare har vi fortfarande råd att konsumera varor från industrin. Det är för att industrivaror 

har blivit så pass mycket billigare. Tanken att vi lever i ett konsumtionssamhälle härstammar 

mycket från det faktum att vi konsumerar tv-spel, fotoapparater och allehanda andra produkter 

i större utsträckning nu än tidigare. Förklaringen till det är enkel: vi har råd att göra det. Vi är 

inte lika bundna nu som tidigare att göra avvägningar mellan olika inköp. Vi kan kosta på oss 

att välja båda produkterna om vi nu vill det (finns givetvis undantag, men i det stora hela så är 

det så). Bakom detta ligger en stark effektivisering av produktionsprocessen inom industrin. 

Produktiviteten inom varuindustrin har varit starkt bidragande till den tillväxt vi har upplevt. 

En allmän uppfattning är att en fortsatt stark produktivitetstillväxt inom varuindustrin skulle 

kunna lösa de finansieringsproblem den offentliga sektorn står inför.  

 

En högre produktivitet innebär högre (relativa) löner. Statens inkomster stärks (högre löner 

betyder mer skatt att betala). Likaså innebär en högre lön inom industrin en högre lön inom 

det offentliga, i enlighet med det tredje antagandet i Baumols modell. Därmed ökar istället 

statens utgifter. Vidare så kommer transfereringskostnaderna att öka, då flera av de bidrag 

som betalas ut är kopplade till lönerna.  
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En högre produktivitetstillväxt inom industrin behöver inte endast komma industrin till gagn. 

Även det offentliga kan i viss utsträckning ta del av produktivitetsförbättringar. Olika 

insatsvaror, t.ex. diverse utrustning på sjukhus, blir billigare att införskaffa. Givetvis kan även 

produktiviteten inom den offentliga sektorn förbättras, oberoende av 

produktivitetsförbättringar inom industrin. Effektivare handhavande av patienter på ett 

sjukhus, så att spenderad tid per patient blir mindre, är ett exempel. Svårigheten däri ligger i 

att skilja mellan produktivitet och kvalitet, vilket antyddes tidigare. En lärare som har ett 

elevantal på 60 elever är mer produktiv sett till hur många elever hon undervisar per dag. 

Förmodligen är en följd därav en kvalitetsförsämring i undervisningen, vilket inte ses med 

blida ögon. 

 

En ökad produktivitet inom varuindustrin får alltså med sig en ökning av både löner och 

transfereringskostnaderna. Samtidigt stiger också skatteinkomsterna, och nettoresultatet blir 

positivt, om än svagt.33 

 

 

7.2 Tillväxt genom arbetskraftstillskott 

 

Genom att sätta mer folk i arbete kommer tillväxten att öka. Effekten på välfärden är dock av 

annorlunda art jämfört med en effektivisering av produktionsmetoderna.  

 

Fler människor som arbetar innebär inte bara ökade inkomster för staten, det innebär också 

mindre utgifter. Färre människor kommer vara beroende av bidrag. Effekten är tydlig: 

resurserna som står till det offentligas förfogande för att finansiera välfärden ökar. Att vidta 

åtgärder för att minska arbetslösheten, alternativt öka antalet arbetade timmar, bör alltså vara 

en central angelägenhet för den regering som innehar makten.  

 

Det har tidigare nämnts att lönerna i den ickeproduktiva sektorn följer de i den produktiva 

sektorn. En tillväxt som beror på en ökning i arbetskraften har inte denna effekt, framförallt 

inte om ökningen i arbetskraften sker inom den offentliga sektorn.34  

 

                                                 
33 SOU 2004 :19 
34 Ibid. 
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Negativa aspekter på en ökning i arbetskraften finns det också. Inte alla välfärdstjänster utgörs 

av utbetalningar (av en eller annan sort) till dem som har det svårt, till dem som är nödställda. 

Efterfrågan på vissa tjänster ökar istället i takt med att fler människor arbetar (t.ex. 

barnomsorg) eller med fler människor i rörelse (kollektivtrafik).  
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8. Diskussion 
 

Nedan följer vad som är en del av syftet med arbetet, nämligen att mer ingående belysa frågan 

om välfärdens finansiering. Frågan hamnar mycket i skymundan i den vardagliga 

diskussionen. När väl artiklar publiceras som mer ingående diskuterar vissa av de 

frågeställningar (om t.ex. tillväxtens roll) är det antingen ord som ekar tomma, ord som inte 

återges i etablerad media, eller ord som bäst får ett svagt gehör. Avsnittet bygger på artiklar 

av både kortare och längre karaktär samt innehållet i böcker. Ståndpunkter redovisas från 

olika ideologiska hemvist och beblandas med egna reflektioner. Det som ovan har 

presenterats i statistik diskuteras nedan i ord.  

 

Det är en diskussion som få politiker, om ens någon, vill ta. Dock så skall inte endast politiker 

klandras för underlåtenhet. Frågan om välfärdens finansiering är inte endast en fråga för 

politiker, utan givetvis även för nationalekonomer. Få är de nationalekonomer idag som vill 

bidra till att sprida kunskap i detta ämne. Hur detta kommer sig skall också belysas, efter det 

att partiernas officiella ställningstaganden, i den mån det går att skönja, har presenterats. 

 

 

8.1 Partiernas ställningstaganden 

 

Jag skrev i den mån det går att skönja eftersom en genomläsning av partiprogrammen inte 

alltid ger på handen vad partiet vill i konkreta frågor. En fråga som välfärdens finansiering 

återkommer givetvis i alla sju riksdagspartiers partiprogram, om än tidvis i svepande ordalag.  

 

Ett antal uttryck förekommer i flera partiprogram, även om de till viss del kan skilja i 

betydelse. Alla partier talar om grundläggande trygghet, utom socialdemokraterna och 

vänsterpartiet. Den grundläggande tryggheten i tillgången till bl.a. välfärdstjänster såsom 

vård, skola och omsorg skall omfatta alla är den allmänna åsikten, och det är staten som skall 

stå som garant för denna.  

 

Anledningen till att vänsterpartiet och socialdemokraterna inte använder sig av begreppet 

grundläggande trygghet torde vara att de inte accepterar privata alternativ i utförandet av 

ovanstående tjänster (vård, skola och omsorg). ”Marknadens och konkurrensens principer ska 
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inte prägla den offentliga verksamheten.”35 och ”Privatiseringar och entreprenader innebär 

därför ett allvarligt hot mot den offentliga sektorns grundidé.”36 visar på socialdemokraternas 

respektive vänsterpartiets inställning i frågan. Samtidigt lämnar socialdemokraterna en lucka 

öppen för framtida förändringar. Man tar avstånd från den ekonomiska fundamentalism som 

existerar på både vänster och högerskalan men menar vidare att ”Det avgörande är aldrig den 

yttre formen, utan hur väl målen för verksamheten uppnås.”37 Således går effektivitet före 

ägarform. Skulle utredningar visa att privata lösningar medverkar till en högre effektivitet vad 

gäller att fördela välfärdstjänster skulle dessa möjligtvis välkomnas. Tolkningen är dock 

tvetydig, då det på annat håll i partiprogrammet finns en starkt uttalad motvilja mot privata 

lösningar.  

 

Detta står i skarp kontrast till de borgerliga partierna, som i olika grad välkomnar privata 

lösningar. Centerpartiet är mest försiktig i sin framtoning. Vägledande blir individens rätt att 

själv välja. Privata initiativ benämns ”enskilda initiativ”38, och tanken är att dessa kommer 

hela samhället till gagn efter hand. Kristdemokraterna, folkpartiet liberalerna samt 

moderaterna, där de sistnämnda går längst, uttrycker klart att privata alternativ är nödvändiga 

då det annars inskränker individens rätt till val. Miljöpartiet anser att vård, skola och omsorg 

huvudsakligen ska vara offentligt och solidariskt finansierat.39  

 

Med detta kan fokus skiftas till skatterna och deras roll. Föga förvånande följer nivån i 

skatteuttaget målen för välfärdsstaten. Tillåts privata alternativ ger det samtidigt utrymme för 

skattesänkningar. Ett tema som går igen i alla partiprogram utom vänsterpartiets är den 

inverkan skatter har på fördelning och distribution. Att skatter på ett eller annat sätt ger 

upphov till samhälleliga effekter torde vara rätt erkänt. Att skatter utgör en negativ inverkan 

framgår dock endast av tre partiers skrifter; folkpartiets, moderaternas samt 

kristdemokraternas. De sistnämnda, som får stå som exempel för de första två, menar t.ex. att 

”skatter riskerar försämra ekonomins funktionssätt och leda till ett osunt ekonomiskt 

beteende.”40 Deras tilltänkta partner i en kommande regering, centerpartiet, är mer diskreta i 

sitt ordval och menar att skatter skall tas ut på ett sådant sätt så att det ”främjar 

                                                 
35 Socialdemokraternas (2001), s. 23. 
36 Vänsterpartiets (2004), sid. 10 
37 Socialdemokraternas (2001), s. 21. 
38 Centerpartiet (2001), s. 24 
39 Miljöpartiet de gröna (2001), s. 21 
40 Kristdemokraterna (2001), s. 45.  
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samhällsekonomisk effektivitet”41, vilket är ganska precist det som sägs i socialdemokraternas 

partiprogram. Miljöpartiet de gröna söker en reducering av arbetsgivaravgiften för att 

stimulera till fler anställda inom arbetskraftsintensiva sektorer såsom vård, skola och omsorg, 

vilket är att säga att skatter ger upphov till snedvridningar, men det påtalas inte direkt att så 

kan vara fallet. Vänsterpartiet har som sagt inget att säga i frågan, utan påpekar endast att 

”Skattesystemet skall utformas så att finansieringen av den offentliga verksamheten tryggas 

på lång sikt.”42 

 

Intressant att notera är också att vänsterpartiet är det enda parti som tar upp problematiken 

med allt dyrare tjänster, ”I takt med att produktionen av industrivaror automatiseras blir 

arbetsintensiva verksamheter som vård, omsorg och utbildning relativt sett dyrare att 

producera.”43 Eftersom vänsterpartiet förordar att välfärdstjänster ska finansieras via skatter, 

och med den tidigare angivna utsagan att efterfrågan på sådana tjänster förväntas öka den 

närmaste framtiden, innebär det att skatteuttaget behöver öka för att även fortsättningsvis 

kunna erbjuda välfärd åt alla. En sådan utveckling förutses i partiprogrammet; ”Den offentliga 

sektorn kommer att kräva en större del av den samlade nationalprodukten.”44 Vänsterpartiet, 

liksom alla andra partier, talar om vikten av en låg arbetslöshet och hur detta underlättar för 

samhället. En lägre arbetslöshet och fler sysselsatta anses som bekant vara ett sätt att 

underlätta finansieringen av den offentliga sektorn.  

 

Ett annat sätt är ekonomisk tillväxt. Tillväxt och dess betydelse behandlas i alla partiprogram, 

om än i varierande form. Socialdemokraterna, som är det parti som till största delen innehaft 

regeringsmakten, menar att tillväxt ökar den mänskliga välfärden, och är således något att 

eftersträva.45 Det sägs dock inte rakt ut att tillväxt skulle öka resurserna för den offentliga 

sektorn. Istället påpekas denna koppling på regeringens hemsida.46 Överlag framstår ordvalet 

som väldigt försiktigt när tillväxt kommer på tal. Å ena sidan framhäver man på ett eller annat 

sätt tillväxtens betydelse för samhället och den ekonomiska utvecklingen, å andra sidan måste 

tillväxten skapas på ett för naturen vänligt sätt. Undantaget är moderaterna som i sitt 

handlingsprogram slår ett slag för tillväxten i Sverige. ”Sverige skall bli ett tillväxtens och 

                                                 
41 Centerpartiet (2001), s. 19 
42 Vänsterpartiet (2004), s. 10 
43 Ibid. s. 10 
44 Ibid. s. 10 
45 Socialdemokraterna (2001) 
46 www.regeringen.se  
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företagandets land.”47 står att läsa, och istället för att tillväxten skall anpassas till naturens 

förutsättningar menar man istället att tillväxt ger en förutsättning för en god miljö. Intressant 

nog så är miljöpartiet det enda parti som tar avstånd från tillväxt, och har en syn som kan 

jämföras med Ingelstams (se nedan) och som är att i mer välmående länder har tillväxt 

förlorat sin betydelse och bör således inte vara ett politiskt mål längre. 

 

 

8.2 Inte bara en ekonomisk aspekt 

 

Det var efter en artikel i tidskriften ETC som jag bestämde mig för att se lite närmre på 

problematiken kring finansieringen av Sveriges välfärd, i den mån man tycker att det finns ett 

problem överhuvudtaget. Artikeln, som bär namnet ”Hjälp! Nu säger de att vi inte längre har 

råd med välfärden.”, är skriven av Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren, bägge flitiga 

skribenter i tidningen. I artikeln belyses olika aspekter kring finansieringen av 

välfärdstjänster. Man tar avstånd från lösningar som skulle innebära en, efter deras tycke, 

nedmontering av välfärden och dementerar att det skulle existera några större problem att 

finansiera morgondagens välfärdssamhälle. En lösning presenteras också, en lösning som tåls 

att diskutera. 

 

Lösningen som Ehrenberg & Ljunggren presenterar är till retoriken enkel, för att inte tala om 

slagkraftig: Bygg ut den offentliga sektorn! Genom att öka de offentliga investeringarna och 

antalet offentligt anställda vill man öka välfärdstjänsterna och förbättra deras kvalitet. Detta 

ska finansieras med ökade skatter, från dagens dryga 30 % till ungefärligen 45 %. Eftersom en 

sådan skattehöjning får ses som rätt rejäl, blir frågan om en sådan skattehöjning är 

genomförbar i ett land som redan har ett av världens högsta skattetryck? I en artikel uppger 

Roine48 att en av de förutsättningar för att kunna ta ut höga skatter är att folk är nöjda med hur 

systemet fungerar.49 Det innebär att man bara är villig att betala mer i skatt om man anser att 

skatterna används på rätt sätt. Det var ganska lätt att rättfärdiga högre skatter årtiondena efter 

andra världskriget. Vi kunde kosta på oss att ta ut både mer i högre skatter samtidigt som vi 

hade pengar över till att köpa varor såsom dammsugare och radioapparater och sedermera 

bilar och mikrovågsugnar. Parallellt med att den materiella välfärden blev bättre såg vi 
                                                 
47 Moderaterna (1993) 
48 Roine (2005) 
49 De övriga två förutsättningarna är att man som skattebetalare inte har något alternativ, och att man 
missbedömer hur mycket man faktiskt betalar i skatt. 
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märkbara förbättringar i offentlig välfärd. Numera har dock löner blivit så höga och varor så 

billiga, att vi kan konsumera dvd-spelare och mobiltelefoner i överflöd men behöva vänta på 

en operation (där prioriteringsordningen fastställs av andra än en själv) i veckor, kanske 

månader. I tider då vi har ett ut av världens högsta skattetryck, men avdelningar på sjukhus 

läggs ner, och akutsjukhusen blir färre och barngrupperna större, ja då blir det svårt att få 

gehör för kraven på ytterligare skattehöjningar. Att finansiera människors efterfrågan på vård, 

skola & omsorg med skatter har redan beprövats, och såvida inte skatteintäkterna fortsätter att 

öka kommer människors efterfrågan på dessa tjänster att överstiga utbudet än mer än vad det 

gör idag. Sålunda bör man, ur en ekonomisk aspekt, se närmare på andra finansieringsformer. 

 

För det finns mer till denna diskussion än den ekonomiska aspekten. De varor som bjuds ut 

genom den offentliga sektorn är till för alla. Alla har rätt till utbildning i sina unga dar, vård 

när man blir sjuk och omsorg på äldre dar. I det sammanhanget görs det ingen åtskillnad 

mellan unga och gamla, mellan svenskar och invandrare, och framförallt inte mellan de mer 

och de mindre bemedlade. Bemötandet och behandlingen ska vara lika för alla, oberoende av 

vem du är. Kvalitén i utförandet av en välfärdstjänst, och kvantiteten som står till förfogande 

av densamma, får inte skilja sig åt mellan olika grupper. Det ligger i ett välfärdssamhälles 

natur att alla ska ha samma möjligheter, samma rättigheter och samma skyldigheter. Garanten 

för att detta genomförs rättvist, att ingen människa premieras över en annan, är det offentliga, 

varför vi betalar skatt så att staten kan fördela dessa tjänster mellan olika grupper och olika 

ålderskategorier. I ett sådant samhälle, som Sverige kan sägas vara ett tämligen bra exempel 

på, blir spänningen påtaglig när efterfrågan på vård, skola & omsorg överstiger utbudet. 

Målsättningen om en god välfärd åt alla kan inte upprätthållas p.g.a. brist på resurser. Vissa av 

dem som har resurser anser sig förhindrade att utöva sina individuella preferenser till förmån 

för den kollektiva nyttan. Det anses ofint att kunna köpa sig en tjänst privat när andra, mindre 

bemedlade, får stå i kö till samma tjänst, då offentligt finansierad.  

 

En synpunkt som framförs i diskussionen om välfärdens framtida finansiering är att vi betalar 

vår egen välfärd. Beräkningar visar att i genomsnitt 82 procent av det vi betalar i skatt 

tillfaller oss själva sett över en livscykel.50 Skribenter mera till höger på den politiska skalan51 

menar att detta stjälper argumentet om rättvis fördelning. Om så mycket tillfaller oss själva 

kan vi lika gärna få behålla en del av det till att börja med, är tanken. I avsnitt 2 framfördes att 

                                                 
50 Bilaga 9 till Långtidsutredningen 2003/2004 
51 Segerfeldt (2004), Munkhammar (2004) 
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merit goods, d.v.s. tjänster vi förknippar med välfärd, till stor del skattefinansieras för att bl.a. 

undanröja praktiska hinder för utnyttjande av tjänsten. Under hela vår uppväxt, tills dess att 

man börjar arbeta, förlitar vi oss på skattemedel för att betala de åtaganden som man 

omöjligen hade kunnat betala på egen hand. På samma sätt är det under hela vårt liv, och då 

främst på äldre dar. Vad som i detta fall väger över, mera ansvar på individen att själv sörja 

för sina behov när ingen inkomst finns, eller ett fortsatt starkt omhändertagande av individen 

en masse av en offentlig sektor, är en delikat fråga och är som upplagt för en ideologisk fejd. 

 
 

8.3 Högre skatter? 

 

Ehrenberg & Ljunggren menar att utvecklingen går åt fel håll. Vi satsar allt mindre av våra 

resurser på offentlig verksamhet, medan människor vill ha mer. ”Den offentliga sektorn får 

allt mindre av vår BNP. Trots att människor vill motsatsen.” står att läsa i artikeln. Det senare 

är inget argument som underbyggs. Det påpekas förvisso att människor efterfrågar mer av 

tjänster när inkomsten stiger, vilket är sant, men det betyder inte per automatik att 

finansieringen av dessa tjänster måste ske just via högre skatter, vilket Ehrenberg & 

Ljunggren låter påskina att det är det som människor vill. I en undersökning av Demoskop 

anges att lite mindre än hälften, 45 %, anser att välfärden bör finansieras i större utsträckning 

via avgifter och i lägre utsträckning via skatten. Detta är alltså mindre än hälften, men 

fortfarande fler än de som anser tvärtom, d.v.s. fler än de som anser att välfärden bör i större 

utsträckning finansieras via skatten. De senare utgör 41 %.52 SvD rapporterar att mer än en 

tredjedel vill sänka skatten, även om det innebär en minskning av offentliga resurser till vård, 

skola & omsorg, vilket ger på handen att en god majoritet inte vill göra det.53 Utifrån detta är 

det svårt att hävda att människor faktiskt vill höja skatterna. Däremot är budskapen lite 

tvetydiga vad gäller att sänka skatten. Medan en majoritet i SvD/Sifos undersökning var emot 

en skattesänkning, kan man i Demoskops undersökning utläsa att den upplevda skatteandelen 

av ens inkomst klart överstiger den rimliga dito. Medelvärdet för den upplevda skatteandelen 

låg för samtliga svaranden på 59 % av inkomsten, medan den rimliga skatteandelen låg på 36 

                                                 
52 Demoskop (2004). Övriga svaranden, 14 %, ansåg att den nuvarande proportionen mellan skatter och avgifter 
inte bör förändras eller avgav inget svar. 
53 SvD (2005) Frågan ställdes av Sifo och löd, « Är du för eller emot en sänkning av vårt  skattetryck, även om 
en sänkning innebär att de offentliga utgifterna för bland annat skolor, barnomsorg, sjukhus och central 
administration måste minskas ? » 
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%.54 Demoskops resultat tyder istället på att människor anser sig betala för höga skatter, så 

nog blir Ehrenberg & Ljunggrens krav på ökade skatter svåra att genomföra.  

 

Det handlar alltså också om huruvida det finns en högre efterfrågan på ett mer utvecklat 

välfärdssamhälle. Vi har tidigare sett att skatter bidrar till samhälleliga kostnader. Det har 

också framförts att dessa kostnader är svåra att beräkna. Uppdelningen i två grupper av åsikter 

kan alltså göras. De som vill höja skatterna trots eventuella samhällskostnader, i tron om att 

det ändå är mer lönsamt för samhället att kunna erbjuda en bättre välfärd (bättre skola, vård 

och omsorg) och de som anser skatter vara hämmande för konsumtion av välfärdstjänster. De 

senare menar att skatter sätter ett tak för hur mycket resurser som kan överföras till olika 

instanser där tjänster erbjuds. Det är inte fritt fram, p.g.a. köer och väntetider, att använda sig 

av den offentligt finansierade vården när man behöver det. I ljuset av detta vore det vettigt att 

försöka konstruera en efterfrågestyrd skattefinansiering av välfärdstjänster. Det handlar alltså 

om att skapa ett system av skatter som öronmärks till ett visst ändamål. Fördelen är att man 

ser hur människor vill att deras skattepengar ska fördelas, likväl som det ställs större krav på 

politiker att konkretisera sina manifest om vart pengar ska satsas och hur mycket. Vidare 

skulle instanser som är beroende av skattemedel för sin försörjning inte behöva anpassa sin 

verksamhet efter rådande konjunktur, utan det skulle fortsättningsvis vara konsumenters 

nyttjande av tjänsten som bestämmer tilldelade skattemedel. I detta förslag, utarbetat av 

Jansson55, är det alltså skattebetalaren som i större utsträckning idag än tidigare bestämmer 

vart pengarna ska gå.  

 

 

8.4 Om kostnadssjukan 

 

Då har vi inte behandlat i någon större utsträckning det problem som kostnadssjukan utgör. 

Det är kanske på denna punkt som jag anser Ehrenberg & Ljunggren brista mest. Det beror 

helt enkelt på att de inte behandlar frågan särskilt mycket. I deras artikel ställs frågan varför 

det skulle vara så mycket svårare för en löntagare att i framtiden bekosta välfärden än vad det 

var igår och är idag. De äldre blir fler relativt de i yrkesverksam ålder, vilket till vardags 

används som ett av de huvudsakliga problemområdena för den framtida välfärden. En liknelse 

                                                 
54 Eftersom frågan innefattade alla skatter, även arbetsgivaravgifter och moms på konsumtion, så ligger den 
upplevda skatteandelen klart närmre den verkliga än den rimliga. 
55 Jansson (2006) 
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görs med jordbruket, där det krävs långt färre idag för att producera mat åt hela befolkningen 

än för ett sekel sedan. Kontentan är att om jordbruket klarar av denna enorma 

försörjningsbörda (en bonde mättar många munnar) så bör löntagare som har en mycket 

mindre försörjningsbörda också klara av det. I sammanhanget nämns inte att produktiviteten 

inom jordbruket har ökat enormt, vilket gör det lättare att mätta befolkning nu än då. Samma 

utveckling i produktivitet går inte att skönja bland de tjänster som äldre efterfrågar. Att 

samhället blir rikare och därför torde kunna finansiera ett ökande antal äldre låter logiskt i 

säkerligen många människors öron,56 men det är knappast fler TV-apparater som de äldre är i 

behov av, vilket i just detta fall artikelförfattarna verkar ha glömt bort (Annorstädes i artikeln 

för de ett annat resonemang. Se nedan.). De nöjer sig med att konstatera att kostnadssjukan 

inte utgör något problem. Det är inte tjänsterna som har blivit dyrare, det är varorna som har 

blivit billigare, menar de. Allting är relativt! Som tabell 5.6 ovan åskådliggör, är det så att 

tjänster blir dyrare i förhållande till KPI, och varor billigare i förhållande till samma index. 

Vidare menar de att tjänster inom den privata sektorn har samma prisutveckling. Privata lärare 

skulle alltså kosta minst lika mycket som offentligt anställda lärare. Det stämmer också, men 

poängen de missar är att resurserna som går till tjänster såsom vård, skola och omsorg skulle 

förmodligen öka om välfärdstjänster inte skulle finansieras via skatter. Skattefinansiering av 

dagens modell sätter de facto ett tak på hur mycket resurser som tilldelas välfärdstjänster, en 

poäng som återkommer hos Munkhammar.57 Även Lindbeck gör en poäng av detta i sin 

artikel.58 Han menar att utbudet av vård, skola och omsorg kommer att minska i framtiden om 

finansieringen av dessa tjänster endast sker via skatter. Resultatet kommer att bli ett val 

mellan kvalitet och rättvisa. Bibehållen rättvisa vid fortsatt skattefinansiering eller bibehållen 

kvalitet om andra, privata, finansieringsformer tillåts. Med detta inte sagt att man bör följa 

den amerikanska modellen. Istället kan vi återknyta till det som sades ovan: 

Resursallokeringen styrs för mycket av politiker och för lite av konsumenter.  

 

 

8.5 Vad tillväxt är 

 

Ehrenberg & Ljunggren har dock helt rätt i en viktig fråga. De frågar sig vad det är vi vill 

uppnå med tillväxt i ekonomin. En ökning av BNP är som bekant liktydigt med ökad 

                                                 
56 Därav den falska uppfattningen att tillväxt bör eftersträvas för att behålla välfärden. 
57 Munkhammar (2004) och Munkhammar (2005) 
58 Lindbeck (2005) 
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konsumtion i samhället. Inte konsumtion av allting, utan konsumtion av det som vi är bra på 

att producera, d.v.s. av produkter där vi har en hög produktivitet. När BNP ökar är det alltså 

främst fler dammsugare, datorer och bilar som köps. Våran materiella välfärd har ökat enormt 

det senaste århundradet. Materiell välfärd är givetvis en komponent i samhällets välfärd. Idag 

framstår dock inte en tillökning av materiella ting i våra hushåll lika viktig som för ett sekel 

sedan. Människor efterfrågar fortfarande trygghet, men denna trygghet kommer allt mindre i 

form av att äga de senaste köksmaskinerna eller två teveapparater med tillhörande dvd-

spelare. Tryggheten mättas till stor del med hjälp av det vi har behandlat i denna uppsats, 

nämligen tjänster. Skolgång skapar trygghet, likaså omhändertagandet av de äldre, och en 

sjukvård som man kan förlita sig på. Tillväxt har debatterats flitigt i media under senare år, 

men det har mest handlat om hur vi kan öka denna. Essensen av tillväxt har negligerats. Detta 

påpekas skarpt av Ehrenberg & Ljunggren: 

 

”Tillväxt betyder alltså egentligen ingenting förrän man svarar på 

frågan VAD vi ska ha mer av.”59 

 

Samma tema går igen hos Lars Ingelstam, en annan flitig skribent i ämnet. I sin artikel har 

han samma grundinställning som Ehrenberg & Ljunggren, d.v.s. att debatten om tillväxt i 

Sverige har kantats av missvisande formuleringar och falska förhoppningar.60 Det råder en 

stark korrelation mellan tillväxt och ökad välfärd, men det är mestadels för att vi under tiden 

med hög tillväxt fortlöpande höjde skattekvoten. Samma tanke återfinns i SOU 2003:57 och 

hos Jansson. Det har redan visats att vi arbetar färre timmar idag än för 30 år sedan. Likväl 

har andelen sysselsatta inom industrin stadigt minskat. Den enkla slutsatsen, som Ingelstam 

också nämner, är att den offentliga sektorn har sugit åt sig den arbetskraft som har försvunnit 

inom industrin. Detta är också konsistent med Baumols tredje proposition, att arbetskraft 

kommer överföras från den produktiva sektorn till den icke-produktiva sektorn. Då närmar vi 

oss Baumols fjärde proposition, som säger att tillväxten stadigt kommer att minska om man 

söker upprätthålla en balanserad tillväxt i ekonomin. Och det är inför denna fjärde 

proposition som diskussionen om BNP har varit vilseledande. I ett samhälle med en stor 

icke-produktiv sektor kommer det bli svårare att uppvisa en hög tillväxt i BNP eftersom en 

allt större del av arbetskraften återfinns i den icke-produktiva sektorn. En strävan efter en hög 

tillväxt i BNP innebär således en tillväxt i den produktiva sektorn, och samtidigt ett 

                                                 
59 Ehrenberg & Ljunggren (2004a). Versaler i original.  
60 Ingelstam (2004) 
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negligerande av resurser till den icke-produktiva sektorn. Som Ehrenberg & Ljunggren 

mycket riktigt påpekar i sin artikel så har antalet offentligt anställda minskat de senaste 15 

åren. Ett fortsatt koncentrerande på tillväxt inom varuindustrin, det som de facto driver 

tillväxt i BNP, är alltså inte liktydigt med en ökning av resurser som står sjukvården eller 

utbildningen till förfogande. Risken är istället att det dränerar nödvändiga resurser från den 

offentliga sektorn genom en utökad satsning av resurser på industrivaror istället för på 

tjänster förknippade med välfärd. 

 

Mot bakgrund av detta kan man starkt ifrågasätta Johnny Munkhammars (verksam vid 

näringslivets tankesmedja Timbro) och Robert Gidehags (Vd-skattebetalarnas förening) 

anmärkning att det är den låga tillväxten som ligger bakom Sveriges växande problem.61 En 

högre tillväxt ger inte nödvändigtvis mer resurser till den offentliga sektorn. Således kommer 

deras krav på sänkt skatt för en bättre välfärd på skam, om kravet (som det menas i artikeln) 

är att realiseras genom en högre tillväxt.  

 

 

8.6 En avvägning behöver göras 

 

Eventuellt kommer här en svår avvägning. Tillväxt har ökat våran materiella välfärd, en 

komponent i den samlade välfärden, väldigt mycket. Det förefaller väldigt logiskt att detta är 

något bra om det råder brist på materiella ting i ett samhälle, vilket det gör om ett land är 

utpräglat fattigt. Det vi idag i huvudsak konsumerar privat, tv-spel, mobiltelefoner, 

köksartiklar etc., kan dock inte på samma sätt anses som nödvändiga för vårat uppehälle som 

när kylskåpen, frysfacken, radion och dylikt, gjorde intåg i våra liv. Sverige är alltså ett rikt 

land där tillväxt, om än nödvändigt förr, inte i motsvarande grad är det idag. Detta faktum 

belyses i en artikel skriven av bl.a. två professorer i sociologi som menar att marginalnyttan 

av ökad inkomst sjunker när inkomsten passerar en viss nivå (ca 100 000 kr/år). Således 

skulle tillväxt i BNP inte vara lika relevant för ett rikt land som för ett fattigt land, varför 

man kompletterar måttet BNP/capita med andra värden som ett mått på välbefinnandet.62 

Risken är då istället att man negligerar tillväxt under en längre tid. Följderna av ett sådant 

agerande är oklara. En satsning på mer trygghet idag kan leda till mindre trygghet imorgon. 

Lindbeck påpekar i sin artikel att Sverige, i ett längre perspektiv, har hamnat efter andra 

                                                 
61 Gidehag, Munkhammar (2005) 
62 Halleröd, Landgren-Möller, Vogel (2005) 
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jämförbara länder vad gäller rikedom mätt i BNP/capita. Vilka följder en fortsatt 

eftersläpning i tillväxten har för den framtida välfärden är oklar, och däri ligger den svåra 

avvägningen. Sverige är idag ett rikt land. Därmed inte sagt att det kommer att förbli ett rikt 

land om 50 eller 100 år. 

 

Tidigare sågs Sverige som ett föregångsland, ett land där man lyckades kombinera en 

utvecklad marknadsekonomi med ett jämställt samhälle. Under de senaste dryga 20 åren har 

denna tanke bitvis raserats, när man har kunnat se vilka ekonomiska konsekvenser det har 

inneburit med ett väl utbyggt välfärdssamhälle. Det är också under denna tid som Ehrenberg 

& Ljunggren menar att man har slutat satsa på den offentliga sektorn, vilket underförstått 

skulle vara skälet till den sämre ekonomin idag. Jansson menar att det är under de senare 

decennierna som Sverige har slutat agera som ett föredöme. Munkhammar går så långt som 

att hävda att hade den svenska modellen fungerat väl hade inga förändringar varit nödvändiga. 

”Höga skatter och offentliga monopol var ingen garant för god välfärd.” 63 Nej, uppenbarligen 

inte på lång sikt. Den svenska modellen måste ändå kunna sägas ha levererat en god välfärd åt 

den stora massan, och gör det fortfarande. Vilket system eller institution klarar att utan 

genomgripande förändringar fungera som det är tänkt på längre sikt? Bretton Woods? FN? 

Diskussionen om välfärdens finansiering får inte ses som en kamp mellan de som är emot 

välfärd och de som är för, utan om hur man bäst kan utveckla den och föra den vidare till våra 

barn och barnbarn. Justeringar, må de vara små eller stora, behöver göras i alla former av 

dynamiska modeller. Vi står nu inför en sådan justering.  Även om inte alla delar samma 

entusiasm för UNDP: s undersökningar bör Sverige få en eloge för att man hamnar i topp i 

många av de undersökningar som görs av länders levnadskvalitet. Sverige, liksom övriga 

nordiska länder, har bland den lägsta spädbarnsdödligheten i världen, minst andel befolkning 

som lever i fattigdom, minst andel människor som upplevs som icke läskunniga osv.64 

Newsweek utnämnde Sverige som världens bästa land att bo i, och framhöll den 

skandinaviska modellen som ett föredöme för övriga länder.65 Ovan (i avsnittet om 

produktivitet) nämndes att produktiviteten i den offentliga sektorn är svår att mäta. Ett 

alternativ var då istället att se på kvaliteten i utförandet, och uppenbarligen klarar Sverige sig 

väl i en sådan jämförelse.  

                                                 
63 Munkhammar (2004a) 
64 UNDP 
65 Newsweek (2004) 
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8.7 Nationalekonomer diskuterar samhällsutveckling 

 

I en så inflammerad fråga som välfärdens finansiering faktiskt är, är det legitimt att fråga sig 

vart de som tänks besitta kunskaper i ämnet, nämligen nationalekonomer, gömmer sig. I en 

fråga som slits mellan ideologiska preferenser, och som bedrivs till stor del i den massmediala 

periferin, kan man tänka sig att en någorlunda enad nationalekonomisk kår borde förmå sansa 

debatten och upplysa människor om vilken väg som faktiskt är bäst att gå, och detta borde 

kunna göras i etablerad media. Ingelstam beskyller just ekonomer och andra samhällsvetare 

för underlåtelse att upplysa om de verkliga sammanhangen.66 Mats Persson, professor i 

nationalekonomi, menar att nationalekonomers återhållsamhet i massmedia kan bero på viljan 

att hålla en låg profil, att inte vilja politisera sitt namn och sina åsikter.67 All heder då åt 

nationalekonomiprofessor Assar Lindbeck som i sin debattartikel i DN gav sig på att förklara 

en aktuell fråga och de därmed förknippade problemen (t.ex. Baumols kostnadssjuka) för en 

bred läsekrets.  

 

I ett historiskt perspektiv har ekonomens medverkan i samhällsdebatten varit stark. Jonung 

påpekar att de stora nationalekonomerna i Sverige under sent 1800- och 1900-tal såg det som 

sin skyldighet att upplysa om aktuella ekonomiska problem.68 Bland de fem69 största 

professorerna under denna tid var antalet publicerade artiklar i svensk dagspress under en 

tidsperiod på några decennier ca 5300, vilket undersökarna anser vara en imponerande 

siffra.70 Att ett sådant engagemang inte förekommer idag beror enligt författarna förmodligen 

på den vetenskapliga press ämnet nationalekonomi som sådant befinner sig i. Det som 

publiceras skall vara vetenskapligt förankrat. Vidare, och mycket p.g.a. det föregående, ligger 

det väldigt lite prestige i att få en artikel publicerad på DN debatt i jämförelse med ledande 

ekonomiska skrifter såsom American Economic Review. Att engagera sig i samhällsdebatten 

är dessvärre inte mödan värt.  

 

 

                                                 
66 Ingelstam (2004) 
67 Persson (1996) 
68 Jonung (1996) 
69 Knut Wicksell, Gustav Cassel, Eli Hekscher, Bertil Ohlin och Gunnar Myrdal 
70 Carlsson, Jonung (1996) 
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10. Slutdiskussion 

 

Baumol tänkte sig att ett samhälle som strävar efter att behålla den icke-produktiva sektorn, 

genom olika former av statliga interventioner, kommer att uppvisa en lägre tillväxt i BNP. Jag 

står själv för den åsikten att det kommer bli allt svårare att uppnå en hög tillväxt i ekonomin. 

Såvida man inte förmår höja produktiviteten inom vård, skola och omsorg är det troligt att 

perioder med hög tillväxt kommer att bli svårare att uppnå. Frågan huruvida tillväxt är något 

att sträva efter är befogad. Kopplingen hög tillväxt och en mer välmående offentlig sektor är 

inte alls så klar som man skulle kunna tro. Det är mycket kring detta som det inte förs särskilt 

mycket debatt i Sverige, vilket är djupt olyckligt. Många i-länder lider av kronisk 

arbetslöshet. Det som förmår höja tillväxten i ett land, en högre produktivitet, är samtidigt det 

som gör att mindre arbetskraft behövs för att utföra samma prestation. Sysselsättningsandelen 

för industrin har stadigt minskat under de senaste decennierna. Att arbetslösheten inte redan 

tidigare sköt i höjden är den offentliga sektorns förtjänst, som växte och utökade antalet 

anställda. Nu när man har nått en nivå där det har blivit svårt att höja skatten, har man även 

strypt den viktigaste finansieringskällan för den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn har 

slutat växa. Samtidigt har arbetslösheten ökat, även om den har minskat något under senare år. 

Därmed inte sagt att arbetslösheten inte kan minska, bara att den offentliga sektorn inte 

förmår anställa så många. En given skattesats sätter ett tak för hur mycket vi är villiga att 

lägga på t.ex. sjukvård. Om människor i större utsträckning fick bekosta sin egen sjukvård, 

och eftersom det råder ett efterfrågeöverskott på välfärdstjänster, skulle människor vara 

villiga att betala mer än vad som är möjligt idag. Resultatet skulle innebära antingen ett 

lönelyft för de redan anställda inom t.ex. vården, eller fler anställda för att möta den ökade 

efterfrågan. Förmodligen lite av varje.  

 

Jag är medveten om att det råder delade meningar om huruvida en högre produktivitet leder 

till högre arbetslöshet. Det förefaller dock som om det vore fallet i de post-industriella 

länderna. Baumol et al antyder även att de näringsgrenar som befinner sig i gråzonen för 

produktivitet förr eller senare kommer att hamna i den icke-produktiva sektorn. Detta 

försvårar givetvis möjligheten för nyanställningar, då i näringsgrenar som tidigare hade 

uppvisat en hög produktivitet. Om industrin betyder allt mindre för ett land vad gäller 

produktionsandel samt sysselsättningsandel, åligger det tjänstesektorn (i Sverige framförallt 

den offentliga sektorn) att behålla sysselsättningen på en hög nivå. Såvida inte 

skatteintäkterna ökar på det endera eller andra sättet, kan detta visa sig vara en grann uppgift! 
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Demografiska svårigheter har också påpekats. Att ändra på befolkningssammansättningen 

(d.v.s. hur stor folkmängden är i varje ålderskategori) är en slö, och för all del komplicerad, 

process. Vidare är det i det närmaste omöjligt att påverka annat än indirekt (höjning av 

barnbidrag t.ex.). En gynnsam befolkningssammansättning, med många i arbetsför ålder i 

förhållande till den totala folkmängden, underlättar givetvis finansieringen av välfärdstjänster. 

Att föredra vore alltså en jämn och stadig befolkningsutveckling, med så få variationer i t.ex. 

födelsetal som möjligt. Variationer i befolkningsutvecklingen kräver planering och tar stora 

resurser i anspråk. Stora barnkullar leder till ett ökande behov av dagisplatser och skolor, men 

bara för en viss tid. En åldrande befolkning kräver kanske reformer i pensionssystemet, vilket 

har kunnat bevittnas runt om i Europa under senare år. Stressen på den offentliga sektorn är 

påtaglig. I Sverige har fyrtiotalisterna under en tid utmärkt sig som Sveriges ryggrad. I 

absoluta tal har befolkningsökningen aldrig varit så stor som under 1940-talet.71 När 

fyrtiotalisterna fr.o.m. i år börjar gå i pension kommer det att innebära ett än större tryck på 

välfärden.  

 

Välfärdens finansiering står onekligen inför en problematisk tillvaro. Kostnadssjuka, 

demografiska förändringar och en debatt som inte tar fart utgör hindrena. Tillväxt har varit 

mantrat under de senaste seklerna. Våran materiella välfärd har sett ett uppsving utan dess 

like. Denna materiella välfärd har gjorts möjlig p.g.a. en osedvanligt hög 

produktivitetstillväxt. Under efterkrigstiden har en stark offentlig sektor kunnat byggas ut tack 

vare höjningar av skattekvoten. Det har funnits utrymme att finansiera en offentlig välfärd 

med skatter samtidigt som människors materiella välfärd också har kunnat öka. Detta gjordes 

möjligt p.g.a. av en oerhört stark tillväxt. Skulle en sådan tillväxt bestå framöver skulle 

möjligtvis fortsatt utrymme finnas till att öka resurserna både till det offentliga (genom 

fortsatt höjda skatter) och till ens personliga konsumtion. Men en sådan tillväxt får ses som 

ganska orealistisk. Vidare, så länge ingen produktivitetsökning sker i den offentliga sektorn 

försvåras resurstillströmningen dit. Förhoppningen har länge varit att informationsteknologi 

skall sätta fart på produktiviteten inom den offentliga sektorn. Än så länge är det dock endast 

en förhoppning. Lösningen i den offentliga sektorns finansieringsproblem står alltså inte på 

                                                 
71 Mellan 1940 och 1950 ökade folkmängden med nästan 700 000 personer, vilket i absoluta tal med råge 
överstiger befolkningsökningen under alla andra decennier, både före och efter. Som jämförelse kan nämnas att 
mellan åren 1990 och 2000 ökade folkmängden med ca 300 000. För att finna en jämbördig 
befolkningsutveckling i relativa tal får vi gå så långt tillbaka som till 1850-talet. (Källa: SCB:s 
befolkningsstatistik) 
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kort sikt att finna i tillväxt. Av den anledningen är det sunt att alternativa 

finansieringsmöjligheter för den offentliga välfärden diskuteras. En början vore kanske att 

sluta nämna det ”offentlig välfärd” då det per definition utesluter en privatisering. Jag har 

förstått att ordet ”humantjänster”  är den term som används allt mer.72 

 

Nu är inte privatisering av skolor och sjukhus det enda alternativet. Öronmärkta skatter har 

redan nämnts. En omarbetning av skattesystemet vore ett annat. Ehrenberg & Ljunggren 

föreslog en än mer progressiv skatt. Det motsatta vore då att införa en enhetlig skatt som 

gäller alla oberoende av inkomst, en proportionell skatt. Ytterligare ett sätt är att öka 

avgiftsfinansieringen. Vilket av dessa sätt som är att föredra är en öppen fråga, och det är i 

detta som en mer djupgående forskning vore väldigt intressant (och nyttigt!) att ta del av. Det 

svåra kommer dock att vara att finna någon form av konsensus i en sådan fråga. Frågan om 

skattesystemets utformning hör intimt samman med frågan om rättvisa. Till slut blir det 

väldigt lätt att förlora sig i, och svårt att förklara sina, filosofiska tankegångar. Det tåls då att 

se närmare på ett system som erbjuder det konsumenter faktiskt efterfrågar, och samtidigt 

sätter större press på politiker att ta ansvar för sina uttalanden. 

 

För det är dessvärre ett problem att politiker låter bli att uttala sig i mer konkreta ordalag om 

de problem som samhället som står inför. En tanke är att politiker bär på en rädsla att förlora 

röster om man börjar tala i lika konkreta ordalag som t.ex. Ehrenberg & Ljunggren eller 

Munkhammar. Dessa skribenter har ingen valkår att ta hänsyn till, och kan därmed kosta på 

sig att basunera ut sina budskap på ett retoriskt inte lika försynt sätt. Oberoende av i vilken 

riktning som de ekonomiska reformerna bör gå i, får man känslan av att politiker är som katter 

kring het gröt. Risken är att ekonomiska reformer nödvändiga idag inte blir politiskt möjliga 

förrän det är ekonomiskt för sent. Då debatten i etablerad media får anses vara i tunnaste laget 

är det bara att hoppas att framstående forskare i större utsträckning än idag bidrar till att skapa 

klarhet i en fråga som dessvärre negligeras i alltför stor utsträckning.  

 

Till sist vill jag uttrycka min förvåning över en sak. Egentligen borde jag inte vara förvånad, 

för man står sig själv, och därmed sina idéer, närmast. I stora delar av det Munkhammar och 

Ehrenberg & Ljunggren skriver, utgår de ifrån samma material. De använder sig av samma 

statistik, refererar till i stort samma källor och ser i princip samma problem, men de kommer 

                                                 
72 En term som undertecknad för första gången läste i en artikel av Lindbeck (2005) 
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till radikalt skilda slutsatser! Det visar att tolkningar av diagram, utläsandet av konstruerade 

scenarion o.s.v., allt detta färgas av ens ideologiska hemvist. Vidare belyser det komplexiteten 

i ämnet, vilket gör det än lättare för ens politiska åskådning att få en framträdande roll. Två 

saker faller mig in tänkandes på detta. Det ena är att man bör förhålla sig kritiskt till det 

skrivna. Det andra är Benjamin Disraelis uttalande om att statistik är en av de tre lögnerna.73  

                                                 
73 « There are three kinds of lies – lies, damned lies and statistics ». Uttalandet brukar tillskrivas Mark Twain, 
men det var Mark Twain som citerade Benjamin Disraeli. www.quotegarden.com  

 54

http://www.quotegarden.com/


11. Källförteckning 
 
Baumol, W (1967) Macroeconomics of Unbalanced Growth: the Anatomy of Urban Crisis, 
American Economic Review, juni 
 
Baumol, W, Blackman, S., Wolff E. (1985) Unbalanced Growth Revisited, American 
Economic Review, september 
 
Calmfors, L (1996) ”Nationalekonomernas roll under det senaste decenniet – vilka är 
lärdomarna?”, Ekonomerna i debatten – gör de någon nytta?, Jonung, L. (red.), Ekerlids 
förlag, s 225–254. 
 
Carlsson, B, Jonung, L. (1996) Hur såg de stora nationalekonomerna på sin roll i 
samhälsdebatten, Ekonomerna i debatten – gör de någon nytta? (Red. Jonung), Ekerlids 
Förlag, Stockholm 
 
Centerpartiet (2001) Där människor får växa, Centerpartiets idéprogram, Tillgänglig [online] 
http://www.moderaterna.net/filer/pdf/handlingsprogram.pdf [2005-05-17] 
 
Demoskop (2004) Svenska folket om skatter och rättvisa, Tillgänglig [online] 
https://www.skattebetalarna.se/BinaryLoader.aspx?ObjectID=6391&PropertyName=File1&C
ollID=File [2005-03-07] 
 
Folkpartiet (2003) Frihet att växa, Folkpartiet liberalernas partiprogram, Tillgänglig [online] 
http://www.folkpartiet.se/upload/partiprogram_webb.pdf [2005-05-07] 
 
Gustavsson, J.(1998) Det postindustriella dilemmat  i Sverige : en studie av dess mekanismer 
och verkningar, Linköping 
 
Jansson, J O (2006) The Economics of Services - Development and Policy. Edward Elgar, 
Cheltenham 
 
Jonung, L (1996) Inledningskapitel till Ekonomerna i debatten – gör de någon nytta? (Red. 
Jonung), Ekerlids Förlag, Stockholm 
 
Kristdemokraterna (2001) Principprogram, Tillgänglig [online] 
http://www.kristdemokraterna.se/principprogram/kd_principprg.pdf [2005-05-17] 
 
Ljunggren, U (1999) En utvärdering av metoder för att mäta produktivitet och effektivitet i 
skolan – med tillämpning i Stockholms stads grundskolor, Stockholm School of Economics, 
EFI, The Economic Research Institute, Edsbruk 
 
NUTEK (1994), Näringslivets tillväxtförutsättningar till 2010, Bilaga 6 till 
Långtidsutredningen 1995, Stockholm 
 
Miljöpartiet de Gröna (2001) Miljöpartiets de Gröna partiprogram, Tillgänglig [online] 
http://www.mp.se/files/20200-20299/file_20290.pdf [2005-05-17] 
 
Moderaterna (1993) Moderaternas Handlingsprogram, Tillgänglig [online] 
http://www.moderaterna.net/filer/pdf/handlingsprogram.pdf [2005-05-17] 

 55

http://www.moderaterna.net/filer/pdf/handlingsprogram.pdf
https://www.skattebetalarna.se/BinaryLoader.aspx?ObjectID=6391&PropertyName=File1&CollID=File
https://www.skattebetalarna.se/BinaryLoader.aspx?ObjectID=6391&PropertyName=File1&CollID=File
http://www.folkpartiet.se/upload/partiprogram_webb.pdf
http://www.kristdemokraterna.se/principprogram/kd_principprg.pdf
http://www.mp.se/files/20200-20299/file_20290.pdf
http://www.moderaterna.net/filer/pdf/handlingsprogram.pdf


 
Munkhammar, J (2004) Sagan om välfärdens återkomst, Hjalmarson & Högberg, Falun 
 
Socaialdemokraterna (2001) Partiprogram för Socialdemokraterna, Tillgänglig [online] 
http://www.sap.se/sapobj.nsf/0/6BFC6D32F5ED9AF7C1256EF6004551CA/$file/partiprogra
m.pdf [2005-05-17] 
 
Person, M (1996) Nationalekonomerna som syns i debatten och i de vetenskapliga 
tidskrifterna, Ekonomerna i debatten – gör de någon nytta? (Red. Jonung), Ekerlids Förlag, 
Stockholm 
 
SOU 1987:3 (1987)) Den offentliga sektorn – produktivitet och effektivitet, Bilaga 21 till 
Långtidsutredningen 1987, Stockholm  
 
SOU 1991:82 (1991) Drivkrafter för produktivitet och välstånd, Produktivitetsdelegationens 
betänkande, Stockholm 
 
SOU 1997:17 (1997), Skatter, tjänster och sysselsättning, Betänkande av 
Tjänstebeskattningsutredningen, Stockholm  
 
SOU 2001:79 (2001) Välfärdsbokslut för 1990-talet, Slutbetänkande av Kommittén 
Välfärdsbokslut, Stockholm 
 
SOU 2003:57 (2003) Alternativ finansieringen av offentliga tjänster, Bilaga 7 till 
Långtidsutredningen 2003/04, Statskontoret, Stockholm 
 
SOU 2003:110 (2003) Fördelning ur ett livscykelperspektiv, Bilaga 9 till Långtidsutredningen 
2003/04, Finansdepartementet 
 
SOU 2004:19 (2004) Långtidsutredningen 2003/04, Finansdepartementet 
 
Stiglitz, J (1988) Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Company, New York, 
London 
 
Vänsterpartiet (2004) Vänsterpartiets partiprogram, Tillgänglig [online] 
http://www.vansterpartiet.se/cs-
media/PUB_Politik/uploads/000019369/Partiprogram2004.pdf [2005-05-17] 
 
Wetterberg, G (2004) Arbetet – välfärdens grundval, SNS förlag, Kristianstad 
 
 
Tidsskriftsartiklar 
 
Economist (2005) The case for flat taxes, 050414. Tillgänglig [online] 
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=3860731 [2005-03-24] 
 
Ehrenberg, J, Ljunggren, S (2004) Hjälp! Nu säger de att vi inte längre har råd med 
välfärden. Tillgänglig [online] http://www.etc.se/radikala/files/46200-46299/file_46251.pdf 
[2004-10-05] 
 

 56

http://www.sap.se/sapobj.nsf/0/6BFC6D32F5ED9AF7C1256EF6004551CA/$file/partiprogram.pdf
http://www.sap.se/sapobj.nsf/0/6BFC6D32F5ED9AF7C1256EF6004551CA/$file/partiprogram.pdf
http://www.vansterpartiet.se/cs-media/PUB_Politik/uploads/000019369/Partiprogram2004.pdf
http://www.vansterpartiet.se/cs-media/PUB_Politik/uploads/000019369/Partiprogram2004.pdf
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=3860731
http://www.etc.se/radikala/files/46200-46299/file_46251.pdf


Gidehag, R, Munkhammar, J (2005) Nuder och Persson fel ute om skatten. Tillgängligt 
[online]: http://www.munkhammar.org/pdf/LNBNuderSkatt.pdf [2005-03-24] 
 
Halleröd, B., Landgren-Möller, E., Vogel, J. (2005) Med ekonomisk tillväxt bromsas 
välbefinnandet, Dagens Nyheter 050214 
 
Ingelstam, L (2004), Ju mer tillväxt ju sämre får vi det, Ordfront, februari 2004  
 
Lindbeck, A (2005) Kvalitet eller rättvisa blir vårt val i vården, Dagens Nyheter 050227 
 
Newsweek (2005) The best countries in the world, 040726 
 
OECD (2004) Tax Administration in OECD Countries: Comparative Information Series, 
Centre for Tax Policy and Administration, OECD. Tillgänglig [online]: 
http://www.oecd.org/dataoecd/28/2/33866659.pdf [2005-04-10] 
 
Roine, J (2005) Nuder är miljonärens fiende men mångmiljonärens vän, Axess, februari  
 
Segerfeldt, F (2004) Den (o)moraliska välfärdsstaten. Tillgänglig [online]: 
http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1096 [2005-03-15] 
 
Sydöstran (2005) Platt skatt en fullständig platt idé, 050417 
 
 
Elektroniska källor 
 
UNDP 
http://hdr.undp.org/statistics/data/country_fact_sheets/cty_fs_SWE.html
 
SCB 
www.scb.se  
 
Regeringens hemsida 
www.regeringen.se
(Sidan om ekonomisk politik och tillväxt finnes på http://www.regeringen.se/sb/d/2540) 
 
Citat från bl.a. statistikens värld 
www.quotegarden.com
 
 
Övriga Källor 
 
Nationalräkenskaperna 
 
 

 57

http://www.munkhammar.org/pdf/LNBNuderSkatt.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/28/2/33866659.pdf
http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1096
http://hdr.undp.org/statistics/data/country_fact_sheets/cty_fs_SWE.html
http://www.scb.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/2540
http://www.quotegarden.com/

	1. Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Frågeställning
	1.3 Avgränsning
	1.4 Tillvägagångssätt
	1.4.1 Problem
	1.4.2 Definitioner
	1.4.2.1 På väg in i ett tjänstesamhälle?



	2. Merit goods
	3. Obalanserad Produktivitetstillväxt
	3.1 Baumols kostnadssjuka
	3.2 Baumol reviderat
	3.3 Produktivitet
	3.3.1 Produktivitet i den offentliga sektorn
	3.3.2 Att tänka på


	4. Efterfrågan på tjänster
	4.1 Framväxten av en offentlig sektor
	4.2 Finansiering av den offentliga sektorn

	5. Empiri
	5.1 Demografi och arbetsmarknad
	5.2 Produktivitet och sysselsättningen
	5.3 Dyrare tjänster

	6. Skatter
	6.1 Skatter och överskottsbörda
	6.1.1 Ett trubbigt instrument

	6.2 Ramsey beskattning
	6.3 Proportionell skatt

	7. Tillväxt
	7.1 Tillväxt genom produktivitet
	7.2 Tillväxt genom arbetskraftstillskott

	8. Diskussion
	8.1 Partiernas ställningstaganden
	8.2 Inte bara en ekonomisk aspekt
	8.3 Högre skatter?
	8.4 Om kostnadssjukan
	8.5 Vad tillväxt är
	8.6 En avvägning behöver göras
	8.7 Nationalekonomer diskuterar samhällsutveckling

	10. Slutdiskussion
	11. Källförteckning

