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Sammanfattning

Staten bedriver, av olika skäl, omfattande verksamhet i bolagsform och
inom affärsverk. Denna produktion kräver betydande resursinsatser från
samhällets sida. I denna uppsats diskuterar jag affärsverket Luftfartsverket,
fokus ligger på dess finansiering. Luftfartsverket är helt självfinansierat och
erhåller således inga anslag från staten. Vissa företagsekonomiskt
olönsamma verksamheter inom verket får därför finansieras via ett system
av interna transfereringar, så kallade korssubventioner. Detta medför
problem med höga priser för flygpassagerare då dessa får ett betydande
påslag på priset för flygbiljetter i och med att Luftfartsverket debiterar
landningsavgifter på detta sättet. Huvudmannen staten har även ålagt verket
att uppnå ett avkastningskrav, detta medför problem när det uppstår
målkonflikter mellan lönsamhetskravet och de regionalpolitiska hänsyn
Luftfartsverket har att ta. Dagens organisationsstruktur inom
Luftfartsverket skapar även problem med jäv då verket i viss mån utövar
tillsyn över sin egen organisation.

Mitt syfte med uppsatsen är att utföra en samhällsekonomisk analys av
Luftfartsverkets finansiering. De frågeställningar jag avser att besvara är
dels om dagens finansieringsmodell är samhällsekonomiskt effektiv. Dels
om lönsamhetskravet är ett bra styrmedel och om det finns alternativ.
Slutligen ställer jag frågan vilka effekter kombinationen av organisation
och finansiering fått. De avgränsningar jag gör är dels att jag utelämnar
eventuella ideologiska motiv för på vilket sätt verksamheter ska
finansieras. Dels berör jag enbart statens styrning av affärsverket, inte den
interna ekonomiska styrningen inom Luftfartsverket.

De slutsatser jag drar är att dagens finansieringsmodell skapar problem och
bör ändras. När det gäller avkastningskravet dras slutsatsen att det bör
omformuleras och bara gälla vissa delar av verksamheten, inte affärsverket
som helhet. De slutsatser jag drar för vilka effekter kombinationen
organisation och finansiering fått är att det lett till externa effekter och höga
priser.

Det förslag jag ger för att komma tillrätta med problemen är att
Luftfartsverket bör delas upp i tre separata autonoma delar. Alla med olika
finansieringsstruktur. En anslagsfinansierad myndighet, en enhet
innehållande de naturliga monopolen. Denna enhet får finansieras via ett
system med både avgifter och andra typer av intäkter. Förslagsvis används
modern prissättning i form av en licens- priskombination som skapar
förutsättningar för att samhällsekonomisk effektivitet uppnås. Slutligen
föreslår jag att vissa verksamheter, om möjligt, utsätts för konkurrens.
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1.   INLEDNING

1.1   Bakgrund

Marknadsekonomin har både för- och nackdelar. Ett rent
marknadsekonomiskt system kan, om ett antal villkor är uppfyllda, leda till
att en Paretooptimal situation i samhällsekonomin uppnås.1 I ett dylikt
ekonomiskt system utgör priset stommen i det signalsystem som krävs för
att resursallokeringen i ekonomin ska fungera. Dessvärre fungerar inte
detta signalsystem i alla situationer, och det är inte heller realistiskt att alla
övriga villkor någonsin kommer att uppfyllas. Detta motiverar varför
ingrepp i marknadsekonomin behöver komma till stånd.

Ett alternativ till marknadsekonomin är planekonomi, eller
kommandoekonomi som är ett annat namn på detta sätt att organisera ett
ekonomiskt system. Istället för prismekanism har kommandoekonomin ett
administrativt system med central planering för hur tillgängliga resurser ska
användas. Även priserna bestäms centralt och ger därför ringa information
om nyttigheternas produktionskostnader eller konsumenternas
betalningsvilja för desamma. Även  detta system har potential att uppnå ett
Paretooptimalt tillstånd i ekonomin, men dessvärre har det vid upprepade
tillfällen visat sig att systemet har haft svårt att fungera i praktiken. Detta
kan delvis förklaras med svårigheterna att hantera den överväldigande
mängd information som måste inhämtas och bearbetas för att systemet ska
fungera tillfredsställande.

Vi kan således konstatera att det perfekta renodlade ekonomiska systemet
inte existerar och detta faktum har lett till blandekonomins utbredning och
etablering över världen. Det kan i detta sammanhang påpekas att inget land
någonsin haft en renodlad marknadsekonomi alternativt planekonomi,
istället är det olika varianter av blandekonomi som hittills varit
förhärskande i världen.

1.1.1   Intervention nödvändigt för samhällsekonomin

Behovet av intervention i ekonomin är en av orsakerna som fört med sig att
staten i Sverige helt eller delvis äger många företag och bedriver även
omfattande produktion inom sina affärsverk. Verksamheten inom dessa
bolag och affärsverk är spridda över ett stort uppgiftsområde, det sträcker
sig från kioskverksamhet via produktion av transporttjänster till omfattande

                                                                

1 Schotter Microeconomics a modern approach sid 521-523
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utredningar och myndighetsutövning av olika slag. Ett av affärsverken
utgörs av Luftfartsverket som i dagsläget har stor spridning på
verksamheten, både geografiskt och uppgiftsmässigt. Verket tillhandahåller
allt från tillsynstjänster, tillståndsgivning till produktion av rent
kommersiella varor och tjänster.

Delar av de verksamheter som bedrivs kan motiveras med att det föreligger
ett marknadsmisslyckande med avseende på produktion av flygsäkerhet.
Orsaken till detta är informationsproblem. Den enskilde individen kan inte
bedöma huruvida en enstaka flygning genomförs på ett ur
säkerhetssynpunkt acceptabelt sätt. För att bedöma detta krävs långtgående
kunskaper inom både flygsäkerhet, flygledning och flygplansteknik. Om
den enskilde kunde bedöma alla dessa faktorer så kunde produktion av
flygsäkerhetsrelaterat arbete kunna komma till stånd via en traditionell
marknadslösning. Den potentiella flygresenären kunde då väga förväntad
risk med flygningen mot biljettpriset, därmed skulle en
samhällsekonomiskt optimal nivå på flygsäkerhet uppnås. Dessvärre
föreligger det betydande informationsproblem och en extern aktör (staten)
måste intervenera för att komma tillrätta med marknadsmisslyckandet.

1.1.2   Valet av finansieringsform

Produktionen inom affärsverk och statliga företag kräver betydande
resursinsatser från samhällets sida. Finansieringen av verksamheten kan ske
antingen via skattemedel så kallade anslag, alternativt via de intäkter som
verksamheten via avgifter själv inbringar. Det är också vanligt med en
kombinerad finansiering, det vill säga både anslag och verksamhetsintäkter.
Vilken finansieringsstruktur som används är dels beroende på vad som
produceras, statens intentioner med verksamheten, och dels av tradition.
Har staten funnit en fungerande finansieringsform så är det tänkbart att
denna får fortgå ända tills förutsättningarna på något sätt förändras. Det är
emellertid möjligt att urskilja vissa tumregler för hur kostnaderna inom
verksamheten kan täckas. Till stor del är finansieringsmöjligheterna
beroende av verksamhetsstrukturens inriktning och omfattning. Ett
exempel är om verksamheten till stor del präglas av myndighetsutövning
med högt ställda krav på en formellt oantastlig procedur, då kan det vara
problematiskt att finansiera detta med verksamhetsintäkter då det som
produceras inte säljs på någon traditionell marknad. Viss
myndighetsutövning genererar förvisso intäkter, tillståndsgivning är
exempelvis ofta belagd med en avgift. Men att avgiftsbelägga exempelvis
säkerhetsarbetet vid Luftfartsverket kan vara svårt att genomföra. Det finns
säkerligen en betalningsvilja bland befolkningen för att luftfarten ska
bedrivas med högt ställda krav på säkerhet, men denna betalningsvilja är
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sannolikt svår att fånga med ett avgiftssystem. Det ter sig även orimligt att
bara de som använder luftfart ska betala det flygrelaterade säkerhetsarbete
som utförs. Detta skulle leda till betydande externa effekter då även de som
"är kvar på marken" också i viss mån konsumerar flygsäkerhet. Resultatet
av ett undermåligt flygsäkerhetsarbete kan trots allt enklast skönjas på
marken, inte i luften.

1.2   Problemdiskussion

Staten kan således finansiera sina företag och affärsverk på olika sätt,
antingen via skatter eller via intäkter från verksamheten, alternativt en
kombination av dessa. Oavsett vilken typ av finansiering som väljs så får
det samhällsekonomiska konsekvenser. Skattefinansiering leder till en
förändring av den totala skattenivån med tillhörande marginal- och
snedvridningseffekter, och  priser som avviker från optimalt pris ger
välfärdsförluster för samhället när inoptimala kvantiteter produceras och
konsumeras.

1.2.1   Avkastningskrav i kombination med korssubventioner skapar
problem

Ett vanligt sätt att hantera problemet med underfinansiering, det vill säga
att en viss verksamhet uppvisar en företagsekonomisk förlust, är att slå
samman olönsamma verksamheter med lönsamma dito. Inrättandet av ett
system med korssubventioner löser dessvärre inte problemet på ett
samhällsekonomiskt optimalt sätt när priserna vid den lönsamma
produktionen blir alltför höga och därför leder till samhällsekonomiska
välfärdsförluster.

Vissa av statens verksamheter har avkastningskrav uppställda av regering
och riksdag. Syftet med dessa kan vara att skapa ett yttre tryck för att
tillgodose kravet på att verksamheten bedrivs effektivt. En annat motiv till
avkastningskravet kan vara att verksamheten helt enkelt ska utgöra en
inkomstkälla för staten och fungera som en förstärkning av statsbudgeten
utöver redan befintliga skatteintäkter och dylikt. Om syftet är att skapa ett
tryck för att uppnå en låg resursförbrukning så kan detta eventuellt ske på
bekostnad av de mer övergripande målen för verksamheten. Det är tänkbart
att avkastningskravet leder till att företagsekonomiskt olönsamma delar får
stå tillbaka för mer lönsamma delar i verksamheten. Men att en verksamhet
är företagsekonomiskt olönsam innebär inte att den är samhällsekonomiskt
olönsam. Så avkastningskravet kan leda fel ur ett samhälleligt perspektiv.
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Detta kan inträffa om den företagsekonomiska resultaträkningen prioriteras
högre än de övergripande samhälleliga målen med verksamheten.
En annan effekt av kravet på lönsamhet kan vara när uppdragsgivaren ser
att avkastningskravet uppnås så minskar den aktiva styrningen och
kontrollen av organisationen. I en doktorsavhandling i ämnet konstateras
vid intervjuer med generaldirektörer och verkschefer att dessa upplevde att
de fick större frihet gentemot ägarna om de uppvisade lönsamhet i
verksamheten.2 Det vill säga att staten som uppdragsgivare enbart granskar
verksamheten när denna tenderar att vara olönsam ur ett
företagsekonomiskt perspektiv. Då är det viktigt att belysa frågan om hur
prioriteringarna inom verken görs. Vilket prioriteras högst, kvalité eller
lönsamhet? Det vore ett misslyckande om kvalitén och omfattningen på
myndighetsutövningen får stå tillbaka för lönsamhetskraven för
verksamheten som helhet.

1.2.2   Statens kombinerade styrnings- och finansieringsproblem av
Luftfartsverket

Staten har ett kombinerat ansvars- resursfördelningsproblem för
produktionen av flygsäkerhetsrelaterat arbete. För att hantera detta skapas
ett affärsverk för att säkerställa att behovet av flygsäkerhet tillgodoses. En
följd av detta blir att det uppkommer ett finansieringsbehov för densamma.
Lösningen för staten har hittills varit att organisatoriskt hålla samman hela
dess flygrelaterade verksamhet. Detta förfaringssätt skapar möjlighet att via
interna transfereringar låta lönsamma enheter finansiera andra delar som
inte täcker sina kostnader. Dessa korssubventioner mellan verksamheter
kan på flera sätt skapa problem vid allokering av resurser. Dessutom har
staten, som uppdragsgivare, fastställt ett lönsamhetskrav som ska tillgodose
att verksamheten sker på ett resurssnålt sätt och för att generera intäkter till
statskassan.

1.3   Syfte

Utföra en analys av Luftfartsverkets finansiering ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv.

                                                                
2 Charpentier Ekonomisk styrning av statliga affärsverk  sid 131
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1.4   Frågeställningar

Är dagens finansieringsmodell samhällsekonomiskt effektiv?

Är lönsamhetskravet ett bra styrmedel, finns det alternativ ?

Vilka effekter har kombinationen av organisation och finansiering fått?

1.5   Avgränsningar

Jag utelämnar eventuella ideologiska motiv till på vilket sätt offentlig
verksamhet ska finansieras. I uppsatsen berörs bara statens styrning av
affärsverket, inte den interna ekonomiska styrningen inom Luftfartsverket.

1.6   Metod och material

Uppsatsen riktar sig till en större publik än de som ägnat ett flertal terminer
åt studier i nationalekonomi, därför har jag bemödat mig om att
tillhandahålla en relativt omfattande teoretisk referensram. Denna blir med
nödvändighet tämligen abstrakt i vissa delar men bör trots detta inte
avskräcka den oinvigde från att ta del av den. Läsare med större kunskaper
inom disciplinen kan tillåta sig att läsa kapitel två extensivt utan att för den
skull utsätta sig för risken att få problem att tillgodogöra sig innehållet i
efterföljande kapitel.

För att kunna göra en analys av Luftfartsverkets finansiering har jag använt
mig av litteraturstudier av teori som berör samhällsekonomiska effekter av
skatter och prissättning. Analysen i kapitel fyra kräver en förståelse för
Luftfartsverkets verksamhet och vilka spelregler dessa har. För att uppnå
detta har jag använt mig av Luftfartsverkets Årsredovisning,
avgiftsförordningen, Luftfartsverkets förordning, regleringsbrev plus annan
litteratur som avhandlar styrning av statlig verksamhet. Det siffermaterial
jag använt kommer uteslutande från Luftfartsverkets egen redovisning.

1.7   Disposition

Kapitel två är ett renodlat teorikapitel. De teoretiska sektorer som berörs är
valet mellan offentligt och privat, prissättningsteorier, skatteteorier med
inriktning mot samhällsekonomisk effektivitet. Jag avhandlar även på
vilket sätt staten kan styra sina affärsverk och företag. Slutligen redogörs
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för på vilket sätt strategiskt beteende hos både producent och konsument
kan påverka uppsatsens analysobjekt. Nästföljande kapitel redogör för
Luftfartsverkets uppdrag, historiska utveckling, organisation och
verksamhet. Det görs även en presentation av den ekonomiska situationen
inom verket, dessutom belyser jag i vilken marknadsmiljö verket befinner
sig i. Kapitel fyra innehåller analys. I avslutande kapitel fem presenterar jag
mina slutsatser, dessa följs upp med ett eget resonemang där jag ger förslag
på åtgärder och på vilket sätt frågorna kan studeras vidare.
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2.   TEORETISK REFERENSRAM

När samhället identifierat behovet av att komma tillrätta med ett
marknadsmisslyckande så ställs beslutsfattaren inför ett antal val. Dels på
vilket sätt och av vem den önskvärda produktionen ska genomföras, dels
hur densamma ska finansieras. För att i analysdelen kunna belysa valet av
dagens tillvägagångssätt inleder jag teorikapitlet med en genomgång av
förhoppningsvis klargörande resonemang om vilka alternativ som står till
buds, och deras respektive för- och nackdelar.

Finansieringen av Luftfartsverket ger ur ett samhälleligt perspektiv upphov
till tre potentiella samhällsekonomiska problem. Det första är att om
intäktsfinansiering ska komma till stånd, måste någon av
verksamhetsgrenarna generera ett företagsekonomiskt överskott.
Överskottet kan sedan via systemet med korssubventioner finansiera andra
verksamhetsdelar vars avgiftsintäkter inte täcker dess kostnader. Följden av
detta blir att de priser som kunden möter hamnar på en samhällsekonomiskt
omotiverat hög nivå och därför leder till välfärdsförluster för samhället.

Alternativet till intäktsfinansiering är att staten tillhandahåller anslag till
verksamheten i form av skattepengar. Detta utgör det andra potentiella
samhällsekonomiska problemet. Existensen av skatter leder till oönskade
snedvridningar i ekonomin och utgör därför en kostnad för samhället då
ekonomins funktionssätt försämras.

Det tredje potentiella samhällsekonomiska problemet handlar om vilka
möjligheter uppdragsgivaren har att med hjälp av olika former av styrning,
uppnå uppsatta mål med verksamheten. För att samhällsekonomisk
effektivitet (enligt Paretokriterierna) ska uppnås räcker det inte att ”göra
saker rätt”, det gäller även att ”göra rätt saker”. Staten har således, för att
uppnå rätt inriktning och omfattning på produktionen, ett styrningsproblem
som är nära förknippat med vilken finansieringsmetod som väljs.
Styrmedlen har olika egenskaper med avseende på möjligheter och problem
att uppnå de önskade målen. Dessa har jag för avsikt att belysa i detta
teorikapitel.

Det urval av teorier jag nedan redogör för är valda med ovanstående tre
potentiella problem i åtanke. Men för att ge läsaren en överblick över vilka
problem och möjligheter som föreligger vid valet mellan offentligt och
privat så inleds teorikapitlet med detta.
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2.1   Valet mellan offentligt och privat

Teorin kring valet mellan offentligt och privat är omfattande och
mångfacetterad. Urvalet jag gjort under denna rubrik är gjort utifrån
kriteriet att det ska ge läsaren en förståelse för vilka valmöjligheter som
står till buds. Vilka potentiella för- och nackdelar respektive form av
organisering har, och vilka yttre faktorer som påverkar möjligheten att
uppnå önskade mål.

2.1.1 Varför en offentlig sektor?

Den svenska ekonomin präglas av en relativt omfattande offentlig sektor.
Denna utgörs av staten och ett antal kollektiv i form av kommuner och
landsting. Staten uppträder i ett flertal roller bland annat som ägare,
producent och arbetsgivare. Men har även rollen som finansiär,
inkomstfördelare, beskattare och reglerare. Staten har delegerat en del av
sin makt till andra kollektiv för att ge dem möjlighet att bedriva verksamhet
som av olika skäl dessa är bättre lämpade för. Det som främst skiljer
offentlig sektor från övriga aktörer är sättet att besluta om verksamheten
och sättet att finansiera densamma. Besluten tas i politiska instanser istället
för av privata aktörer, och finansieringen sker via statsbudgeten istället för
privat av en traditionell köpare.3

Den så kallade nattväktarstaten utgör ett exempel på när statens roll i
samhället minimerats. Statens uppgifter inskränker sig i detta fall till att
tillse att avtal följs samt att motverka och förhindra internt och externt våld.
Men förekomsten av marknadsmisslyckanden och behovet av
fördelningspolitik och stabiliseringspolitik har föranlett en betydande
expansion av statens verksamhet utöver det som nattväktarstaten kräver.4

Utbyggnaden av offentlig sektor har varit en förutsättning för den
välfärdsutveckling Sverige haft, staten har via sina institutioner skapat
förutsättningar för förbättringar i ekonomins funktionssätt och därmed har
det funnits goda skäl att expandera den offentliga sektorn. Det finns
förvisso flertal exempel på när ingrepp av en statsmakt försämrat de
ekonomiska förutsättningarna i ett land, det är således ingalunda självklart
att existensen av en offentlig sektor skulle utgöra en garant för en positiv
välfärdsutveckling. Tvärtom är staten ett kraftfullt verktyg för den som är i
besittning av denna och måste därför användas förståndigt och med stor
försiktighet för att en positiv utveckling ska komma till stånd.5

                                                                
3 För ytterligare fördjupning rekommenderas Södersten (red),(1992) Gunnarsson Staten och
institutionerna
4 Ds 1994:53 sid 15 ff
5 Södersten (red),(1992) Gunnarsson Staten och institutionerna sid 50 ff
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    2.1.2   Val av finansieringsform och genomförande

Det val av finansiering- och genomförandeform som görs påverkar
möjligheten att styra och kontrollera verksamheten, och får således i
förlängningen effekt på graden av måluppfyllelse. Generellt handlar det om
två grundläggande dimensioner. Den första dimensionen utgörs av
frågeställningen om på vilket sätt verksamheten ska finansieras, antingen
kollektivt via skatter eller liknande (skatter kan se ut som avgifter),
alternativt privat där konsumenten får betala själv ur egen ficka. Den andra
dimensionen handlar om på vilket sätt verksamheten ska genomföras.6

Även där står valet mellan offentligt eller privat genomförande. Det finns
således fyra alternativ vid val av på vilket sätt produktionen ska organiseras
och finansieras. För att bringa klarhet i detta följer en figur innehållande
några enkla exempel.

Figur 2.1 Kollektiv eller privat finansiering och offentligt eller privat
genomförande.

Kollektiv finansiering Individuell
finansiering

Offentlig sektor
genomför

1
• Skola
• Polis

2
• Posten
• Luftfartsverket

Privat sektor
genomför

3
• Produktion av JAS-plan

till Flygvapnet
• Kollektivtrafik på

entreprenad

4
• Hårklippning
• Sparkstöttingar

     Källa: Donahue. Egen bearbetning

För att fastställa vilken som utgör den bästa organisationsformen måste
uppgiften klarläggas. Vissa av alternativen är enklare att få till stånd medan
andra ställer större krav på kontraktens utformning med mera.

2.1.3   Effektivitetsproblem

När det gäller kollektiv finansiering och genomförande genom offentlig
sektor (ruta 1) kan  kontraktsproblematiken vara begränsad men det kan i
detta sammanhang vara svårt att bedöma huruvida verksamheten bedrivs
effektivt och om rätt kvantitet produceras. Kvantitetsproblemet är inte unikt

                                                                
6 Donahue Den svåra konsten att privatisera  sid. 11
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för detta alternativ utan är ett genomgående problem utom i extremfallet
där nyttigheten köps och säljs på en marknad med fullständig konkurrens
och med fullständig information hos alla aktörer. Endast under dessa
premisser uppnås ett samhällsekonomiskt optimum utan att några centrala
beslut behöver tas. Effektivitetsproblemet i detta fall har sin grund i att det
inte föreligger några tydliga incitament att bedriva verksamheten
resurssnålt. Kopplingen mellan intäkterna och det som produceras är
otydlig, dessutom föreligger sällan något konkurshot eller liknande som
traditionellt ses som en viss garant för effektivitet på lång sikt.7  Detta leder
till att ineffektiv produktion kan fortgå under lång tid vilket på intet sätt
gagnar samhällsekonomin.

2.1.4   Fördelning av kostnader

Individuell finansiering och kollektivt genomförande (ruta 2) sker
exempelvis inom Luftfartsverket. Endast de som nyttjar Luftfartsverkets
tjänster och faciliteter betalar för dessa, inga skattemedel går till den
verksamhet som verket bedriver. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
skulle detta kunna leda till en effektiv produktion om vissa kriterier är
uppfyllda men det föreligger även betydande risk för externaliteter.
Luftfartsverkets flygsäkerhetsarbete gagnar alla i samhället, även de
individer som inte direkt nyttjar flyget. Dels är vissa varor, som även
”flygrädda” nyttjar, transporterade med flyg. Dels finns det ett värde för
alla och envar att flygtrafiken bedrivs säkert för att minimera riskerna för
de som befinner sig på marken.

2.1.5   Kontraktskostnader

Vid kollektiv finansiering och privat genomförande (ruta 3) måste
beställaren bestämma vilken form av kontrakt denne ska ha med utföraren.
Detta kan vara problematiskt om det inte går att klart definiera vilka
egenskaper och beskaffenhet varan eller tjänsten ska ha. Ett exempel på
detta kan vara en kommun som bestämmer sig för att lägga ut snöröjning
på entreprenad. Snöröjning kan te sig okomplicerat men kräver trots detta
omfattande kontrakt mellan uppdragsgivaren och entreprenören. Allt måste
regleras i kontraktet, dels vid vilket snödjup det är aktuellt att påbörja
snöröjning och även vilken resursberedskap snöröjaren måste tillhandahålla
med kort tidsrymd m.m. Vid mer komplicerad produktion än denna kan
kontrakten, och således transaktionskostnaderna, bli så höga att det är
ekonomiskt motiverat att beställare och utförare är en och samma enhet.

                                                                
7 RRV Sex år med beställar/ utförar-modellen  sid.133
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En av fördelarna med kollektiv finansiering och privat utförande är att en
viss hushållning med resurser kan komma till stånd genom att den
entreprenör som tillhandahåller det lägsta anbudet kommer att erhålla
uppdraget förutsatt att anbudet uppfyller alla uppställda krav som
uppdragsgivaren ställt. Men detta får vägas mot de transaktionskostnader
som kan uppstå för att upprätta och övervaka kontrakten som måste skapas
för att reglera förhållandet mellan beställare och utförare.

2.1.6   Marknadssituationen avgörande för effektiviteten

Det sista alternativet som består av individuell finansiering och privat
utförande (ruta 4) är det mestadels frågan om marknadens funktionssätt
som avgör huruvida effektivitet uppnås eller ej. Exempelvis kan en
marknad som kännetecknas av ett fåtal aktörer och differentierade
produkter ha ett jämviktspris på varorna som vida överstiger
marginalkostnaden. Medan andra marknader kan ha jämviktspriser som
speglar samhällelig marginalkostnad och därför leder till
samhällsekonomiskt önskvärd effektivitet. Ett monopol eller en
monopolliknande marknadssituation kan leda till betydande
samhällsekonomiska förluster oavsett vem som äger verksamheten. Ett
statligt monopol kan ur ett effektivitetsperspektiv vara lika skadligt som ett
privat monopol.

Vi kan således avslutningsvis konstatera att valet mellan offentlig och
privat spelar en väsentlig roll ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

2.1.7   Målet bör vara finansiering och genomförande till lägsta kostnad

Det finns inte något slutgiltigt och entydigt svar på frågan om var den
lämpliga blandekonomiska balansen ligger på mellan å ena sidan offentligt
bedriven eller finansierad verksamhet å andra sidan privat verksamhet och
marknadslösningar.8 Ur ett normativt samhällsekonomiskt perspektiv bör
den enkla tumregeln vara att produktionen alltid ska organiseras och
finansieras till lägsta möjliga samhälleliga kostnad oavsett om det är via
taxering av individer och företag eller om det sker direkt ur användarens
privata kassa. Är det ur ett samhälleligt perspektiv billigast med offentlig
produktion så ska det produceras offentligt, och visar det sig att privata
aktörer kan producera med lägre resursförbrukning så ska produktionen
bedrivas privat.

                                                                
8 Björklund m fl Skatter och offentlig sektor sid 10
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2.2   Förhållandet mellan samhällsekonomisk och företagsekonomisk
        lönsamhet

En renodlad marknadsekonomi förmår inte att hantera resursallokeringen
till fullo på ett samhälleligt optimalt sätt. Detta utgör motiv för offentliga
ingripanden i ekonomin, det vill säga att en extern aktörs ingripande krävs
för att uppnå effektivitet i samhällsekonomin. Anledningarna till
ingripandet kan vara flera, till exempel om en verksamhet visar sig vara
företagsekonomiskt olönsam så ger detta inget besked om huruvida
densamma är samhällsekonomiskt olönsam. Vissa varors och tjänsters
egenskaper och karaktär gör att dessa inte lämpar för att hanteras i ett
traditionellt system med marknadslösning. Fyra exempel på detta är
nyttigheter av kollektiv karaktär, när det föreligger externa effekter,
existensen av naturliga monopol och slutligen när det råder
informationsproblem på marknaden. Dessa fyra utgör exempel på
kategorier som vanligtvis sammankopplas med marknadsmisslyckanden.9

Nedan följer en översiktlig redogörelse för de situationer och problem som
jag bedömer vara relevanta för denna uppsats.

2.2.1   Kollektiva nyttigheter

Många varor och tjänster är av sådan karaktär att en individs konsumtion
av varan eller tjänsten inte utesluter eller påverkar andra individers
konsumtion av densamma, det råder således inte rivalitet vid konsumtion
av varan.  Dessa varor eller nyttigheter kan på grund av sin karaktär vara
svåra att finansiera vid produktionen. Orsaken till detta är att det saknas
möjlighet att med rimliga medel helt utestänga individer från konsumtion
och dessutom saknas möjlighet till exklusion av individer. Det vill säga att
det saknas möjlighet att ta betalt efter hur mycket individen konsumerar av
den aktuella varan. Denna kategori varor benämns traditionellt för
kollektiva varor.10

Graden av kollektivitet hos varor och tjänster är flytande, men många
nyttigheter är ändå tydligt privata alternativt utpräglat kollektiva till sin
karaktär. Men det finns ändock ett gränsland av halvkollektiva nyttigheter
som utbildningsnivå exempelvis. Det är förvisso den enskilde individen
som är bärare av kunskapen och kan "konsumera" denna i sin verksamhet,
men kunskaper sprider sig även i till omgivningen på sikt. Därför kan
utbildningsnivå ha karaktären av både privat och kollektiv nyttighet. Detta
kan i viss mån förklara varför utbildning finansieras via skattemedel och

                                                                
9 Södersten (red),(1992) Hultqrantz  Offentliga nyttigheter, sid 150
10 Södersten (red),(1992) Hultkrantz  Offentliga nyttigheter, sid 151 ff
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tillhandahålls av offentlig sektor och av privata aktörer mot individuell
betalning. I det första fallet ses utbildning och kunskap som en kollektiv
nyttighet som gagnar samhället som helhet, inte bara innehavaren. Vid de
privata initiativen ses utbildning som en privat nyttighet med möjlighet att
utestänga andra från att dra nytta av den enskilde individens insats. Det kan
även tolkas som att viss utbildning och kunskap är privat till sin karaktär
medan annan är mer kollektiv. Graden av kollektivitet avgör således vilken
form av finansiering som är lämpligast, alternativt om flera
finansieringsformer är möjliga.

Individer kan ha en betalningsvilja för kollektiva nyttigheter det vill säga
att dessa är villiga att avstå från annan konsumtion för att få tillgång till
dessa kollektiva varor. Problemet är att individer har betydande möjligheter
att undandra sig från att betala för sin konsumtion när de vet att andra med
högre betalningsvilja ändå kommer att finansiera den aktuella
produktionen. Detta beteende betecknas free-riding eller
snålskjutsåkande.11 Den enskilda individen vet att denne kommer att kunna
konsumera den aktuella varan oavsett om han betalar eller inte, detta gör
det svårt att via traditionella marknadslösningar finansiera produktionen.
Marknadsmisslyckandet är ett faktum.

2.2.2   Naturliga monopol

Viss produktion karakteriseras av att styckkostnaden är fallande inom det
kvantitetsspann som efterfrågas i ekonomin. Detta är vanligt
förekommande när verksamheten kännetecknas av höga fasta kostnader
men låga rörliga kostnader för att producera ytterligare enheter av
nyttigheten. Denna kostnadsstruktur återfinns vid investeringar i
infrastruktur som järnvägstrafik och teletrafik. Det föreligger oftast
naturliga monopol på distributionssidan men inte på produktionssidan.12

Innebörden av detta är att det exempelvis föreligger ett naturligt monopol
när det gäller landningsbanor, men inte att tillhandahålla landningar. Flera
operatörer kan landa på ett gemensamt bansystem, de behöver inte varsin
landningsbana.

2.2.3   Externa effekter och informationsproblem

När priset på en nyttighet avviker från den samhällsekonomiskt
prisrelevanta marginalkostnaden för produktion och konsumtion av
densamma så föreligger det en extern effekt.13 Denna kan vara positiv eller

                                                                
11 Södersten (red),(1992) Hultkrantz  Offentliga nyttigheter, sid 157
12 Bohman Ekonomisk Debatt 6/90 Prissättning av offentlig produktion av privata varor sid 556 ff
13 Schotter Microeconomics a modern approach, sid 559-563



14

negativ. En positiv extern effekt medför att priset på varan är för högt ty
konsumtionen eller produktionen av densamma renderar nytta någon
annanstans i ekonomin som inte tagits hänsyn till vid prissättningen.

Informationsproblem påverkar många marknaders funktionssätt menligt.14

Vissa marknader kommer inte ens till stånd på grund av
informationsrelaterade problem. En vanlig orsak till detta
marknadsmisslyckande är att köparen inte kan bedöma varans eller
tjänstens kvalité innan inköp och därmed inte dess värde, därför avstår
denne från att konsumera varan. Det finns också exempel på tjänster som
inte ens i efterhand går att bedöma kvalitén på. Tillhandahållande av
flygsäkerhetsrelaterade tjänster är svårt att bedöma värdet av. För att
bestämma värdet av denna produktion skulle kännedom om det
kontrafaktiska utfallet vara nödvändigt, det vill säga utfallet om inga
resurser använts till detta ändamål. Men sannolikt är utomordentligt få
individer beredda att delta i en dylik undersökning med alla dess
konsekvenser för att erhålla värdet av flygsäkerhetsrelaterade tjänster,
istället tvingas vi att mer eller mindre anta att det är samhällsekonomiskt
motiverat att i statlig regi bedriva flygsäkerhetsarbete. Ett upphörande av
flygsäkerhetsrelaterat arbete från statens sida skulle sannolikt få förödande
konsekvenser för hela luftfarten, det skulle kunna gå så långt att hela
marknaden upphör.

2.2.4   Statlig intervention kan förbättra ekonomins funktionssätt

Uttaxering av skatt skapar möjlighet att finansiera verksamheter som
annars uteblivit på grund av att marknadsmisslyckanden föreligger.
Orsaken till marknadsmisslyckandet består i många fall av att det uppstår
en diskrepans mellan vad som är samhällsekonomiskt lönsamt och vad som
är företagsekonomiskt lönsamt. Detta kan bero på svårigheter att fånga
individers betalningsvilja, det vill säga att få dessa att avstå andra
konsumtionsmöjligheter för att betala för produktion av en viss vara eller
tjänst. Icke desto mindre är det angeläget att den svårfinansierade
produktionen kommer till stånd trots detta marknadsmisslyckande.

Ett vanligt sätt att hantera detta problem är att finansiera produktionen
genom att staten beskattar sina invånare och allokerar dessa resurser till
denna typ av produktion. Dessvärre skapar ett system med skatter
samhällsekonomiska kostnader i form av att ekonomin får ett försämrat
funktionssätt, det blir således en avvägning mellan nyttan av att komma
tillrätta med samhällsekonomiska tillkortakommanden och skattens
negativa effekter på ekonomins funktionssätt. Det är således ingalunda

                                                                
14 Schotter Microeconomics a modern approach, sid 548
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självklart att staten ska intervenera trots att möjligheten finns, detta får
bedömas från fall till fall.

2.3   Priser och samhällsekonomisk effektivitet

Prissättning skapar samhällsekonomiska problem om de avviker från
samhällelig prisrelevant marginalkostnad vid produktion och konsumtion
av den aktuella nyttigheten. Samhällsekonomisk effektivitet uppnås när
summan av konsumentöverskott och producentöverskott maximerats vilket
inträffar när priset är identiskt med marginalkostnaden. Definitionen av
marginalkostnaden är tillskottet av totala kostnader som produktionen av
ytterligare en enhet ger upphov till. Den prisrelevanta samhällsekonomiska
marginalkostnaden är tillskottet i samhällets totala kostnader för produktion
och konsumtion av nyttigheten, denna kostnad skiljer sig ofta från den
privatekonomiska marginalkostnaden.

Följande avsnitt ger en översikt över teorin kring relationen mellan pris och
samhällsekonomisk effektivitet.

2.3.1   Välfärdsförlust på grund av inoptimala kvantiteter

Prissättningsteorier ger vid handen att pris över marginalkostnad leder till
välfärdsförluster för samhället. Orsaken till detta är att det produceras och
konsumeras för liten kvantitet av den aktuella nyttigheten sett ur samhällets
perspektiv. Det finns i denna situation möjlighet att göra ytterligare byten
som skulle öka nyttonivån i samhället, detta uppnås genom att  producera
och konsumera ytterligare enheter av nyttigheten ända upp till den kvantitet
där priset är identisk med marginalkostnaden. Den enkla logiken kring
detta resonemang är att priset på nyttigheten ska vara identiskt med
kostnaden för att producera just denna enhet. Det är i detta sammanhang
irrelevant vad kostnaderna för tidigare producerade enheter uppgår till, det
är bara kostnaden för produktion av just den aktuella enheten som är
intressant.

2.3.2   Marginalkostnadsprissättning och underfinansiering

Marginalkostnadsprissättning är samhällsekonomiskt sett den optimala
lösningen, men ofta är det inte i realiteten genomförbart att idka denna
prissättningsmodell av finansiella skäl.
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Figur 2.2 Marginalkostnadsprissättning och underfinansiering.

    Kr

            MC
              ATC

           

                  
D

           
 Kvantitet

             Källa: Lipsey & Courant sid 268. Egen bearbetning

När producerad kvantitet befinner sig i området med fallande
styckkostnader inträder problemet med underfinansiering. Orsaken är att
den genomsnittliga styckkostnaden (ATC) överstiger marginalkostnaden
(MC) och ger därför upphov till en situation med underfinansiering
motsvarande skillnaden mellan genomsnittligt styckpris och
marginalkostnaden vid aktuell kvantitet multiplicerat med antalet
producerade enheter. Den genomsnittliga styckkostnaden överstiger alltid
marginalkostnaden i intervallet där marginalkostnaden är sjunkande. Detta
är en följd av kostnadsstrukturen som innebär att den genomsnittliga
styckkostnaden innehåller både fasta och rörliga kostnader medan
marginalkostnaden inte innehåller några fasta kostnader utan bara
förändringen av totala kostnader vid produktion av ytterligare en enhet.
Följden av detta blir att genomsnittlig styckkostnad också är fallande inom
det intervall där marginalkostnaden är sjunkande men eftersom alla tidigare
producerade enheter i intervallet varit dyrare att producera kommer den
genomsnittliga styckkostnaden oavbrutet ligga ovanför marginalkostnaden
i detta intervall. Detta förhållande ändras inte förrän produktionen uppnått
den kvantitet där marginalkostnaden överstiger genomsnittlig styckkostnad
det vill säga när intervallet med stigande marginalkostnad inträtt.15 Från
och med denna kvantitet är både marginalkostnad och genomsnittlig
styckkostnad stigande, men marginalkostnaden stiger fortare och därför kan
marginalkostnadsprissättning användas i detta intervall utan att finansiella
underskott uppstår.  Produktion inom detta kvantitetsintervall är emellertid
inte samhällsekonomiskt optimal när produktionen i detta fall kunde ske till
lägre kostnad om ytterligare produktionsenheter skapades.

                                                                
15 Baumol Contestable markets and the theory of industry structure sid 18 ff
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2.3.3   Prissättningsmodeller som lindrar problemen

Det finns ett flertal sätt att komma tillrätta med problemet med
underfinansiering som en följd av marginalkostnadsprissättning. En
möjlighet är att använda ett system med two-part tariff eller licens-
priskombination som prissättningsmodellen benämns på svenska. Denna
metod innefattar en fast avgift som ger köparen möjlighet att köpa varan till
ett pris som motsvarar producentens marginalkostnad. Nivån på den fasta
avgiften sätts så den täcker verksamhetens fasta kostnader dividerat med
antalet licensköpare. Producenten kan då tillhandahålla varorna eller
tjänsterna till självkostnadspris och ändå inte drabbas av ett finansiellt
underskott. Ur samhällets perspektiv är detta en bra lösning eftersom rätt
producerad, och konsumerad, kvantitet uppnås.

Idén med Ramsey-prissättning är att varor med relativt prisokänslig
efterfrågan erhåller ett högre påslag jämfört med varor som har en mer
priselastisk efterfrågan.16 Motivet är att minimera allokeringsförlusterna
genom att orsaka en så liten konsumtionsminskning som möjligt. Ju mer
elastisk efterfrågan är med avseende på priset ju mer sjunker den
efterfrågade kvantiteten på varan. Det är konsumtionsminskningen som
utgör välfärdsförlusten för samhället och som därför ska minimeras.
Följden av detta blir att varor som saknar substitut erhåller större påslag på
priset än varor som kan ersättas med liknande varor.17 Det ideala ur
effektivitetssynpunkt är att höja priset på varor som har en helt oelastisk
efterfrågan då allokeringsförlusten i princip helt uteblir och följden således
skulle bli att samhällsoptimum uppnås. Dessvärre existerar inte denna
varukategori, och om den existerade skulle sannolikt denna
prissättningsmodell rendera omfattande protester när det som uppfattas som
”livsnödvändiga” varor prissätts relativt högt.

Att sätta pris i nivå med genomsnittlig styckkostnad löser
finansieringsproblemet fullt ut men ger upphov till välfärdsförluster av
samma orsak som ett för högt pris i allmänhet. Nivån på välfärdsförlusten
är beroende av priselasticiteten på varan eller tjänsten. Denna prissättning
kan potentiellt vara lika bra som en licens- priskombination beroende på
den absoluta priselasticiteten och nivån på den fasta licensavgiften. Men
inte heller detta system erbjuder ett samhällsekonomiskt optimal lösning
när priset trots allt kommer att avvika från marginalkostnaden vid
produktionen. Pris i nivå med marginalkostnad är utan undantag det bästa
alternativet sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men om detta inte är
möjligt så kan en licens- priskombination vara det näst bästa alternativet.

                                                                
16 Lundgren Behövs offentlig kontroll av naturliga monopol? Ekonomisk debatt 6/90 sid 549
17 Schotter Microeconomics a modern approach, sid 346-347



18

2.4   Skatter och samhällsekonomisk effektivitet

Staten har beskattningsmakt, detta innebär att staten, utan krav på
motprestation, kan infordra  ekonomiska nyttigheter från medborgarna.18

Ett av motiven för ett skattesystem utgörs av behovet av att komma tillrätta
med samhällsekonomiska tillkortakommanden i marknadsekonomin. För
att uppnå detta behövs en extern part som kan intervenera i ekonomin. De
resurser som skattesystemet genererar kan allokeras till produktion av varor
som inte kommer till stånd på traditionellt sätt i ekonomin, därmed bidrar
skatter till att öka den samhällsekonomiska effektiviteten. Dessvärre ger
uttaxeringen av skatter även betydande problem på det
samhällsekonomiska planet då det ger upphov till snedvridningar i
ekonomin och därmed försämrar ekonomins funktionssätt.

Nedan följer ett avsnitt innehållande skatteteori. Urvalet har skett med
inriktning mot förhållandet mellan skatter och samhällsekonomisk
effektivitet vilket jag bedömt är relevant för de frågeställningar som
belyses i denna uppsats.

2.4.1   Dyrbara skattekronor

Ett system med skatter innebär att staten bereds möjlighet att finansiera sin
verksamhet på annat sätt än via brukaravgifter. Men skatter skapar problem
i ekonomin när skattebaserna ändrar sitt beteende på grund av skatteuttaget.
Det uppstår välfärdförluster när skatten skapar en kil mellan
privatekonomisk avkastning och samhällsekonomisk avkastning.19

Existensen av skatter hindrar ömsesidigt förmånliga byten och ger därmed
upphov till indirekta samhällsekonomiska kostnader.20 Således kan varje
krona som uttaxeras sägas ha ett ”skuggpris” som ligger över det nominella
skattebeloppet.21 Detta skuggpris är kostnaden samhället får bära för att
generera ytterligare en skattekrona via skattesystemet. Dessvärre ligger det
i sakens natur att skuggpriset stiger med den absoluta nivån på skatten. Det
vill säga att kostnaden för samhället att ta ut ytterligare medel via
skattesystemet är oavbrutet stigande. Följden av detta blir att en verksamhet
som finansieras via skattemedel måste uppvisa ett nyttotillskott som är
högre än det nominella skattebelopp som verksamheten förbrukar för att
vara samhällsekonomiskt lönsam. Det finns således fog för att påstå att en
av faktorerna som begränsar den offentliga sektorns expansion är
svårigheterna att finansiera densamma. Eftersom det är

                                                                
18 Södersten (red),(1992) Agell Det svenska skattesystemet, sid 204
19 Södersten (red),(1992) Agell Det svenska skattesystemet, sid 213
20 Hansson Skatter och samhällsekonomi, sid 21
21 Bohman Ekonomisk debatt 6/90 sid 560
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samhällsekonomiskt dyrbart att finansiera offentliga åtaganden via
skattesystemet är det av stor vikt att prioritera de verksamheter som är mest
angelägna när finansiering måste ske via uttaxering av skatter.22

2.4.2   Höga priser eller höga skatter?

Skatters negativa påverkan på ekonomins funktionssätt gör att vi kan
konstatera att uttaxering av skatter ingalunda kan betraktas som ett
självklart alternativ till att låta priser avvika från marginalkostnad för att
finansiera företagsekonomiskt olönsamma verksamheter. Inom
ekonomkretsar utgår dessa från att det är mer samhällsekonomiskt effektivt
att låta priserna avvika från marginalkostnaderna för att undvika finansiella
underskott än att täcka underskottet med skattemedel. 23 Anledningen till
detta är att generering av ett finansiellt överskott, via högt pris, är mindre
skadligt för samhällsekonomin än att uttaxera samma belopp via
skattesystemet. Detta beroende på att den absoluta nivån på de skadliga
effekterna är lägre. Men detta är inte hela sanningen. Att finansiera
verksamheten via "för höga" priser på annan produktion innebär att endast
de som nyttjar denna får betala. När skattemedel används så kan bördorna
spridas ut över flera. Detta förändrar förvisso inte att det är bäst ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv att ta ut för höga priser men det kan göra en
väsentlig skillnad för den enskilde individen i dennes val av konsumtion.

2.5   Finansieringsformen påverkar styrningen

Som jag tidigare nämnt är det ett kombinerat finansierings och
styrningsproblem som staten har att hantera för att komma tillrätta med
marknadsmisslyckandet med utebliven alternativt för liten produktion av
flygsäkerhetsrelaterade tjänster. Det statsmakterna har att tillse är att
kraven på yttre och inre effektivitet är uppfyllda. Dels ska produktionen ske
till lägsta samhälleliga kostnad, det vill säga att inre effektivitet råder. Detta
kan uttryckas som att ”saker ska göras på rätt sätt”. Dessutom ska ”rätt
saker göras”, det vill säga att det föreligger yttre effektivitet. Kravet på inre
och yttre effektivitet innebär att uppdragsgivaren måste, på något sätt, styra
affärsverket så att inriktningen och omfattningen på produktionen blir den
optimala. Detta kan exempelvis ske genom noggrant detaljerade
föreskrifter alternativt via mer svävande målsättningar med verksamheten
som helhet vilket ger verksledningen ett större manöverutrymme att arbeta
efter de prioriteringar dessa finner rimliga. Ett ytterligare alternativ är

                                                                
22 Persson Skatter och offentlig sektor, sid 61
23 Lundgren Ekonomisk debatt 6/90
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naturligtvis att staten har representanter i ledning och styrelse för att tillse
att verksamheten bedrivs på ett önskat sätt.

Styrningen av företaget är i viss mån relaterat till den finansieringsmodell
staten valt till verksamheten. Nedan följer en redogörelse för, och
kommentarer till olika tillvägagångssätt för att tillgodose finansiering och
styrning av statliga affärsverk och företag.

2.5.1 Kopplingen mellan finansieringsform och styrning av affärsverk

Tillhandahållandet av resurser ger betydande möjligheter att styra
verksamheten genom att storleken på tillgängliga resurser är direkt
avgörande för vilken produktion som är möjlig att åstadkomma och vilken
som omöjliggörs på grund av brist på resurser. När uppdragsgivaren
avhänder sig makten över resurstilldelningen så förloras också i viss mån
möjligheten att direkt styra omfattningen på verksamheten.
Anslagsfinansiering ger staten direkt kontroll över resurstilldelningen och
därmed kan omfattningen på produktionen teoretiskt styras mot ett
samhällsoptimum. Detta är angeläget när motivet för statens åtagande är att
komma tillrätta med ett marknadsmisslyckande där inte optimal storlek
uppnås via traditionella marknadsmekanismer.

Ur detta perspektiv kan intäktsfinansiering te sig problematiskt. Ett system
med korssubventioner som finansierar företagsekonomiskt olönsam
verksamhet är problematiskt att styra så att samhällsekonomiskt optimal
nivå uppnås. Potentiellt kan korssubventionen vara för liten så den
önskvärda nivån inte uppnås, alternativt att nivån på den olönsamma
verksamheten helt styrs av resultatet inom den lönsamma verksamheten.
Följden av detta skulle bli att produktionens storlek blir helt slumpmässig
och sannolikt inte speglar ett samhällsekonomiskt optimum. När den
företagsekonomiskt lönsamma delen uppvisar stora överskott så kommer
den subventionerade delen att expandera, och när inte avkastningskraven
uppnås så blir det de olönsamma delarna som får ta konsekvenserna för
detta genom att minska sin verksamhet.

Således kan vi konstatera att finansieringsformen har betydelse för på
vilket sätt styrningen av verksamheten kan ske, och därmed möjligheterna
att uppnå önskat resultat. Men finansieringsformen är inte det enda
styrmedlet som står till buds för att styra affärsverken, det finns ett
mångfald av substitut och komplement till detta verktyg för styrning.



21

2.5.2   Offentliga styrmedel

Den offentliga eller politiska styrningen för att uppnå en
samhällsekonomisk önskvärd kvantitet på produktionen kan ske på olika
sätt. Vissa metoder innebär att staten intervenerar fullt ut och styr
producerad kvantitet och prissättning helt och hållet. Andra
tillvägagångssätt lämnar "spelplanen" fri från interventioner och låter
marknaden styra produktionen mot ett optimum.  Dessa olika
tillvägagångssätt går således att rangordna inbördes med politisk styrning
och marknadslösning som ytterfall och diverse mellansteg däremellan24. En
dylik, kraftigt förenklad indelning, ger följande bild:

Figur 2.3 Offentliga styrmedel.

• Kvantitativ styrning via reglering och ransonering      Politisk styrning

• Direkt prisstyrning via offentlig prissättning

• Indirekt prisstyrning med indirekt beskattning eller subventioner

• Inkomststyrning via inkomst- och förmögenhetsomfördelning

• Ingen styrning, fri marknadsprisbildning     Marknadslösning
___________________________
   Källa: Ysander. Egen bearbetning

Det första alternativet som utgörs av kvantitativ styrning är det fall när
aktörernas resursfördelningsbeslut helt styrs av offentliga organ.
Styrningen kan ske via lagar och förordningar eller liknande. Effekten kan
bli att hushållen drabbas i form av ransoneringar där köer och annat dylikt
kan uppstå. Ett exempel på detta kan vara utbildningstjänster på
högskolenivå där staten ransonerar antalet platser på universiteten och där
vissa individer helt enkelt inte får någon plats men har möjlighet att söka
senare igen och hoppas på större tur nästa gång. Således en form av
kösystem med något ovisst utfall för den enskilde individen.

Direkt prisstyrning innebär att statsmakterna via regleringar sätter priset på
en nivå som leder till att en samhällsekonomiskt motiverad kvantitet
uppnås. Detta får i princip samma effekt för hushållen när det gäller
konsumerad kvantitet men avviker när det gäller
förmögenhetsomfördelning. Istället för att ransonera med hjälp av

                                                                
24 Södersten (red),(1990) Ysander, Politik och marknad i offentlig sektor sid 265
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kvantitetsregleringar och dylikt används istället priset för att uppnå samma
effekt. En variant av denna metod är att med hjälp av indirekt prisstyrning
uppnå önskad kvantitet, med indirekt beskattning och subventioner kan
priset styras till önskad nivå. Skillnaden mot den direkta prisstyrningen är
att statens budget kommer att involveras på ett eller annat sätt när
beskattning och subventioner används för att styra priset till önskvärd nivå.
En subvention leder exempelvis till att budgetmedel tas i anspråk för att
sänka priset på nyttigheten, dessa resurser har naturligtvis en alternativ
användning och således leder detta förfaringssätt till en belastning för
statsbudgeten.

Metoden att med inkomststyrning uppnå önskad förmögenhetsfördelning
innebär att med hjälp av skatter och transfereringar, som inte är bundna till
marknadstransaktioner, styra individers inkomster och därmed deras
efterfrågan av den aktuella tjänsten. Ett exempel på detta skulle kunna vara
transfereringar till barnfamiljer som ger dessa möjlighet att efterfråga och
konsumera barntillsyn. Det är vanligt med en kombination av
inkomststyrning och prisstyrning, barnbidrag i kombination med politiskt
bestämda priser på barnomsorg kan exemplifiera detta.

Alla dessa ovan nämnda metoder har dock den gemensamma svagheten att
de inte per automatik leder till en samhällsekonomiskt optimal nivå på
produktionen. Istället krävs att denna information plus en del annan
information inhämtas och bearbetas för att det ska leda till
samhällsekonomisk effektivitet. En marknadslösning skulle, om ett antal
villkor vore uppfyllda, automatiskt leda till en optimal lösning.

2.5.3   Styrning via övergripande mål och detaljerade förordningar

Oavsett vilken finansieringsform som används så finns det möjlighet att
styra verksamheten med hjälp av uppställda mål, målen i sig måste uppfylla
vissa krav för att vara funktionella. Dels måste dessa vara samstämmiga,
det vill säga att det får inte uppstå målkonflikter. Ett exempel på
målkonflikt skulle kunna vara att krav på ekonomisk avkastning som
kommer i konflikt med kravet på att tillhandahålla varor eller tjänster till
självkostnad. Dessa två mål kan vara oförenliga och ger således ingen
vägledning för affärsverket om på vilket sätt detta ska agera.

När mål används som styrmedel  krävs det att målen utformas med relativt
hög detaljeringsnivå och exakthet. Staten sätter ofta upp allmänna
intentioner av typen ”verka för en positiv utveckling” och ”tillse att
resurserna används effektivt”.25 Dessa uppfyller inte kraven för mål som

                                                                
25 Charpentier Ekonomisk styrning av statliga affärsverk  sid 78
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styrmedel, de är alltför allmänna, övergripande och generella. Utrymmet
för tolkningar och egna prioriteringar är alltför stort att de inte fungerar
som styrmedel för en komplex verksamhet av den typ affärsverken
bedriver.

Dessvärre ligger det i sakens natur att mål ofta blir allmänna till sin
karaktär. Orsaken till detta är att de som sätter upp målen inte har den
kunskap som är nödvändig för att ställa upp detaljerade mål för
verksamheten. Detaljkunskapen inom det aktuella verksamhetsområdet
finns sannolikt enbart inom det aktuella affärsverket, således har mål som
styrmedel sina begränsningar när staten ska styra sina affärsverk.

Ett alternativ eller komplement till målstyrning är detaljerade förordningar.
Dessa är vanligt förekommande vid styrning av affärsverk. Förordningar
kan reglera stora delar av verksamheten som exempelvis prissättning,
procedurfrågor, finansiella frågor och vilka juridiska restriktioner som
gäller för det aktuella affärsverket. Förordningar ger långtgående
möjligheter för uppdragsgivaren att styra verksamheten oavsett vilken
finansieringsform som används. Det går med förordningar till exempel att
tillse att en intäktsfinansierad verksamhet i monopolställning inte tar ut
monopolpriser på sina varor och tjänster för att uppnå samhällsekonomisk
effektivitet.

2.6   Strategiskt beteende

Någonting som uppmärksammas alltmer inom samhällsanalysen är
strategiskt beteende hos aktörer. Både köpare, myndigheter, företag och
andra aktörer kan förväntas ha incitament att agera strategiskt av den enkla
orsaken att det gynnar dem själva antingen som individ alternativt som
organisation. Affärsverken och dess kunder utgör naturligtvis inget
undantag från detta. För att ge läsaren inblick i potentiella utrymmen för,
och effekter av, strategiskt beteende hos involverade aktörer följer nedan
några utvalda exempel.

2.6.1   Budgetmaximering

Den inom nationalekonomin etablerade teoribildningen om public choice
ger vid handen att byråkrater kan agera som budgetmaximerare.26 Orsaken
till detta är att de vill att verksamheten ska växa sig så stor som möjligt för
att bereda tillfälle för överordnade att bli chef över så många som möjligt
och därmed kunna höja sin lön. En annan anledning för att maximera sin

                                                                
26 För en fördjupning rekommenderas Buchanan Towards a theory of the Rent-Seeking Society
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budget är att en omfattande verksamhet skapar i vissa fall ett fördelaktigt
anseende bland allmänheten i kraft av sin storlek och det blir därmed
statusfyllt att arbeta där. Ett ytterligare motiv för att skapa en så stor budget
som möjligt är att det ger utrymme för att anställa fler medarbetare och
därmed avlasta de tidigare anställda så att dessa i viss mån kan utöka det
som benämns konsumtion på jobbet. En arbetsplats där mängden uppgifter
hålls konstant men antalet medarbetare ökar ger möjlighet för den enskilde
anställde att ägna mindre tid åt arbetsuppgifter till förmån för annan
verksamhet som densamme föredrar.

2.6.2   Suboptimering

Ett system med ett helt intäktsfinansierat affärsverk (och även inom privata
företag) skapar utrymme för beteenden som ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv är mindre önskvärt. En organisation med denna typ av
finansiering och med avkastningskrav från ägaren har incitament att
anpassa sitt beteende för att "visa sig duktigt". Detta kan ta sig uttryck i
exempelvis suboptimering efter interna mål inom koncernen där enskilda
delar prioriteras till nackdel för helheten.27 Följden av detta skulle kunna bli
att de verksamheter som inte uppvisar ett företagsekonomiskt positivt
resultat får stå tillbaka för mer lönsamma delar av verksamheten. Detta kan
stå i konflikt med de övergripande mål som finns med verksamheten som
helhet. Det kortsiktiga avkastningskravet prioriteras högre än de mer
övergripande och eventuellt mer långsiktiga samhälleliga mål som ägaren
har för avsikt att uppnå med verksamheten.

Det finns även en potentiell risk att den interna effektiviteten minskar när
vissa avdelningar eller enheter ses som en belastning av andra
verksamhetsgrenar när de förbrukar vinstmedel utan att generera några
intäkter själva. Följden av detta kan bli att organisationens effektivitet
sjunker när samarbetssvårigheter gör sig gällande mellan olika funktioner
inom affärsverket.

2.6.3   Trovärdighetsproblem och utsatt förhandlingsposition

En myndighet som finansieras via intäkter från sina "kunder" hamnar i en
problematisk situation med avseende på trovärdighet och integritet.
Myndighetsutövning ställer långtgående krav på konsekvens och
oantastliga procedurer. När denna myndighetsutövning utövas mot
personer och organisationer som tillika utgör det finansiella underlaget för
verksamheten öppnas det upp utrymme för oönskade
förhandlingssituationer mellan parterna. Exempelvis kan de drabbade

                                                                
27 Rollinson m fl Organisational Behaviour and Analysis, sid 424
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försöka påverka reglernas utformning genom hot och löften om exempelvis
ökad alternativt minskad verksamhet. Alternativt kan myndigheten
påverkas att införa regleringar som ger vissa, kanske de som bidrar mest till
finansieringen, konkurrensfördelar gentemot andra aktörer. Ett annat
tänkbart scenario är att vissa av myndighetens mer obekväma förslag aldrig
tillåts lämna skrivbordet av rädsla för att förstöra samarbetsklimatet med
andra aktörer. Allt detta kan leda till att optimal utformning och
tillämpning av regler och rekommendationer inte uppnås när myndigheten
har en problematisk förhandlingssituation som ger motparten möjlighet att i
viss mån utöva ”utpressning” vid förhandlingar och därmed får ett
potentiellt bättre förhandlingsläge gentemot myndigheten.28

                                                                
28  Carlton & Perloff  Modern  Industrial Organization sid 854 ff
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3.   LUFTFARTSVERKET

En analys av Luftfartsverkets finansiering kräver förståelse för verkets
organisation och verksamhetsstruktur. Systemet med korssubventioner
inom Luftfartsverket är i viss mån en följd av den uppdelning mellan
sektorer som för närvarande råder inom verket.

Nedan ges en översiktlig redogörelse för den statliga verksamhetsformen
affärsverk. Därefter tillhandahålls en mer detaljerad genomgång av
Luftfartsverkets organisation och verksamhet.

3.1   Allmänt om affärsverk

Staten bedriver verksamhet i affärsverksform inom fyra sektorer i
dagsläget. Dessa är flygtrafik, sjöfart, järnväg och kraftöverföring. Som
synes är verksamhetsformen knuten till infrastrukturen då detta område
ställer omfattande krav på långsiktiga kapitalinsatser samtidigt som
avkastningen traditionellt varit låg.29 Staten kom tidigt att finansiera dessa
investeringar och övertog dessutom vissa tidigare privata verksamheter
som inte kunde bära den osäkerhet och förhållandevis låga avkastningen
som gör sig gällande inom dessa områden.

Den grundläggande tanken med verksamhetsformen är att ge
myndigheterna en förvaltningsform som ger staten möjlighet att bedriva
produktion på affärsmässiga grunder.30 Utformningen av affärsverken har
utvecklats över tiden, stora reformer har skett främst under 1980-talet.
Verken har fått ökade befogenheter och utvidgat manöverutrymme med
avseende på finansiella frågor.

Det övergripande ekonomiska målet statsmakterna ställt är att affärsverken
ska vara självfinansierade, därutöver ska de generera en tillfredställande
avkastning som delvis inlevereras till staten. Minimikravet är att uppnå full
kostnadstäckning. Affärsverken har dessutom en särställning med avseende
på redovisning. Verkens ekonomiska omslutning redovisas inte över
statsbudgeten, istället är det enbart inlevererat över- eller underskott som
påverkar statsbudgeten. Ett affärsverk betalar inte heller någon
inkomstskatt vilket skiljer det från andra associationsformer. Orsaken till
detta kan vara att det inte finns något skäl att staten beskattar sina egna
tillgångar, ett dylikt förfarande skulle enbart bli en intern transaktion utan
praktisk betydelse.

                                                                
29 Anell m fl Staten som ägare sid 20
30 Ds 1992:101 sid 15
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Affärsverken är förvaltningsmyndigheter, detta innebär att de inte är
självständiga juridiska enheter. Därmed saknar alla affärsverken förmåga
att äga tillgångar. Statligt ägda företag, likt alla andra företag, är juridiska
enheter och har därmed möjlighet att äga tillgångar. Detta förhållande visar
att det föreligger en fundamental skillnad mellan organisationsformerna.
Ett affärsverk har mer funktionen av "statsmakternas förlängda arm" i
jämförelse med ett statligt ägt företag. Följden av detta blir att uppgiften för
affärsverken enbart innefattar att förvalta statens tillgångar eftersom de inte
kan äga egna. Däremot kan naturligtvis representanter från Luftfartsverket
föra statens talan vid rättsliga processer och dylikt i egenskap av sakkunnig
på området. Men staten är ägare och därmed ytterst ansvarig för alla
tillgångar som verket förvaltar.

En annan grundläggande skillnad mellan statlig verksamhet i
aktiebolagsform jämfört med affärsverksform är att den tidigare kan gå i
konkurs men inte den senare. Detta är en viktig aspekt med avseende på
incitamentsstrukturen inom respektive verksamhet. Konkurshot har
traditionellt setts som ett effektivt sätt att tillhandahålla ett yttre tryck på
verksamheter för att tillgodose att kravet på resurssnål produktion uppnås.31

Saknas detta måste andra styrmedel till för att tillse att produktionen sker
på ett så ekonomiskt sätt som möjligt.

Styrning av affärsverk är uteslutande en fråga för regering och riksdag.
Dessa ställer ofta upp allmänna och övergripande mål med verksamheten
av typen ”verka för en säker luftfart” och ”verka för en positiv regional
utveckling”.32 Dylika målsättningar må betraktas som förnuftiga och vackra
men saknar egentlig betydelse för statens styrning av affärsverken.
Förutom dessa allmänna intentioner är verksamheten inom exempelvis
Luftfartsverket underkastad förvaltningsrättsliga föreskrifter. Några
exempel på dessa kan utgöras av sekretesslagen, offentlighetsprincipen,
verksledningspropositionen, avgiftsförordningen och förordning med
instruktion för Luftfartsverket. Tillsammans med  eventuell direkt politisk
inblandning utgör dessa den ram vilket verket har att agera inom.

Utöver dessa styrmedel kan naturligtvis staten som uppdragsgivare utöva
inflytande genom att ha representanter i verkets styrelse och ledning.
Dessutom kan statsmakterna genom besittning av utnämningsmakten vid
tillsättning av högre befattningar tillse att deras intentioner fullföljs, det vill
säga att personer som strävar i samma riktning som uppdragsgivaren
erhåller förordnandet.

                                                                
31 RRV 1998:59 Sex år med beställar/ utförar-modellen sid 133
32 Luftfartsverkets årsredovisning 1999 sid 10
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3.1.1   Ursprunget till statens etablering och ägande33

Affärsverksformen skapades således för att staten via sina myndigheter
skulle kunna bedriva produktion på affärsmässiga grunder. Statsmakternas
ursprungliga intentioner med sina affärsverk och statligt ägda företag
byggde på önskemål om:

• Att bygga upp infrastrukturen på områden där avkastningen på
privatkapital var osäker eller mycket långsiktig.

• Att på ett effektivare sätt ta hand om de resurser som staten redan hade.

• Att öka de statliga finansiella intäkterna.

• Att motverka monopoliseringstendenser eller andra
konkurrensbegränsningar.

• Stödja krisdrabbade företag och branscher samt värna om sysselsättningen
inom vissa regioner.

• Att stärka den nationella försörjningen av vissa produkter eller tjänster,
ibland kombinerat med tydliga försvarspolitiska argument.

Dessa intentioner gjorde att beslutsfattarna fann det motiverat med en
statlig etablering inom flygsektorn med därtill relaterad verksamhet. Som
synes är önskemålen av vitt skilda karaktärer. Dels var intentionen att
skapa en välfungerande infrastruktur som innefattar hela landet, dels fanns
det uttalade målsättningar att verksamheten skulle fungera som
inkomstkälla för staten.

3.2   Luftfartsverkets bakgrund och statens uppdrag

Redan 1919 kom de första föreskrifterna för civila flygningar i Sverige. I
och med detta inrättades i landet en form av luftfartsinspektion som
besiktigade luftfartyg och utfärdade luftfartscertifikat. 1937 ändrades
organiseringen av verksamheten genom att luftfartsmyndigheten blev en
del av Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Två år senare
förstatligades Flygledarorganisationen som tidigare varit en fristående
organisation. Dessa ställdes under direkt ledning av luftfartsavdelningen
och blev således en del av den flygrelaterade verksamhet som staten

                                                                
33 Anell m.fl. Staten som ägare sid 32
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bedrev. 1944 bildades ICAO (International Civil Aviation Organization),
detta lade grundstenarna för den civila internationella luftfarten. Denna
utveckling ställde nya krav på organisationens omfattning vilket ledde fram
till att Luftfartsverket inrättades 1947. Förändringen skedde efter att
Luftfartsstyrelsen året innan begärt att få bli ett affärsdrivande verk. Detta
nya affärsverk slogs samman med Flygplatsorganisationen och dessa
tillsammans utgör sedermera Luftfartsverket.34  Verket har efter denna
tidpunkt gjort ytterligare interna förändringar i och med att
verksamhetsområdet expanderat både uppgiftsmässigt och geografiskt, men
det skulle föra för långt att ta upp dessa inom ramen för denna uppsats.35

Luftfartsverket bedriver i dagsläget verksamhet över hela landet och har sitt
huvudkontor i Norrköping. Regering och riksdag har fastställt följande mål
med verksamheten:

"Målet är att på ett företagsekonomiskt effektivt sätt driva och utveckla
statens flygtrafiktjänst, flygplatser och därmed sammanhängande
verksamhet och inom ramen för en samhällsekonomisk effektiv och
långsiktig transportförsörjning bidra till följande":

• Utforma luftfarten så att näringslivets och medborgarnas transportbehov
kan tillgodoses.

• Verka för hög transportkvalitet.

• Verka för en säker luftfart.

• Se till att luftfarten uppfyller miljökraven.

• Verka för en positiv regional utveckling.36

Dessa målsättningar ger indikation på den mångfald av uppgifter och roller
Luftfartsverket har. De sträcker sig från att tillse att transportbehovet i
samhället tillgodoses via hantering av säkerhetsfrågor till bedrivande av
regionalpolitik. Dessa tre verksamhetsområden har föranlett att
Luftfartsverkets organisation erhållit en speciell struktur där dessa tre
huvudsakliga uppgifter varit vägledande.

                                                                
34 Luftfartsverkets hemsida och Proposition 1947:194
35 För ytterligare fördjupning rekommenderas Luftfartsverkets bibliotek
36 Luftfartsverkets årsredovisning 1999 sid 10
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3.3   Dagens organisation37

Luftfartsverket hade i december 1999 4243 anställda, dessa är spridda över
ett stort antal befattningar. Fördelningen mellan könen var 64% män och
följaktligen 36% kvinnor. Verket driver 19 flygplatser i Sverige samt
ansvarar för flygledning, säkerhet och kontroll av den civila luftfarten.

Affärsverkets styrelse består av sammanlagt tio personer, den verkställande
ledningen utgörs av 13 personer där alla har direktörsbefattningar.
Generaldirektören är chef för Luftfartsverket som helhet, avdelningarna
Luftfart och Samhälle och Luftfartsinspektionen har tilldelats egna
enhetschefer. Chefen för Luftfartsinspektionen lyder direkt under
regeringen och är således inte underställd generaldirektören i sin
tjänsteutövning. Det är enbart när det handlar om tilldelning av resurser till
Luftfartsinspektionen som det råder en beroendeställning mellan dessa. Det
är generaldirektören som fastställer, efter samråd med berörda, den interna
resursfördelningen inom affärsverket.

3.3.1   Dotter- och intresseföretag inom Luftfartsverket38

Inom koncernen finns även ett betydande antal mindre bolag som har starkt
specialiserade uppgifter inom Luftfartsverket. De viktigaste är:

• LFV Airportcenter AB är ett bolag för kommersiell utveckling som driver
Luftfartsverkets verksamhet i Skycity på Arlanda och aktiviteter i
anslutning därtill.

• Swedavia AB utvecklar, producerar och säljer luftfartskompetens på
export samt företräder verket i internationella kommersiella sammanhang.

• NOVIA Holding A/S erbjuder handlingstjänster till flygbolag på
flygplatserna Copenhagen Airport, Stockholm-Arlanda och Göteborg-
Landvetter.

• A-banan Projekt AB ägs tillsammans med Banverket och har kontrakterat
A-train AB för att bygga, driva och finansiera järnvägsförbindelsen mellan
Stockholm och Arlanda.

• LFV Holding AB är sammanhållande för bolagsgruppen inom
Luftfartsverket.

                                                                
37 Luftfartsverkets årsredovisning 1999 sid 4
38 Luftfartsverkets årsredovisning 1999 sid 4
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    3.4   Luftfartsverkets tre roller

Organisatoriskt är det fruktbart att dela upp Luftfartsverket utifrån dess  tre
olika roller. Den första och mest omfattande är produktionsrollen
(providerrollen). Den andra är säkerhetsrollen (safety regulator) och utgörs
av det som benämns Luftfartsinspektionen. Den tredje rollen är
sektorrollen som till stor del bedriver sin verksamhet inom enheten Luftfart
och Samhälle. Sammantaget bildar dessa tre Luftfartsverket.

3.4.1   Produktionsrollen

Denna roll utgör lejonparten av affärsverkets verksamhet och produktionen
inom denna enhet sysselsätter 96% av Luftfartsverkets anställda39. I
egenskap av producent driver Luftfartsverket 14 statliga flygplatser från
Kiruna i norr till Sturup i söder. Dessutom ansvarar verket för den civila
trafiken på fem militära flottiljflygplatser i landet där militärt och civilt flyg
delar på faciliteterna i form av bansystem och dylikt.

Produktionsrollen kan i sin tur delas in i de tre delsektorerna infrastruktur,
ground handling och kommersiell service enligt nedanstående tabell.

                                                                
39 Luftfartsverkets årsredovisning 1999 sid 4
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Figur 3.1 Produktionsrollens tre delar.

             Kommersiella tjänster

Infrastruktur Ground handling Kommersiell
service

• Start- och
landningstjänst

• Passagerartjänst

• Securitytjänster

• Flygtrafiktjänst
enroute

• Representationstjänster

• Expeditionstjänst

• Ramptjänst

• Frakthanteringstjänst

• Teknisk tjänst

• Bilparkering

• Lokaluthyrning

• Konferens och event

• Reklamplatsuthyrning

• Övriga tjänster
   Källa: Luftfartsverkets årsredovisning 1999. Egen bearbetning

Den första  sektorn som är infrastruktur har att hantera start- och
landningstjänst, passagerartjänst, securitytjänst och slutligen flygtrafiktjänst
enroute. Den sistnämnda innebär flygledning, flygbriefing, flygräddning
och flygväder. Tillhandahållandet av information om flygvädret sker i
samarbete med SMHI. Denna verksamhet faller utanför det som
Luftfartsverket benämner kommersiella tjänster. Istället finansieras denna
sektor dels genom olika slag av luftfartsavgifter, och till viss del genom
överskott från de kommersiella tjänster som bedrivs inom
produktionsrollen. Luftfartsavgifterna betalas av flygbolagen och enskilda
flygplansägare. Nivån på avgifterna fastställs av Luftfartsverket i samråd
med flygbolag och andra operatörer.40

De två återstående sektorerna inom produktionsrollen, ground handling och
kommersiell service, bedriver verksamheten helt på marknadsmässiga
villkor. Det är dessa sektorer som genererar ett finansiellt överskott som
sedan ligger till grund för det system med interna transfereringer som
tillämpas inom Luftfartsverket. Sektorn ground handling producerar
kommersiella servicetjänster vars avgifter inte finns reglerade utan bestäms
helt på marknadsmässiga grunder.  Den återstående sektorn kommersiell
service producerar dels fastighetstjänster av skilda slag, utöver dessa
tillhandahålls faciliteter för konferenser och liknande verksamheter. Även
dessa tjänster prissätts till, på marknaden, gångbara priser.
I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att ett pris som sätts på
marknadens villkor ingalunda innebär att det behöver existera någon form

                                                                
40 RRV 1997:37 sid 12
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av konkurrens. Tvärtom kan det innebära att monopolpriser ligger för
handen och reell konkurrens saknas. Monopolpriser är i så fall det gängse
marknadspriset. Innebörden av begreppet marknadsmässiga priser är i detta
fall att det inte föreligger några regleringar med avseende på de priser
Luftfartsverket tar ut.

3.4.2 Säkerhetsrollen

Denna roll hanteras av den del inom Luftfartsverket som heter
Luftfartsinspektionen. Denna verksamhet sysselsätter drygt 3% av
koncernens anställda och består närmast uteslutande av
myndighetsutövning.

Staten har satt upp separata och specifika mål för Luftfartsinspektionen. Ett
av målen har med flygsäkerhetsläget att göra. Det andra målet avser
skyddet mot brottsliga handlingar.41

• Målet är att för den tunga kommersiella luftfarten, med hänsyn tagen till
den förväntade trafikökningen, halvera haverifrekvensen under perioden
1998-2007. Vidare bör antalet haverier inom privatflyget halveras under
perioden 1998-2007.

• Målet är att skyddet mot brottsliga handlingar som äventyrar säkerheten
för den civila luftfarten ska vara i nivå med det som finns i övriga
välutvecklade luftfartsnationer.

För att uppnå målen har inspektionen ett verksamhetsområde som kan delas
upp i fyra specifika uppgifter. Dessa består av:

• Utfärdande av bestämmelser för luftfartssektorn och säkerheten i luften
och brottsförebyggande åtgärder.

• Tillsyn huruvida bestämmelserna efterlevs.

• Analys och utredning.

• Rådgivning till flygbolag och övriga aktörer.

1996 täcktes cirka 55% av Luftfartsinspektionens kostnader med
avgiftsintäkter. Resterande del finansieras via bidrag från andra delar inom
Luftfartsverket. Nivån på inspektionens avgifter fastställs av

                                                                
41 Luftfartsverkets årsredovisning 1999
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Luftfartsverket efter förslag från inspektionen, även tillsynsobjekten
tillfrågas genom ett remissförfarande. Avgifterna är tvingande och
reglerade genom Luftfartsverkets författningssamling. Principen för
avgifters bestämmande är att den direkta kontrollverksamheten ska så långt
som möjligt finansieras med avgiftsintäkter. Den verksamhet som inte är
direkt kopplad till ett enskilt specifikt tillsynsobjekt finansieras genom
bidrag från i första hand det överskott som genereras inom Luftfartsverkets
produktionsroll. 42

3.4.3  Sektorrollen

Luftfart och samhälle är den avdelning inom Luftfartsverket som bedriver
verksamhet inom sektorrollen   Denna del av koncernen sysselsätter knappt
1% av Luftfartsverkets anställda. Målet med verksamheten är att skapa
förutsättningar för ett samhällsekonomiskt, långsiktigt,  säkert, effektivt
och miljöanpassat flyg för både människor och näringsliv i hela landet.
Avdelningen medverkar dessutom i det luftfartspolitiska arbetet.43  Viss
myndighetsutövning bedrivs inom sektorsrollen när dessa utfärdar
föreskrifter för skydd mot brottsliga handlingar, utfärdar operativa licenser,
handlägger luftfartspolitiska tillstånd samt hanterar beredskapsplanläggning
av den civila luftfarten.44 Dessutom företräder avdelningen luftfartssektorn
internationellt. Det föreligger vissa undantag när det gäller rena
myndighetsfrågor som istället företräds av Luftfartsinspektionen
internationellt.

Målet som statsmakterna ställt upp med det luftfartspolitiska arbetet är att
"bidra till att luftfartspolitiken nationellt och internationellt bedrivs på ett
kompetent och förtroendeingivande sätt".45

En sammanställning av de verksamhetsområden som återfinns inom
sektorsrollen ger följande bild:

• Luftfartspolitik

• Tillståndsgivning

• Miljöanpassning

• Beredskapsplanering
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43 Luftfartsverkets årsredovisning 1999 sid 4
44 RRV 1997:37 sid 6 ff
45 Luftfartsverkets årsredovisning 1999 sid 32
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Verksamheten inom sektorsrollen genererar i princip inga intäkter, det
handlar bara om försumbara inkomster från avgifter för operativa licenser
och tillsyn av securityfrågor. Dessa avgifter fastställs av Luftfartsverket
själva. Lejonparten av intäkterna till denna roll tillhandahålls i form av
bidrag från verksamheten inom produktionsrollen.46

3.5   Kostnader, intäkter och restriktioner

Luftfartsverket har inga anslag från staten utan är helt avgifts- och
intäktsfinansierat. Verkets omsättning 1999 uppgick till 4,7 miljarder
kronor vilket var en förbättring mot tidigare år. Statsmakterna har fastställt
övergripande ekonomiska mål för Luftfartsverket som innebär att
räntabiliteten på eget kapital efter inkomstskatt och skattemotsvarighet ska
vara 8%. Beteckningen skattemotsvarighet innebär affärsverkens
motsvarighet till bolagsskatt. Soliditetsmålet, som är eget kapital i
förhållande till balansomslutning uttryckt i procent, är satt till 25%.47 Av
årsvinsten skall en tredjedel inlevereras till staten.48 Det som återstår av
årsvinsten behåller affärsverket för användande i verksamheten.

För att åstadkomma detta utgör i dagsläget 10-20% av priset på en
inrikesbiljett avgifter till Luftfartsverket. Motsvarande avgift på en biljett
för internationellt resande är 4-5% av biljettpriset. Orsaken till den lägre
procentsatsen är dels att en utrikesflygning bara nyttjar Luftfartsverkets
faciliteter en gång när dessa startar och landar utomlands den andra gången.
Dels innebär det faktum att biljettpriset för utrikesflygning i genomsnitt är
högre än priset för inrikesbiljetter att procenttalet blir lägre men den
absoluta summan är densamma.

Ungefär 2/3 av verkets intäkter kommer från trafikavgifter och den
resterande tredjedelen kommer från marknadstjänster på flygplatserna.
Trafikavgifterna består av passageraravgifter, landningsavgifter och TNC-
avgifter som utgör ersättning för lokal flygtrafiktjänst på flygplatserna.
Marknadstjänster på flygplatser består exempelvis av uthyrning av lokaler,
bilparkering, och tjänster till utomstående.49 Det går således redan här
konstatera att Luftfartsverket med sin nuvarande finansieringsform är
känsliga för fluktuationer i passagerarantal och antalet landningar som
genomförs när det är dessa kategorier som utgör merparten av verkets
intäkter.
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48 Luftfartsverkets årsredovisning 1999 sid 55
49 Luftfartsverkets årsredovisning 1999 sid 40
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    3.5.1   Luftfartsverkets strategiska tillväxtmål

Luftfartsverket har satt upp egna strategiska mål inom produktionsrollen
som innebär att Luftfartsverket totalt sett ska växa med 5-6% per år under
en tioårsperiod. Detta ska åstadkommas via förbättrad segmentering, det
vill säga att marknaden delas upp mer finfördelat än förut, och att utbudet
anpassas i högre grad till respektive kundgrupps speciella önskemål. En
ökad grad av produktdifferentiering ska på sikt attrahera fler kundgrupper.
Dessutom ska målet uppnås genom att förmågan att tillhandahålla
värdeskapande aktiviteter, som påverkar den kundupplevda kvalitén, ska
förbättras. Detta krävs för att kunna ta större marknadsandelar i det
växande segment som består av kunder som vill ha hög kvalité men till
lägre pris.50

3.5.2   Finansiella restriktioner

Statsmakterna har givit Luftfartsverket restriktioner för dess upplåning för
att i viss mån säkerställa att verkets balansräkning hålls i ett acceptabelt
skick. Summan av kort- och långfristiga lån som inte får överskridas
uppgår till maximalt 5,5 miljarder kronor. I slutet av 1999 uppgick verkets
samlade låneportfölj till 3,175 miljarder kronor och ligger således på ett
betryggande avstånd från maxbeloppet vid denna tidpunkt.51

Luftfartsverkets avgifter är föremål för restriktioner enligt
avgiftsförordningen.52 Denna gäller inte fullt ut för affärsverken, det är
enbart 3 §, 6 § och 15-25 § som är tillämpliga för Luftfartsverket
exempelvis. Detta innebär att avgifter för varor och tjänster får bara tas ut
om de följder av en lag  eller förordning, alternativt av ett särskilt beslut av
regeringen.53 Innebörden av detta är att affärsverken inte själva kan
bestämma vad som ska avgiftsbeläggas utan detta fastställs av
statsmakterna. När det gäller avgifternas storlek så får dessa fastställas av
myndigheten endast efter särskilt bemyndigande.54 Slutligen får en
myndighet endast disponera intäkter från avgifter efter ett särskilt
bemyndigande.55 I Luftfartsverkets fall disponerar dessa över
avgiftsintäkterna när dessa utgör finansieringen av verket, alternativet är att
staten förfogar över intäkterna och istället tillhandahåller anslag vis
statsbudgeten till verksamheten vilket inte är aktuellt i detta fallet.

                                                                
50 Luftfartsverkets årsredovisning 1999 sid 10
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I praktiken innebär Luftfartsverkets prisrestriktioner att prishöjningarna
med avseende på trafikavgifter, exklusive undervägsavgifter,
securityavgifter och bulleravgifter i genomsnitt över åren får öka med högst
nettoprisindex, mätt från och med 1993.56 Inflationstakten mätt som
nettoprisindex har varit negativ under några år men de prishöjningar
Luftfartsverket genomfört har över tiden ändå hamnat under nivån på
tillåten prisökningstakt. Denna restriktion utgör således det pristak
Luftfartsverket har att rätta sig efter när det gäller storleken på avgifternas
utveckling.

3.5.3 Luftfartsverkets ekonomiska utveckling över tiden

Luftfartsverket har klarat krisåren under nittiotalet bra med avseende på
resultat och räntabilitet. Passagerarantalet har i princip stigit oavbrutet
under hela nittiotalet. Ett diagram över utvecklingen på nittiotalet får
följande utseende.
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Figur 3.2 Resultat och räntabilitet

  Källa: Luftfartsverkets årsredovisning 1999. Egen bearbetning

Det kraftiga fallet i både resultat och räntabilitet under 1999 är en följd av
ett förlorat mål i Norrköpings tingsrätt. Tingsrätten dömde till
Luftfartsverkets nackdel i målet om vem som ska betala för terminal 2 på
Arlanda. Dessutom har verket fått nya beräkningsgrunder för pensioner
vilket försämrar resultatet med 70 miljoner kronor. Sammanlagt har därför
en reservation gjorts i bokslutet på totalt 601 miljoner kronor vilket ger ett
tillfälligt lägre resultat för verket.57

Omsättning och passagerarantal uppvisar, av naturliga skäl, ett likartat
förlopp över tiden när dessa är så intimt förknippade med varann.
Nedanstående diagram ger en överblick av förloppet över en nioårsperiod.
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Figur 3.3 Omsättning och passagerarantal

Källa: Luftfartsverkets årsredovisning 1999. Egen bearbetning

Som synes har passagerarantalet ökat i princip oavbrutet trots den svaga
ekonomiska utvecklingen i Sverige som helhet under nittiotalet.
Luftfartsverket bedömer att flygtransportsystemet mätt i antal passagerare
kommer att växa med cirka 1,2-1,4 miljoner passagerare per år. Den största
tillväxten sker inom utrikestrafiken där efterfrågan på utomeuropeiska
destinationer ökar mest. Däremot  visar efterfrågan på resande i affärsklass
på en vikande trend, det är en allt större andel som väljer att resa i
turistklass oavsett om det gäller affärsresor eller fritidsresor.58

Inrikestrafiken präglas av tillväxt i framförallt storstadsområden som
Göteborg och Malmö. Detta trots ökad konkurrens från både bil och
snabbtåg. Konkurrensen inom inrikesflyget har minskat under perioden när
bland annat Braathens minskat trafiken från Arlanda. Följden av detta har
blivit att SAS erhållit en total marknadsdominans med avseende på
inrikesflygningar i dagsläget.59
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4.   ANALYS

4.1   Den ekonomiska situationen

Luftfartsverket uppvisar en positiv och stabil ekonomisk utveckling över
tiden. Vinstnivåerna har de senaste fem åren i genomsnitt varit mellan 200-
300 miljoner kronor. Den tillfälliga nedgången i slutet på perioden är en
engångsföreteelse på grund av det förlorade målet i Norrköpings Tingsrätt.
Verkets investeringar är omfattande och har i och med utbyggnaden av
Arlanda, förlängning av Kallax och terminalutbyggnader i Kalmar och
Ronneby nära fördubblats. Investeringarna uppgick till 1,8 miljarder kronor
under 1999, dessutom förväntas investeringstakten öka ytterligare de
närmaste åren enligt Luftfartsverket.

4.1.1 Kostnader och intäkter

Luftfartsverkets intäkter kommer nästan uteslutande från verksamheten
inom produktionsrollen. En uppdelning av kostnader och intäkter under
1999 fördelade på de tre rollerna ger följande bild.

Tabell 4.1 Intäkter och kostnader för respektive roll

Produktions-
rollen

Säkerhets-
rollen

Sektor-
rollen

Intäkter
Mkr

4646 72 1

Kostnader
Mkr

4383 134 40

Resultat
Mkr

263 -62 -39

   Källa: Luftfartsverkets årsredovisning 1999. Egen bearbetning

Under 1999 genererades ett ekonomiskt överskott på 263 miljoner kronor
inom produktionsrollen. Av dessa gick 62 miljoner kronor till att täcka
underskottet inom säkerhetsrollen och 39 miljoner till verksamheten inom
sektorrollen. Således uppgick korssubventionerna till i runda tal 100
miljoner under verksamhetsåret. Det går i tabellen även att utläsa i vilken
grad verksamheterna täcker sina kostnader. Säkerhetsrollen täcker drygt
hälften av sina kostnader och sektorrollen har endast drygt 2%
kostnadstäckning.
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Riksrevisionsverket gjorde 1997 beräkningar på hur stora avgiftshöjningar
som skulle krävas för att uppnå full kostnadstäckning inom respektive
roll. 60 Om sektorrollen skulle täcka sina kostnader med en särskild
passageraravgift så skulle varje passagerare behöva debiteras ytterligare
drygt 2 kronor per resa. Det fanns även möjlighet att finansiera sektorrollen
med en särskild avgift från flygplatserna, men det gjordes inga beräkningar
när förändringen i avgiftsnivå för flygplatserna i slutändan bedömdes vara
försumbar.

Säkerhetsrollen har i dagsläget drygt 50% kostnadstäckning.
Riksrevisionsverkets beräkningar ger vid handen att en höjning av
tillsynsavgifterna med 45% skulle ge en fullständig kostnadstäckning inom
säkerhetsrollen. Det var inte vid dessa beräkningar aktuellt att
korssubventionera mellan de olika myndighetsfunktionerna eftersom
utgångspunkten var att varje enhet ska bära sina egna kostnader. Dessutom
sågs det som ett sätt att markera respektive myndighets oberoende
gentemot övriga verksamheter.

En sammanfattning av kostnads- och intäktssituationen ger vid handen att
det är relativt begränsade summor det handlar om för att avveckla systemet
med korssubventioner. I princip skulle båda myndighetsfunktionerna kunna
frigöras från affärsverket och istället bli självfinansierade. Varför görs inte
detta? Orsakerna kan vara flera, exempelvis tradition, strategiskt beteende
från affärsverkets sida eller att det finns betydande samordningsvinster av
att ha hela statens flygrelaterade verksamhet samlad inom ett affärsverk.

Dagens system har visat sig vara robust över tiden, men detta ska inte
tolkas som att det inte föreligger några sakliga skäl för att diskutera
Luftfartsverkets finansiering. Tvärtom så är det möjligt att det är just detta
som gjort att staten valt att inte förändra Luftfartsverkets struktur.
Dessvärre kan denna robusthet över tiden vara en följd av den
marknadssituation som verket bedriver sin verksamhet i, en av staten i viss
mån konkurrensskyddad marknad.

4.1.2   Marknadssituationen

Luftfartsverket bedriver stora delar av sin produktion i monopolställning,
detta kan ses som en förutsättning för att systemet med korssubventioner
ska fungera. Som ensam aktör på marknaden kan priserna sättas på en hög
nivå, dessa monopolvinster finansierar sedan till viss del
myndighetsfunktionerna inom Luftfartsverket och subventionerar andra
olönsamma verksamheter av regionalpolitiska skäl.

                                                                
60 RRV 1997:37 sid 18
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När det gäller nivån på de avgifter verket debiterar så är dessa reglerade i
förordningar. Avgiftsregleringen sätter främst upp ramar för hur hög
ökningstakten får vara, inte hur hög den absoluta nivån får vara. Detta
innebär att en avgift som är hög från början kan fortsätta att vara hög för
överskådlig tid. Men det är ändå intressant att studera hur nivån på
avgifterna utvecklats över tiden. En jämförelse mellan hur priset på
inrikesbiljetter har ökat i pris och hur storleken på Luftfartsverkets avgifter
har förändrats över de senaste åren ger följande bild.

Figur 4.2 Biljettpriser och avgiftsnivåer.

     Källor: SCB och Luftfartsverkets årsredovisning 1999. Egen
bearbetning

Det går ur denna figur konstatera dels att prisökningstakten generellt varit
högre på inrikesbiljetter under den aktuella tidsperioden jämfört med
höjningar av avgifterna. Dels ger diagrammet besked om att det föreligger
en relativt svag korrelation mellan prisökning på biljetter och höjning av
Luftfartsverkets avgifter. Det är möjligt att justeringarna i prisnivå sker
med en viss fördröjning som inte går att utläsa under denna relativt
begränsade tidsperiod. Men det framgår med viss tydlighet att
Luftfartsverkets avgiftspolitik ingalunda syftar till att maximera verkets
intäkter då det har funnits betydande möjligheter, inom de regleringar som
föreligger, att höja avgiftsnivåerna. Detta kunde ha medfört en något högre
självfinansieringsgrad hos de myndighetsutövande delarna inom
Luftfartsverket.
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4.1.3 Korssubventionerna konjunkturkänsliga

Systemet med korssubventioner leder till att omfattningen på
myndighetsutövningen i viss mån blir konjunkturkänslig. Orsaken till detta
är att när passagerarunderlaget viker så minskar också Luftfartsverkets
intäkter, detta beror på att verkets intäkter till stor del kommer från
passageraravgifter som är inkluderade i det biljettpris flygresenären möter.
När Luftfartsverkets intäkter sjunker kan det i sin tur kan leda till att
Luftfartsinspektionens resurstilldelning minskar. För att tydliggöra
problemet så ska jag ge ett exempel. Om det inträffar ett haveri med ett
passagerarplan så är det rimligt att anta att efterfrågan på flygtransporter
minskar. Detta skulle kunna leda till att mindre resurser tilldelas
Luftfartsinspektionen vars uppgift är att aktivt bidra till att säkerheten i
luftfarten bibehålls och förbättras. Följden blir att när behovet av
flygsäkerhetsarbete är som störst är tillgången på resurser som minst.
Finansieringssystemet blir procykliskt när det bidrar till att späda på
svängningarna i flygverksamheten när det istället borde vara kontracykliskt
eller åtminstone neutral med avseende på konjunkturer.

4.1.4   Skattefinansiering av myndighetsfunktionerna utreds inte

När Riksrevisionsverket 1997, av dåvarande kommunikationsministern
Ines Uusmann, fick uppdraget att utreda de ekonomiska förutsättningarna
för, och konsekvenserna av, en ny verksamhetsstruktur för Luftfartsverket
så ingick det inte i uppdraget att analysera möjligheten att skattefinansiera
vissa bitar av verksamheten. Uppdraget innebar endast analys av olika
former av intäktsfinansiering alternativt fortsatt korssubvention efter det att
myndighetsfunktionerna brutits ur affärsverket. Detta kan ses som ett utslag
av traditionellt tänkande hos regeringen eller någon form av politiska
blockeringar som gjort frågan alltför känslig att utreda. Det kan även vara
så att den ekonomiska politik som bedrivs syftar till att sänka skattetrycket
av något skäl, i denna situation är det sannolikt inte aktuellt att finansiera
ytterligare verksamheter via statsbudgeten.

Ett annat motiv för att inte skattefinansiera myndighetsfunktionerna kan
vara att det ur affärsverkets synpunkt skulle innebära en försämring av dess
förutsättningar att utföra ett tillfredsställande arbete. Exempelvis skulle
betydande samordningsvinster kunna upphöra om myndighetsfunktionerna
gjordes fristående och den direkta kontakten mellan verkets olika delar
minskar. Det finns sannolikt fördelar med att både producera marktjänster
och dylikt och att samtidigt utveckla säkerhetsnormer och tillsyn av
flygsäkerhetsrelaterad verksamhet. Det öppnas upp möjligheter att ta del av
varandras kunskaper om de olika aktörerna arbetar med nära anknytning till
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varandra. Ur detta perspektiv skulle flygsäkerheten på sikt gynnas av att
Luftfartsverkets organisation fick förbli oförändrad, men det skulle ske på
bekostnad av jävsproblemen inom verket.

4.2   Luftfartsverkets utveckling

Luftfartsverkets organisation har utvecklats mot att tillgodose kraven som
verksamheten inom produktionsrollen ställer. Proportionerna i verkets
sammansättning ger en tydlig bild av var tyngdpunkten på verksamheten
ligger. Hela 96% av Luftfartsverkets anställda är sysselsatta inom
produktionsblocket och drygt 98% av verkets intäkter genereras via denna
produktion. Att andelen anställda inom denna roll är hög kan förvisso
tolkas som att produktionen är förhållandevis arbetsintensiv, men
kombinationen intäktsandel och andel anställda ger bilden av att
produktionsrollen ses som en viktig och prioriterad verksamhet inom
verket. Detta är tämligen oproblematiskt ur Luftfartsverkets synvinkel, men
det ger utrymme för en del frågeställningar sett ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Ska denna omfattande produktion bedrivas i statlig regi
överhuvudtaget? Finns det utrymme för fler aktörer inom de kommersiella
delarna?

Dessa ovanstående frågor hänger i viss mån samman med den
marknadssituation som Luftfartsverket befinner sig i. Luftfartsverket
bedriver i dagsläget sin verksamhet huvudsakligen i monopolställning.61

Detta är problematiskt när delar av verksamheten inom produktionsrollen
svårligen kan motiveras utifrån teorin om marknadsmisslyckande som
orsak till statlig intervention. Inte heller kan verksamheten motiveras med
att den är nära förknippad med annan verksamhet som med nödvändighet
måste genomföras i offentlig regi. Exempelvis bilparkering och konferens
& event kan knappast ses som en angelägenhet för staten i egenskap av
producent. Dessa bitar lämpar sig mycket väl för att hanteras på en reguljär
marknad vilket de också gör. Problemet är att Luftfartsverket, med sitt
geografiska monopol, kan ta ut priser som vida överstiger självkostnaden.
De faciliteter Luftfartsverket mot ersättning tillhandahåller för
konferensändamål är belägna i direkt anslutning till flygplatser. Detta
innebär att för företag och organisationer öppnas det upp en möjlighet att
minska hotellkostnaderna genom att förlägga konferenser direkt vid
flygplatsen. Traditionellt har dessa förr tvingats förlägga konferenser och
dylikt i städer eller konferensanläggningar och då oftast hamnat i
situationen att behöva betala resor och övernattningar för sina anställda. Nu
kan istället mötena ske direkt på flygplatsen och när sammankomsten är

                                                                
61 Charpentier Ekonomisk styrning av statliga affärsverk  sid 57
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över kan deltagarna enkelt ta sig hem igen. Förvisso en bra affärsidé, men
frågan kvarstår. Är detta en statlig angelägenhet?

Liknande resonemang kan föras om fler av de verksamheter som
Luftfartsverket bedriver i sin roll som producent. Det är inte min sak som
uppsatsförfattare att bedöma huruvida staten ska bedriva dylik produktion,
men en rimlig slutsats som kan dras är att ett flertal verksamheter med stor
sannolikhet kan bedrivas i alternativ regi.

4.2.1   Utveckling i förhållande till målen

Luftfartsverkets organisation har i viss mån drabbats av slagsida till förmån
för produktion av kommersiella tjänster, är detta en följd av de mål som
satts upp för verket? Det är svårt att ge ett exakt svar på denna
frågeställning men vissa resonemang låter sig dock föras.

Ett internt satt mål för produktionsrollen om en årlig tillväxt på 5-6%
präglar sannolikt organisationens beskaffenhet med avseende på
proportioner. Det faktum att tillväxtmålet enbart berör produktionsrollen
ger en indikation på vilka mål som prioriteras inom verket. En dylik intern
målsättning visar att Luftfartsverket har uppfattat att produktion av
kommersiella tjänster ska prioriteras, ty det är endast dessa som kan skapa
den tillväxt som Luftfartsverket satt upp som mål. Anledningen till detta är
att all annan verksamhet inte täcker sina kostnader och kan därför inte
tillåtas expandera eftersom verket även har ett avkastningskrav att uppnå.
Det är oförenligt att låta företagsekonomiskt olönsamma delar expandera
samtidigt som avkastningskraven ska uppnås. Det ligger snarare närmare
till hands att föra över resurser från olönsamma delar till lönsamma dito för
att på så sätt generera ytterligare intäkter som sedan kan användas för att
expandera verksamheten och därmed uppnå tillväxtmålen.

Staten har i sina mål för Luftfartsverket som helhet angivit att
verksamheten ska syfta till att verka för en säker luftfart. Detta arbete utförs
till stora delar inom Luftfartsinspektionen som utöver denna allmänna
målsättning fått separata mål tilldelade sig. Statsmakterna har uttalat
önskemål om på vilken nivå antalet haverier ska befinna sig framöver,
dessutom har det angivits ramar för den nivå på vilket skyddet mot
brottsliga handlingar ska ligga. Målsättningen är att brottslighet som
äventyrar säkerheten inom luftfarten ska befinna sig på samma nivå som i
andra välutvecklade luftfartsnationer.62 En tämligen modest målsättning
som inte ger någon vägledning för hur omfattande Luftfartsinspektionens
organisation och verksamhet bör vara. Dessutom kanske detta inte är enbart

                                                                
62 Luftfartsverkets årsredovisning 1999 sid 30
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en målsättning för Luftfartsinspektionen utan även för polisen då
inspektionen saknar resurser att bedriva polisverksamhet. Att
säkerhetsrollen inom Luftfartsverket utgör en relativt begränsad andel av
verksamheten kan delvis förklaras av att det inte finns några uttalade mål
för denna del av verket med avseende på storlek och utveckling. Detta kan
förklara varför Luftfartsinspektionen inte tillnärmelsevis haft den expansiva
utveckling som andra delar inom verket haft.

Således kan slutsatsen dras att organisationens utveckling i viss mån är en
följd av uppsatta mål. Men i detta sammanhang är det av vikt att påminna
sig om att alla målen inte satts av statsmakterna, vissa är interna mål
uppsatta av verket själv.

4.2.2 Statens styrning

Luftfartsverket har i viss mån styrt sin egen utveckling med avseende på
organisationens proportioner. Detta kan skapa problem om statens intention
i första hand är att komma tillrätta med någon form av
marknadsmisslyckande. Den expanderande kommersiella sektorn skulle
exempelvis kunna tolkas som ett tecken på budgetmaximering hos
Luftfartsverket. Beteendet skulle kunna förklaras med  att verket vill visa
sig "duktigt" för huvudmannen (staten) för att undvika granskning av
verksamheten och därmed i förlängningen få en större frihet gentemot
densamme. En annan möjlig tolkning skulle kunna vara att verket, efter
gjorda målprioriteringar, har anlagt ett företagsekonomiskt synsätt på
verksamheten och orsaken till det statliga engagemanget i verksamheten
har givits en mer undanskymd plats. Målprioriteringarna inom verkets
ledning, som till viss del kommer från näringslivet, görs utifrån det synsätt
som av naturliga skäl råder inom näringslivet. Detta synsätt går även att
applicera på ett affärsverk men det ligger förmodligen inte helt i linje med
de intentioner som ligger till grund för verksamheten. Följden av denna
utveckling skulle kunna bli att marknadsmisslyckandet förvisso delvis
undviks, men lösningen ingalunda uppfyller kravet på samhällsekonomisk
effektivitet.

Statsmakternas styrning av Luftfartsverket riktar till viss del in sig på den
ekonomiska och finansiella biten av affärsverket. När det gäller
myndighetsutövningen och dess ställning så kommer den något i
skymundan. Förvisso har Luftfartsinspektionens chef underställts
regeringen direkt men är fortfarande i beroendeställning till övriga
Luftfartsverket med avseende på finansiering. Detta kan skapa problem när
uppdragsgivning och tilldelning av resurser är separerade. Det krävs
betydande samordning för att något slags optimal nivå ska uppnås på
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Luftfartsinspektionens verksamhet. Staten har i viss mån avhänt sig den
direkta finansieringsmakten över den verksamhet som ska garantera att
luftfarten sker på ett säkert sätt. Detta är problematiskt när inspektionen
riskerar att tilldelas uppgifter utan att samtidigt erhålla nödvändiga resurser
till detta. Alternativt att Luftfartsinspektionen avsäger sig uppgifter när
resurserna inte räcker till. För att undvika detta är det nödvändigt att
Luftfartsinspektionens uppdragsgivare får möjlighet att i viss mån styra
fördelningen av resurser inom Luftfartsverket. I dagsläget är det styrelsens
ansvar att tillhandahålla underlag till regeringen för att dessa ska kunna ta
ställning till omfattning och inriktning för verkets olika delar.63 Detta
förfaringssätt ger utrymme för ett stort genomslag av styrelsens synsätt och
prioriteringar då dessa väljer och utformar den information som regeringen
får ta del av. Med stor sannolikhet tillhandahålls korrekta underlag till
regeringen så ingen skugga ska falla på styrelsen, det är snarare principen
som kan ifrågasättas. Att ha kontroll över information ger betydande makt
vilket i detta fall skulle kunna leda till att resursfördelningen ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv inte blir optimal.

4.2.3   Målkonflikter

Vissa av affärsverkets verksamheter präglas av att dessa är ålagda att ta
regionalpolitiska hänsyn i sin verksamhet. Innebörden av detta blir att
verket driver företagsekonomiskt omotiverade flygplatser för att på sikt
skapa underlag för en positiv regional utveckling på dessa platser. Vad som
kan ifrågasättas är om detta är en bra modell för att uppnå önskad effekt.
Regionalpolitiska insatser bör kanske ses i ett större sammanhang, en
förlängning av banan i Luleå, för att kunna ta emot tungt fraktflyg från öst,
har exempelvis visat sig ha begränsad effekt på den regionala utvecklingen.
Det har efter invigningen inte landat ett enda flygplan som haft behov av
den förlängda banan, därmed kan banförlängningen knappast ha någon
avgörande effekt för regionens utveckling i framtiden.

Statsmakternas uppdrag till Luftfartsverket att verka för en positiv regional
utveckling är sannolikt ett tämligen begränsat regionalpolitiskt verktyg. Det
finns förvisso många goda skäl att tillse att det existerar en väl utbyggd
infrastruktur även utanför de större tillväxtområdena.  Men en positiv
regional utveckling är en följd av många samverkande faktorer, en enskild
insats från Luftfartsverkets sida har tämligen begränsad betydelse i detta
sammanhang. Detta skulle kunna motivera att staten tonar ned det
regionalpolitiska inslaget i de mål som Luftfartsverket givits. Istället bör
dylika insatser samordnas med andra satsningar i svagt utvecklade områden
vilket kan vara svårt för Luftfartsverket som en enskild aktör att uppnå.

                                                                
63 Luftfartsverkets förordning § 10.4
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I dagsläget när Luftfartsverket har både regionalpolitiska mål och ett
avkastningskrav så finns det underlag för målkonflikter. Storleksordningen
på de regionalpolitiska satsningarna är avhängigt av resultatet inom verkets
övriga verksamheter, detta leder till att regionalpolitiken likt
myndighetsutövningen riskerar att bli konjunkturberoende. När
passagerarunderlaget viker så minskar utrymmet för regionalpolitiska
satsningar inom Luftfartsverket. En annan finansieringsstruktur hade skapat
möjligheter att eliminera dessa effekter.

4.2.4   Myndighetsutövningen inom Luftfartsverket

Den mycket begränsade andel av verksamheten som utgörs av
myndighetsutövning har i och med valet av organisationsstruktur fått andra
problem än de rent finansiella. Det förekommer i vissa situationer att
Luftfartsverket får granska sig själva som en följd av att statens
flygrelaterade verksamhet hållits samman som en enhet. Dessutom är det
den granskade som via systemet med korssubventioner delvis finansierar
den granskande verksamheten vilket försvårar genomförandet av oberoende
myndighetsutövning när det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan
parterna.

Luftfartsverket utför marktjänster åt tredje man i aktiebolag där verket har
stort ägarinflytande. Detta skapar problem när något av dessa
verksanknutna bolag bedriver marktjänst på flygplatser där Luftfartsverket
har i uppdrag att utöva tillsyn av verksamheten med avseende på
säkerhetsfrågor och dylikt.64 I detta fall blir det uppenbart att det inte alltid
är lämpligt att hålla samman all flygrelaterad verksamhet i en enhet. Det är
oförenligt att inneha både rollen som producent och inspektör och samtidigt
uppfylla kravet på att jäv inte föreligger. Möjligtvis kan problemen mildras
något om exempelvis Luftfartsverket påtagligt minskar sitt inflytande i de
aktuella bolagen. Men för att helt eliminera problemen måste mer
långtgående åtgärder vidtas.

Ovanstående problematik belyser de lojalitetsproblem som Luftfartsverkets
organisations- och finansieringsstruktur potentiellt kan ge upphov till.
Staten som uppdragsgivare förväntar sig både att myndighetsutövningen
sker på ett tillfredsställande sätt och att verksamheten inom de bolag där
affärsverket har ägarinflytande genererar ekonomiska vinster. I en situation
där de säkerhetskrav Luftfartsinspektionen ställer skulle leda till väsentligt
försämrat resultat för de verksanknutna bolag som har att rätta sig efter de
dessa, hur ska Luftfartsverket agera då? Ett vidhållande vid högt ställda
krav på säkerhet, med medföljande försämrat resultat, kan i förlängningen
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leda till att besparingar måste göras, kanske i form av
personalneddragningar inom de verksanknutna bolagen. Eller ska
säkerhetskraven sänkas för att bibehålla lönsamhetsnivån så att
uppsägningar kan undvikas? Detta exempel visar på att en målkonflikt i
viss mån föreligger, en målkonflikt som ställer krav på lojalitet hos
koncernens anställda. Ska den enskilde tjänstemannen vara lojal mot staten
som uppdragsgivare eller var lojal mot sina arbetskollegor inom koncernen.
Det skulle kunna vara så att Luftfartsinspektionen tvingas ta hänsyn till
koncernens avkastningskrav vid utformningen av säkerhetsregler. Detta
kan förvisso vara positivt när det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är
bra när flygsäkerhet uppnås till lägsta kostnad. Däremot kan det vara ett
problem om den absoluta nivån på flygsäkerhet sänks på grund av
Luftfartsverkets organisations- och finansieringsstruktur.

4.3   Alternativa finansiering- och styrningsmodeller

Det finns ett flertal alternativa sätt att finansiera och styra den verksamhet
som idag bedrivs inom Luftfartsverket. En finansiering via anslag och en
mer direkt styrning från statsmakternas håll ter sig mindre lämplig med
tanke på hur verket är organiserat och med dess mångfald av uppgifter. Det
är endast en bråkdel av verksamheten som det föreligger goda skäl att
finansiera och styra på ett annat sätt än det som råder i dagsläget.
Alternativet att låta myndighetsfunktionerna uppnå full kostnadstäckning
genom att höja dess avgifter är ett realistiskt alternativ till dagens metod.
Att finansiera myndighetsutövningen via statliga anslag ter sig också som
en framkomlig väg då det är förhållandevis begränsade summor det rör sig
om i detta fall. Det som skiljer de ovanstående alternativen åt är
statsmakternas möjligheter att styra verksamheten. Om det behövs en direkt
kvantitativ styrning så kan anslagsfinansiering vara att föredra, men om det
föreligger goda möjligheter att en optimal kvantitet uppnås utan
långtgående statlig styrning så kan alternativet med avgiftshöjningar vara
ett alternativ. Den avgörande faktorn är således om det krävs en
långtgående kvantitativ styrning av den myndighetsutövning som i
dagsläget bedrivs inom Luftfartsverket.

4.3.1 Produceras rätt kvantitet flygsäkerhetsrelaterat arbete?

Huruvida det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv produceras rätt
kvantitet flygsäkerhet är svårt att svara på. Orsaken till detta är att det är
problematiskt att fastställa hur stor den optimala kvantiteten är, dessutom
vet vi inte hur mycket flygsäkerhetsrelaterat arbete som produceras. Vi vet
bara vad det kostar. Det finns inget exakt sätt att mäta resultatet av det
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arbete som bedrivs inom detta område. Antalet olyckor kan i viss mån ge
en bild av om säkerhetsarbetet varit framgångsrikt, men inte heller detta ger
tillräcklig information om rätt kvantitet säkerhetsarbete inom flyget
bedrivs. Om exempelvis antalet olyckor är noll ett år så ger det information
om att säkerhetsarbetet varit framgångsrikt, men samma resultat kanske
hade uppnåtts med bara hälften så stor resursförbrukning inom det
flygsäkerhetsrelaterade arbetet. Det finns således ett stort inslag av
osäkerhet vid bedömningar av detta slag, det går inte att med någon större
exakthet bedöma huruvida kravet på samhällsekonomisk effektivitet är
uppfyllt.

Ett strikt samhällsekonomiskt förhållningssätt skulle innebära att
produktion av flygsäkerhetsrelaterat arbete ska uppgå till den nivå där
marginalnyttan är identisk med marginalkostnaden. Inget av dessa två är
med rimliga medel observerbara och kan därför inte ge någon vägledning
för hur mycket flygsäkerhet som ska produceras. Istället tvingas vi att
arbeta mot fastställda mål där avvikelser från måluppfyllelse får fungera
som vägledning om verksamheten ska tilldelas mer eller mindre resurser.
Detta leder till att det finns samhällsekonomiska motiv för att den som
fastställer målen och den som tilldelar resurser bör vara en och samma,
detta för att enkelt kunna korrigera resurstilldelningen när målen ej uppnås.

4.3.2 En jämförelse med liknande verksamheter

Verksamheten som bedrivs inom Luftfartsverket har ingen direkt
motsvarighet någon annanstans inom offentlig eller privat sektor. Men det
går ändå att göra jämförelser med andra organisationer som på något sätt
befinner sig i en liknande situation. Post och Telestyrelsen bedriver en
verksamhet som har gemensamma drag med det arbete som utförs inom
Luftfartsverkets myndighetsroll. Det handlar om tilldelning av licenser,
tillsyn att regelverket efterlevs och dylikt. Post och Telestyrelsen är
finansierat via anslag. De avgifter som myndigheten debiterar tillfaller
staten och kan därmed inte användas för att finansiera verksamheten. I
detta fall bestämmer staten nivåerna på avgifterna. De är satta med
utgångspunkten att dessa ska täcka de kostnader som verksamheten
genererar, så i princip är Post och Telestyrelsen självfinansierade trots att
de erhåller anslag från regeringen.65

Luftfartsverket har således ingen direkt motsvarighet i Sverige men i våra
närmaste grannländer finns motsvarande verksamheter. Norge har valt en
lösning där tillsynsverksamheten helt finansieras med avgifter, medan
Danmark valt en modell där den normerande delen av tillsynsverksamheten
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är skattefinansierad och resten är avgiftsfinansierat. Ute i Europa är den
vanligaste lösningen att tillsynsverksamheten är helt skattefinansierad.66
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5.   SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

Uppsatsen belyser ett antal problem som i dagsläget föreligger inom statens
flygrelaterade verksamhet. Det jag kommit fram till är att det föreligger
behov av att se över finansieringen för denna verksamhet, och dessutom
kan organisationens utformning förbättras när det finns ett flertal
beroendeställningar mellan aktörer som sinsemellan borde vara oberoende.

5.1   Dagens finansieringsmodell skapar problem och bör därför
ändras

Dagens finansieringssystem har visat sig robust när Luftfartsverket, sett
över tiden, har uppnått sina ekonomiska mål. Det finns således inga direkta
finansiella skäl att förändra finansieringsstrukturen, motiven är snarare av
principiell natur. Det handlar om myndigheters oberoende och vem som
ska bära kostnaden för det statliga flygsäkerhetsarbetet.

Att bedriva verksamhet i affärsverksform har sina begränsningar när det
gäller att uppnå en optimal resursallokering i samhället och inom verket.
Det grundläggande problemet är att de uppgifter Luftfartsverket ålagts av
olika skäl inte lämpar sig att organisatoriskt hålla samman i ett och samma
affärsverk. Av finansiella skäl har staten valt att hålla samman
verksamheter som har det gemensamt att de har någon form av anknytning
till flyget. Denna gemensamma faktor har staten tolkat som att det utgör ett
motiv för att hålla samman just dessa verksamheter med en gemensam
budget och organisation. Men dessvärre ger denna struktur upphov till
betydande problem med avseende på möjligheter för styrning av
verksamheten. Det uppstår jävsproblem och dessutom får verksamheten
oönskade inslag av konjunkturkänslighet. De delar som är mottagare av
subventioner kan få se sina resurser minska i takt med att antalet
passagerare inom flyget minskar. Av detta kan slutsatsen dras att dagens
organisation och finansiering kan förbättras med avseende på möjligheterna
att styra verksamheten mot ett optimum.

5.2   Avkastningskravet ger upphov till målkonflikter och bör därför
omformuleras

Det av staten uppsatta avkastningskravet för Luftfartsverket som helhet kan
i viss mån förklara de inbördes proportioner verkets olika delar fått. Kravet
på lönsamhet utgör en ram för vilken utveckling Luftfartsverket kommer
att få med avseende på organisation. Avkastningskravet ger ett begränsat
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utrymme för expansion av företagsekonomiskt olönsamma verksamheter
trots att dessa ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan vara i högsta grad
motiverade. Därför måste dylika avkastningskrav formuleras och användas
med stor försiktighet när det gäller den typen av produktion som
Luftfartsverket bedriver. Att å ena sidan ställa lönsamhetskrav på
verksamheten när verket å andra sidan är ålagt att ta regionalpolitiska
hänsyn i sin verksamhet bäddar för målkonflikter. Satsningar som inte
genererar avkastning förrän på lång sikt kan få svårt att hävda sig mot
andra mer lönsamma regionalpolitiska investeringar. Det kan förvisso vara
bra att mer lönsamma investeringar prioriteras men regionalpolitiken syftar
främst till att förbättra situationen i de mest utsatta områdena och dessa har
små möjligheter att hävda sig när mer kortsiktigt lönsamma projekt
prioriteras. Därför bör avkastningskravet omformuleras till att bara gälla de
verksamheter som köps och säljs på någon form av marknad. Detta för att
förbättra möjligheterna för Luftfartsverket att utvecklas på ett ur
samhällsekonomiskt perspektiv mer motiverat sätt.

5.3   Dagens utformning leder till externa effekter och höga priser

Det nuvarande systemet har lett till en utveckling där företagsekonomiska
hänsyn väger tungt. De kommersiella delarna har expanderat kraftigt
medan andra delar hamnat mer i skymundan och utgör en allt mindre del av
organisationen som helhet. Att de kommersiella delarna expanderar är
förvisso inget negativt, men det finns inslag av statligt skyddat monopol på
dessa marknader. Detta gagnar inte konsumenterna när priserna på de varor
och tjänster verket tillhandahåller ligger högt över självkostnaderna för
desamma. De monopolvinster som uppstår används till viss del för att
finansiera annan verksamhet inom Luftfartsverket via korssubventioner,
men detta får till följd att enbart de som nyttjar Luftfartsverkets faciliteter
får betala för det säkerhetsarbete som utförs. Detta säkerhetsarbete bör
istället betalas av fler, exempelvis via skatter, då det i nuläget föreligger
externa effekter när även andra än flygpassagerarna gagnas av denna
produktion.

De av staten uppsatta målen i kombination med verkets egna interna mål
leder till en utveckling där de i viss mån monopolskyddade verksamheterna
kommer att expandera. Detta är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
olyckligt när dessa verksamheter, för att gagna konsumenterna, istället
borde konkurrensutsättas. Följden av detta blir att verkets målformuleringar
måste omarbetas med dessa problem som vägledning, och åtgärder bör
vidtas för att på något sätt minska möjligheterna att debitera monopolpriser
på de varor och tjänster som Luftfartsverket producerar.
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    5.4   Vad bör göras?

Mina slutsatser blir att organisationen bör förändras med uppdelning i tre
fristående organisationer. En som är helt skattefinansierad, en med
kombinerad avgifts- och intäktsfinansiering och slutligen en rent
intäktsfinansierad del.

5.4.1   Fristående anslagsfinansierade myndighetsfunktioner

Det bör skapas en renodlad enhet som enbart hanterar
myndighetsfunktioner. Denna kan finansieras via skattesystemet då det är
förhållandevis små summor det handlar om. I princip kan staten bestämma
en nivå på de avgifter som myndigheterna debiterar så att full
kostnadstäckning uppnås. Detta skulle innebära att det inte uppstår några
marginaleffekter i skattesystemet då statens intäkter ökar lika mycket som
kostnaderna. Ett annat alternativ kan vara att myndighetsfunktionerna inte
debiterar några avgifter alls eftersom dessa kostnader i slutändan
övervältras på flygresenärerna. Ett system utan avgifter skulle eliminera
problemet med de externa effekter som uppstår när enbart flygpassagerare
får betala för statens flygsäkerhetsarbete. Denna externalitet får vägas mot
de skadliga effekter en höjning av skattenivån skulle medföra.

Poängen med en renodlad anslagsfinansierad myndighetsfunktion är att
jävsproblemen eliminerats och möjligheterna för oberoende
myndighetsutövning förbättrats när dessa inte står i beroendeställning till
någon av aktörerna. Det är även angeläget att det växer fram nya
samarbetsformer när det gäller regionalpolitiska satsningar. Dessa bör
komma till stånd via gemensamma ansträngningar av olika aktörer
eftersom effekten av enskilda aktörers insatser riskerar att bli mycket
begränsad. Flygets investeringar kan inte frikopplas från andra
investeringar i samhället, därför behövs en verksamhetsform där
regionalpolitiska satsningar görs med ett samhälleligt helhetsperspektiv
som ledstjärna, där ett samarbete med fler aktörer kommer till stånd.

5.4.2   Modern prissättning inom de naturliga monopolen

Den kombinerat avgifts- och intäktsfinansierade delen kan bestå av de delar
som kännetecknas av att det föreligger ett naturligt monopol inom
verksamheten. Landningsbanor och flygledning är exempel på
verksamheter som inte behöver finansieras via statliga anslag, där kan
istället en licens-priskombination utvecklas. En fast avgift som ger
operatören rätt att använda Luftfartsverkets banor och dylikt, sedan
debiteras operatören en rörlig avgift för varje start och landning denne
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genomför. Denna rörliga avgift kan teoretiskt sättas på en nivå som
motsvarar Luftfartsverkets kostnader för att tillhandahålla ytterligare en
landning, det vill säga deras marginalkostnad. Fördelen blir att
operatörernas beslut om hur många landningar dessa ska genomföra tas
med ett samhällsekonomiskt korrekt pris som vägledning och därför leder
till att rätt antal starter och landningar kommer till stånd sett ur ett
samhällsperspektiv.

5.4.3   Öppna upp för konkurrens

Expansionen av luftfarten har skapat nya affärsmöjligheter för
Luftfartsverket, detta i kombination med inslag av tradition vid styrning av
verket har lett till en situation där staten via sitt affärsverk sysslar med
sådant som skulle kunna bedrivas av andra aktörer. Detta behöver inte vara
negativt i sig, men dessvärre finns det tydliga inslag av monopol på dessa
marknader och därför bör åtgärder vidtagas för att förbättra situationen.
Innebörden är att de verksamheter som kan konkurrensutsättas öppnas upp
för fler aktörer. Luftfartsverket skulle kunna vara en av flera aktörer som
konkurrerar på dessa marknader. Ett möjligt tillvägagångssätt skulle kunna
vara att staten i större omfattning tillämpar ett anbudssystem på dessa
verksamheter där Luftfartsverket i konkurrens med andra svenska och
utländska aktörer får lägga anbud för drift under en begränsad tidsperiod.

5.5   Ett nytt och mer ändamålsenligt Luftfartsverk

Dessa förändringar skulle skapa ett nytt slimmat Luftfartsverk som har sin
tyngdpunkt i verksamheter som är direkta statliga angelägenheter.
Myndighetsfunktionerna blir fristående renodlade autonoma organisationer
som inte riskerar att utsättas för jävsanklagelser. Kvar i Luftfartsverket blir
de naturliga monopolen som åläggs att tillämpa modern prissättning, och
slutligen de verksamheter som kan utsättas för reell konkurrens öppnas upp
för fler aktörer.

5.6   Förslag till ytterligare forskning

Problematiken kring infrastruktursatsningar i regionalpolitiskt syfte kräver
en närmare granskning för att kunna besvara frågan huruvida enskilda
insatser är effektiva eller inte. En fördjupning inom detta område skulle
kunna ge besked om det är en bra lösning att bedriva regionalpolitik i den
form som för närvarande sker inom Luftfartsverket, eller om det finns
bättre alternativ. När det gäller möjligheterna att konkurrensutsätta delar av
Luftfartsverkets verksamhet så kräver det en mer långtgående
undersökning än den som tillhandahålls i denna uppsats. Det kan knappast
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vara ett självändamål att släppa in fler aktörer på marknaden om det inte
leder till välfärdsvinster för samhället som helhet. Därför måste
möjligheterna för att skapa reell konkurrens studeras närmare och kanske
jämföras med liknande marknaders funktionssätt i andra länder.
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