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SAMMANFATTNING  
 
Titel: Det långsiktiga finansieringsproblemet – En analys av sambanden mellan kostnader, prestationer 

och demografiska behov  

Författare: Sofia Hansson 

Handledare: Jan Lindvall och Inger Asp 

 

Bakgrund: Varningsklockor ringer från alla håll och kanter att välfärdssystemen står inför en utmaning. 

Det uppstår en svårlöst ekvation då det finns ett gap mellan utbud och efterfrågan, samtidigt som 

välfärdssystemens värderingar måste upprätthållas. Denna problematik brukar benämnas ”det långsiktiga 

finansieringsproblemet”. Detta problem kan definieras som ett problem där efterfrågan på välfärdstjänster 

överstiger utbudet. I regel borde resurserna utvecklas i samma takt som demografins utveckling, men detta 

finns det inget empiriskt stöd för. Istället har utvecklingen påvisat att kostnaderna har ökat i förhållande 

till demografin. Detta beror bland annat på att det materiella välståndet ökar efterfrågan ytterligare. Trots 

detta har demografin hamnat i fokus i debatten om det långsiktiga finansieringsproblemet.  

Syfte: Syftet är att analysera den offentliga sektorns långsiktiga finansieringsproblem genom att 

undersöka sambandet mellan kostnader, prestationer och demografiska behov samt diskutera om det finns 

andra faktorer som påverkar. 

Metod: Uppsatsens metod är tudelad, där ena delen består av en materialinhämtning och den andra delen 

består av statistisk bearbetning av datamaterial.  

Slutsats: Välfärdstjänsternas kostnadsökningar kan endast till viss del förklaras med demografiska behov 

och prestationer som förklaringsvariabler. Modellerna måste därför kompletteras av ytterligare faktorer. 

De demografiska behoven kan därmed anses som den lägsta nivå vad gäller krav på kostnaderna. Utöver 

denna nivå tillkommer andra faktorer som ökar kostnaderna ytterligare. Andra faktorer som påverkar 

kostnaderna är teknologisk utveckling, internationalisering, politiska ambitioner, samhällsförändringar och 

omvärldsmedvetenhet. Faktorerna ökar välfärdstjänsternas kostnader genom att de ökar efterfrågan på 

tjänsterna, vilket kräver ökade resurser, som i sin tur ökar kostnaderna. De framtida prognoserna påvisar 

att trenden för de demografiska behoven fortsätter och kostnaderna kommer att öka ännu mer. Detta gör 

att Sverige ställs inför ett antal framtida utmaningar. 

Nyckelord: Den långsiktiga finansieringen, välfärdstjänster, välfärd, demografiska behov, prestationer, 

kostnader, historisk utveckling, framtida utveckling 
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1 INLEDNING  

Inledningsvis ges en introduktion och en djupare bakgrund till det långsiktiga finansieringsproblemet för 

att ge läsaren en bättre grund att stå på genom uppsatsens gång. Vidare presenterar kapitlet studiens 

problemdiskussion, uppsatsens syfte och frågeställningar, samt avgränsningar. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av uppsatsens metodgenomgång. 

 

1.1 BAKGRUND  

Varningsklockorna ringer från alla håll och kanter att välfärdssystemen står inför en utmaning. Frågor 

väcks om hur gapet mellan utbud och efterfrågan på välfärd ska fyllas, då det har blivit ett faktum att det 

faktiskt finns. I och med att ekonomin växer får befolkningen råd att konsumera mer, men de tjänster som 

efterfrågas mest, som vård, omsorg och skola, begränsas. Situationen är dock mer dramatisk. Problemet 

kompliceras av att välfärdstjänsterna blir dyrare samt att befolkningen blir allt äldre och behöver mer 

omsorg. (Svenska Dagbladet 2009) Farhågorna ökar för att resurserna inte ska räcka till för att möta de 

framtida utmaningarna. Farhågorna har lett till att diskussionen om ”välfärdens framtida finansiering” har 

intensifierats och frågor om hur detta ska hanteras har väckts till liv. (Ackerby 2005) 

 

Välfärdsystemens främsta syfte är att förbättra för de sämst ställda, minska inkomstspridningen samt 

erbjuda skydd mot alltför stora inkomstbortfall. Vidare ska välfärdstjänsterna, det vill säga skola, vård och 

omsorg, garanteras vid behov och inte av betalningsförmåga. Inom ramen för dessa ambitioner gäller 

principen att jämlikhet och likvärdighet ska garanteras till medborgaren vad gäller tillgången på dessa 

tjänster. Den svårlösta ekvationen som uppstår då gapet mellan efterfrågan och utbudet måste fyllas 

samtidigt som välfärdssystemens syfte måste upprätthållas brukar benämnas ”det långsiktiga 

finansieringsproblemet”. (SOU 2004:19, Börjesson 2005) Det långsiktiga finansieringsproblemet kan 

därför definieras som ett problem där efterfrågan på välfärdstjänster överstiger utbudet. Det finns en bred 

enighet om att välfärdens framtida finansiering är ett problem, men dock är bakgrunden och dess 

omfattning oklar för många. I olika rapporter och utredningar finner experter och forskare olika 

bidragande orsaker till problemet. (Börjesson 2008, Borg 2009) 

 

Demografins utveckling har fått en central roll i diskussionen då förändringar i befolkningsstorlek och 

åldersammansättningar ger Sveriges ekonomi en utmaning och sätter press på välfärdstjänsternas 

finansiering genom en ökad efterfrågan. Sverige har en åldrande befolkning i och med ökad livslängd, 
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vilket innebär att andelen äldre än 65 år ökar relativt andelen i arbetsför ålder, det vill säga mellan 20-64 

år. Problemet bygger på att den relativt minskande arbetsföra gruppen ska försörja den växande äldre 

gruppen vilka förväntar att bli försörjda av den offentliga sektorn. Ofta nämns fyrtiotalisterna som ett stort 

problem. Detta beror på att de som föddes på 1940-talet är en stor befolkningsgrupp. Detta bygger på 

antagandet att medborgare i olika åldrar utnyttjar välfärdstjänsterna i olika utsträckning. Orsaken är att 

kostnaderna för äldreomsorg och sjukvård ökar ju äldre folk blir. När den svenska befolkningen åldras 

följs detta av ökade vårdbehov, det vill säga när fyrtiotalisterna når åldern 80-85 år förväntas de behöva 

äldreomsorg och sjukvård i ökad omfattning och därmed kommer de offentliga utgifterna att öka. Den 

åldrande befolkningen påverkar även de offentliga intäkterna då skatt per capita minskar. Centralt är då 

frågor kring hur förändringar i befolkningsstorleken och ålderssammansättningen ska kunna mötas. (Ds 

2009:1, Börjesson 2008, Svensk finanspolitik 2009) 

 

Trots att demografins utveckling ofta pekas ut som källan till problemet drar fler slutsatsen att det finns 

andra bidragande faktorer. Efterfrågan på välfärdstjänster påverkas även av medborgarnas materiella 

välfärd som ökar till följd av den ekonomiska tillväxten och den teknologiska utvecklingen. Det positiva 

sambandet mellan materiell välfärd och efterfrågan på välfärdstjänster bidrar till att det långsiktiga 

finansieringsproblemet kompliceras ytterligare. Detta beror på att när inkomsterna ökar och framtida 

generationer blir rikare, ökar kraven på välfärdstjänsternas kvalitet. Medborgarna nöjer sig inte med att 

den ursprungliga nivån bibehålls när övrig konsumtion ökar i kvalitet och omfattning. För att tillmötesgå 

dessa ökade krav krävs det ytterligare resurser för att höja ambitionerna. På kort sikt skulle en sådan 

efterfrågeökning vara möjlig, men på längre sikt kommer efterfrågan på välfärdstjänster att överstiga vad 

som kan tillhandahållas genom oförändrade skatter. Kostnaden per välfärdstjänst spås även öka i 

framtiden då den teknologiska utvecklingen bidrar till att nya metoder blir dyrare och därmed ökar 

kostnaderna, men även att verksamhetens resultat blir bättre. Vissa hävdar att den teknologiska 

utvecklingen till och med är en större utmaning än den som orsakas av den åldrande befolkningen. Till 

exempel hälso- och sjukvården drivs av en teknologisk utveckling som öppnar upp för nya, men allt 

dyrare, behandlingsmetoder. Den teknologiska processen ger stora välfärdsvinster, men även stigande 

totala kostnader för vården. Detta medför frågor ifall det kommer att vara möjligt att möta de växande 

vårdbehoven med nuvarande organisation och finansiering. Detta problem är inte unikt för Sverige utan 

diskussionen förs även i andra länder med andra sjukvårdssystem. Den materiella välfärden och den 

teknologiska utvecklingen är faktorerna som bidrar till att levnadsstandarden stiger, vilket ökar efterfrågan 

på vård, skola och omsorg samt kraven att de aktuella tjänsterna ska hålla högre standard än tidigare. (Ds 

2009:1, Börjesson 2008, Ackerby 2005) 
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För att möta den ökande efterfrågan på välfärdstjänsterna måste finansieringen av det offentliga åtagandet 

också öka. Hittills har välfärdstjänsterna till stor del finansierats med skatter. Problemet är dock att 

möjligheter att öka finansieringen har begränsats. Det traditionella alternativet att öka finansieringen med 

höjda skatter har minskat i och med det internationella beroendet och den internationella konkurrensen om 

arbetskraft och kapital. Internationaliseringen och det internationella beroendet har bland annat ökat till 

följd av inträdet i EU. Sverige har dock alltid varit utsatt för kostnads- och lönekonkurrens från andra 

länder och konkurrerat med andra länder. Denna konkurrens har lett till att svenska företag har lämnat 

landet och att företag har fått lägga ner på grund av att kostnader och löner varit allt för höga i Sverige, 

dock kan detta vara en fördel i och med de komparativa fördelarna. För Sveriges del har detta inneburit att 

arbetskraft har kunnat flyttas över från mindre produktiva branscher till mer produktiva näringsgrenar. 

Detta har gjort att Sverige har inriktat sig mot mer högteknologisk verksamhet. Den ökade 

internationaliseringen påverkar även utflyttningen av arbetskraft, som är en följd av högre löner och bättre 

arbetsvillkor i andra länder. Utflyttningen innebär att länder dräneras på resurser istället för att leda till att 

dessa används i landet på ett mer effektivt sätt. I dagsläget är Sverige ett land med låga löner som utsätts 

för konkurrens från andra länder om utbildad arbetskraft, men än så länge är inte ”brain-drain” ett 

problem. Ett lands förmåga att attrahera arbetskraft och kapital beror bland annat på utformningen av 

skattesystemet och skattenivån då detta påverkar lönerna. Eftersom dessa är politiskt bestämda ges landet 

en möjlighet att påverka sammansättningen av arbetskraften i landet och hur mycket utländskt kapital som 

söker sig till landet. Därmed är det stor chans att den internationella arbetsfördelningen snedvrids och 

lokaliseras i det land som erbjuder bäst skattevillkor. Utifrån detta finns det en restriktion om hur mycket 

mer skatterna kan höjas. (Lundgren et al. 2004)  

 

Problemet försvåras även av att produktionskostnaderna av välfärdstjänsterna förväntas att öka. Detta 

beror på att det finns minimala möjligheter att effektivisera produktionen eftersom den till stor del består 

av personalintensiva verksamheter. Därför är det svårt att få produktionen att växa utan att öka 

personalstyrkan i samma grad. Dessutom drivs kostnaderna upp till följd av den offentliga sektorns 

löneutveckling som följer utvecklingen i näringslivet. Problematiken ökar även då det privata inslaget i 

välfärdstjänsterna ökat i form av bolagiseringar, ökat inslag av entreprenad samt köp av allehanda 

stödtjänster. (Ds 2009:1, Börjesson 2008) Den privata och offentliga sektorn konkurrerar även med 

varandra på ett positivt sätt, utifrån konsumentens perspektiv, då det driver ner kostnaderna samt höjer 

kvalitén. Konsumentens preferenser kan bättre tillfredsställas när de själva får välja mellan olika typer av 

produktion och tjänster. (Bergh 2007) 
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I regel borde resurserna utvecklas i linje med demografins utveckling, men det finns inget stöd att 

verkligheten följder detta. Istället har utvecklingen påvisat att kostnaderna för den offentliga verksamheten 

har ökat i förhållande till demografin. Detta är dock inte förvånansvärt med tanke på de andra faktorerna 

som också spelar in. (Börjesson 2008) 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  

För att hitta hållbara lösningar till det långsiktiga finansieringsproblemet måste framtiden prognostiseras 

och analyseras. Inom andra områden brukar historien vara verktyget för detta genom att olika samband 

testas statistiskt, men liknade metod har inte förekommit när det gäller den långsiktiga finansieringen. 

Orsaken är att det har varit svårt att få kunskap om hur den historiska utvecklingen i verkligheten har sett 

ut. Detta beror på den tidigare bristande statistiken samt de olika mätsätten som förekommer i olika 

sammanhang, vilket har försvårat möjligheten att ge en helhetsbild över utvecklingen. Verksamheterna 

som ingår i välfärdssystemen skiljer sig dessutom åt, vilket kan bero på den otydliga statistiken och de 

olika mätsätten.  

 

Bristen på kunskap om den historiska utvecklingen samt otydlighet vad gäller sambanden mellan 

kostnader, prestationer och demografiska behov gör det intressant att med hjälp av tillförlitlig statistisk 

data genomföra denna studie inom det långsiktiga finansieringsområdet. Sambandet till de demografiska 

behoven är även av intresse att undersöka då dess utveckling har en central roll i den långsiktiga 

finansieringens diskussion. Studien försöker bidra till att förstärka helhetsbilden av det långsiktiga 

finansieringsproblemet genom att undersöka den historiska utvecklingen vad gäller kostnader, prestationer 

och demografiska behov samt sambanden dem emellan. Studien belyser även demografins roll för att se i 

fall dess ställning borde vara i fokus vid diskussioner om det långsiktiga finansieringsproblemet. 

Förhoppningen är att detta sedan kommer att underlätta för framtida studier inom ämnesområdet. 
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1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syfte är att analysera den offentliga sektorns långsiktiga finansieringsproblem genom att undersöka 

sambandet mellan kostnader, prestationer och demografiska behov samt diskutera om det finns andra 

faktorer som påverkar. 

 

För att syftet ska uppfyllas har följande frågeställningar utformats: 

- Hur ser sambandens historiska utveckling ut? 

- Hur ser sambandens framtida utveckling ut? 

- Finns det andra faktorer som påverkar sambanden? Om ja, vilka? 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  

I begreppet välfärdstjänster ingår flera olika tjänster. Mer ingående och detaljerat utgör barnomsorg, 

utbildning, äldre- och handikappsomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst samt hälso- och sjukvård 

(inklusive tandvård) varsin del i välfärdstjänstutbudet. Denna uppsats avgränsas dock till att studera 

välfärdstjänster för barn och välfärdstjänster för äldre. I välfärdstjänster för barn ingår barnomsorg, skola 

och barn- och ungdomsvård och i välfärdstjänster för äldre ingår äldreomsorg med både ordinärt och 

särskilt boende. Avgränsningen motiveras av uppsatsens begränsade omfång vad gäller tid och 

utformning, men även på grund av att dessa områden ofta står i fokus när det gäller det långsiktiga 

finansieringsproblemet samt är det två områden som i tidigare undersökningar har skiljt sig åt vad gäller 

historisk utveckling. 

 

Studien behandlar inte den politiska debatten kring den långsiktiga finansieringen. Problematiken kring 

detta problem berörs och benämns endast ytligt. Den politiska debatten och problematiken finns dock i 

bakhuvudet under uppsatsskrivandet och tas i beaktning under materialinsamlingen. 

 

Uppsatsen avgränsas till att studera åren 1980-2005, då det inhämtade datamaterialet endast har 

fullständig data för dessa år. Dessutom är det ett lämpligt tidsintervall då det under denna period påvisar 

vissa förändringar i den offentliga sektorn vad gäller demografi och kostnader. 
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1.5 METOD  

Uppsatsens metod är uppdelad i två delar, materialinhämtning och statistiska skattningar. Den statistiska 

metod som används för att bygga upp uppsatsens empiri beskrivs mer ingående och detaljerat senare i 

uppsatsen. 

 

1.5.1  MAT ERI A L  

Materialinsamlingen består av tre delar; litteraturstudie, teoristudie samt datamaterialinhämtning.  

 

Litteraturstudie 

Första steget i denna uppsats materialinsamling är att göra en grundlig litteraturstudie om det långsiktiga 

finansieringsproblemet, vilket består av sekundärlitteratur samt vetenskapliga rapporter och artiklar. 

Litteraturstudien bidrar till att ge en övergripande bild av ämnet samt att ge en stabil grund att stå på under 

studiens genomförande. Trots att det långsiktiga finansieringsproblemet är ett relativt nytt problem har det 

fått stor uppmärksamhet, vilket har lett till mycket forskning och många utredningar med syfte att 

undersöka problemet. Eftersom vissa delar av problemet är politiskt laddat används till största del litteratur 

och rapporter som anses vara neutrala, men det är dock inte möjligt att fullständigt bortse problematiken. 

Litteratur som anses vara subjektiv av något slag används dock med urskiljning då den ändå anses 

innehålla viktig information och är tillräckligt tillförlitlig enligt författaren. 

 

Teoriinsamling 

Andra steget i uppsatsens materialinsamling är att bygga upp uppsatsens teori, som till största del bygger 

på sekundärlitteratur och då i form av känd kurslitteratur, men även från rapporter som behandlar teori 

som är passande för uppsatsens syfte. Teoridelen är av stor vikt då det är utifrån denna som testbara 

påståenden formuleras och sedan testas mot uppsatsens empiri. Uppsatsens teoridel består av det 

långsiktiga finansieringsproblemet som kompletteras av ett antal teorier, som är kostnadssamband, 

utbudsstyrda efterfrågan, Baumols obalanserade tillväxtteori, samt två sambandshypoteser. Tillsammans 

bildar de uppsatsens teoretiska ramverk som ska användas som verktyg i studiens analys. 

 

Datamaterialinhämtning 

Studiens empiri utgår dels ifrån datamaterial som är direkt inhämtat från Sveriges Kommuner och 

Landsting, som själva använder sig av samma datamaterial i sina egna studier. Datamaterialet har då 

samma undersökningsändamål som i denna uppsats, vilket förebygger det faktum att datamaterialet är av 
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sekundärdata karaktär. Datamaterialet består av tidsserier mellan åren 1980-2005 och behandlar kostnader, 

prestationer och demografiska behov för välfärdstjänster.  

 

Det ingår även datamaterial som syftar till att prognostisera framtida utvecklingen. Detta datamaterial är 

ursprungligen inhämtat från Statistiska Centralbyrån, SCB, och har därefter omarbetats till att anpassa 

uppsatsen syfte, vilket förklaras närmare i nästa stycke. Användning av tidsseriedata är vanligt bland 

ekonomiska studier trots att de skapar vissa problem vid undersökningarna (Gujarati 2003). I uppsatsen 

används endast data avseende välfärdstjänster för barn, välfärdstjänster för äldre samt välfärdstjänster för 

barn och äldre då det endast är dessa som är av relevans för uppsatsens syfte med hänsyn till 

avgränsningarna. Datamaterialets tidsserier är omformulerade och tar form som standardiserade index för 

att göra studien möjlig. Utifrån uppsatsens syfte är det inte av relevans att undersöka utvecklingen för 

kostnader, prestationer och demografiska behov i nominella former, utan det är i form av reala former som 

är av intresse. Dessa standardiserade index underlättar för att jämföra och undersöka av sambanden mellan 

kostnader, prestationer och demografiska behov. Datamaterialet används i de statistiska skattningarna som 

utgör uppsatsens empiri, vilket utgör det andra verktyget i uppsatsens analys. 

 

1.5.2  DEN FRA MTID A  U TV ECKLIN G EN  

En del av uppsatsens datamaterial syftar till att prognostisera framtiden, som nämndes i förgående stycke. 

Ursprungsmaterialet inhämtas från SCBs ”Aktuella prognoser om folkmängd efter kön och ålder mellan 

årtalen 2009-2110”, vilket sedan omarbetas till uppsatsens syfte för att undersöka hur de demografiska 

behoven för respektive välfärdstjänstsektor troligtvis kommer att utvecklas. Första steget är att avgränsa 

materialet till att endast omfatta åren mellan 2009-2030, eftersom det är under denna tid som 

välfärdstjänsterna utmanas som mest samt är mest relevant. Andra steget är att avgränsa åldrarna för att 

endast fånga den andel av befolkningen som kommer att ta del av välfärdstjänster för barn, 

välfärdstjänster för äldre samt välfärdstjänster för barn och äldre under denna tidsperiod. De åldrar som tar 

del av välfärdstjänsterna för barn avgränsas till åldrarna 0-19 år, vilket faller naturligt då de är dessa åldrar 

som tar del av skolan och barnomsorgen. De åldrar som tänks ta del av välfärdstjänster för äldre begränsas 

till åldrarna mellan 65 år och äldre, dock är det inte alla i dessa åldrar som kommer att ta del av 

välfärdstjänsterna. Andelen av befolkningen som tar del av äldreomsorgen beräknas efter Sveriges 

Kommuner och Landstings procentsatser för respektive befolkningsgrupp för år 2005. Därefter räknas den 

framtida utvecklingen, både för välfärdstjänster för barn och välfärdstjänster för äldre, om till indexform. 

Indexet för välfärdstjänster för barn och äldre är ett medelmåttsindex. 
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1.5.3  METO D-  O CH KÄ LLK RIT IK  

Studiens empiri analyseras genom regression av linjära modeller då dessa anses vara de som bäst förklarar 

de samband som undersöks. För att studera sambandet mellan kostnader, prestationer och demografiska 

behov har författaren valt en multipel linjär regressionsmodell, vilket gör att de båda 

förklaringsvariablerna, prestationer och demografiska behov, har direkt påverkan på kostnaderna. I 

sambandshypotesen har dock de demografiska behoven en indirekt påverkan. Författaren är medveten om 

att detta kan spegla resultatet av studien, men eftersom detta är ett första steg i en statistisk studie anses 

detta inte vara ett problem för uppsatsens syfte. Eventuellt skulle mer avancerade statistiska modeller 

förklara sambanden bättre, men på grund av den begränsade tiden för uppsatsskrivandet undersöks detta 

inte närmare. 

 

Uppsatsen behandlar inte den politiska debatten och därmed används i största möjliga mån endast objektiv 

litteratur. Det är dock inte fullt möjligt då en del av litteraturen de facto innehar någon form av subjektiv 

laddning. Detta används emellertid med stor försiktighet och faktamässigt används endast objektiv fakta 

där detta är möjligt. Litteraturen anses ändå innehålla viktig information och är tillräckligt objektiv för att 

användas i dess syfte. 
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2 DET LÅNGSIKTIGA FINANSIERINGSPROBLEMET  

Kapitlet syftar till att tillsammans med bakgrunden i förgående kapitel ingå som en del i studiens 

teori. Detta kapitel redogör de alternativa lösningar till det långsiktiga finansieringsproblemet som 

har uppkommit från problemets nuvarande debatt. 

 

2.1 ALTERNATIVA LÖSNINGAR  

Att den offentliga sektorn står inför ett långsiktigt finansieringsproblem är ingen nyhet. Experter och 

forskare inom området är eniga om att det på sikt finns ett finansieringsproblem som söker lösningar. 

De flesta är även överens om att problemet löses på bästa sätt i fall det angrips tidigt. Problemet att 

hitta fungerande lösningar förstärks av att det inte finns någon politisk process som avser att söka 

långsiktigt hållbara lösningar. Dessutom råder det skilda meningar om lösningarna är hållbara eller 

inte. (Ds 2009:1) 

 

Gemensamt för framtidens alternativa lösningar är att de syftar till att skapa förutsättningar att 

tillgodose efterfrågan på välfärdssystemens tjänster i framtiden. För att kunna möta en ökad 

efterfrågan på välfärdstjänsterna krävs förändringar av välfärdssystemen antingen genom att fler 

välfärdstjänster kan produceras med en given mängd resurser eller genom att resurserna för 

produktionen växer. Nedan presenteras de framtida möjligheterna att upprätthålla väl fungerande 

välfärdssystem som olika långtidsutredningar samt andra experter har kommit fram till och diskuterat. 

De alternativa lösningarna förutsätter att politiken och medborgarnas beteenden är oförändrade. Med 

andra ord, alternativen ska vidmakthålla de generella principerna för välfärdspolitiken. (SOU 2004:19) 

 

2.1.1  ÖKA D E S KA TT EINKO MS TER  

En lösning kan vara att öka skatteinkomsterna på annat sätt än genom höjda skatter. En ytterligare 

marginell höjning av skatten utesluts inte, utan är motiverad så länge som den samhällsekonomiska 

marginalnyttan av de ökade offentliga utgifterna överstiger marginalkostnaden för skatteintäkten. 

Detta anses dock inte vara huvudlösningen till det framtida problemet. Det finns andra möjligheter att 

öka skatteinkomsterna, men samtidigt hålla skattekvoten konstant. (Ds 2009:1, SOU 2004:19) 

Skattekvoten beskrivs av följande formel.  

 

Skattekvot = skatteintäkter/BNP    (Ds 2009:1) 

 

Av formeln syns att skattekvoten kan hållas konstant om både skatteintäkterna och BNP ökar. BNP 

ökar om produktiviteten och antalet arbetstimmar ökar, men det är endast ökade arbetade timmar som 
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kan lösa det långsiktiga finansieringsproblemet. Genom ökad produktivitet i näringslivet ökar 

offentliga sektorns inkomster då löner i näringslivet och därmed även skatteintäkter utvecklas 

gynnsamt. Produktivitetsutvecklingen leder dock även till ökade offentliga utgifter genom att den 

snabbare löneutvecklingen i näringslivet även leder till en snabbare löneutveckling i offentliga sektorn. 

Detta för att den offentliga sektorn måste kunna behålla och rekrytera arbetskraft. Dessutom ökar 

utbetalningar till hushållen då lönerna stiger. Sammantaget innebär produktivitetsutvecklingen i 

näringslivet en föga positiv nettoeffekt och är därmed ingen hållbar långsiktig lösning till problemet. 

Det kvarvarande alternativet är då att öka antalet arbetade timmar, som bestäms av antalet i arbetsför 

ålder samt gruppens genomsnittliga arbetstid, och därmed öka sysselsättningen. Detta alternativ ökar 

den offentliga sektorns inkomster och minskar dess utgifter, det vill säga endast positiv inverkan på 

den offentliga sektorns ekonomi. Det ökade arbetsutbudet bidrar till större utrymme att förbättra 

välfärdstjänsterna. Dessutom reduceras utbetalningarna till hushållen genom att arbetslöshetsunderstöd 

och sjukersättningar minskar. (Ds 2009:1, SOU 2004:19) Tillvägagångssättet att öka sysselsättningen 

kan ske på två sätt, antingen genom att arbetstiden när individen är i arbete ökar eller genom att 

andelen personer i arbete ökar. Potentialen är större att lyckas med det andra sättet då det finns tre 

metoder att öka arbetskraftsdeltagandet. Detta kan ske genom tidigare inträde till arbetslivet, genom 

högre arbetskraftsdeltagande för personer i de åldrar som normalt befinner sig på arbetsmarknaden 

samt genom senare utträde i samband med pensionering. (Ds 2009:1, Svensk finanspolitik 2009) 

 

I Sverige har åldern för inträde till arbetslivet stigit trendmässigt på grund av att fler förlänger sina 

studentliv, vilket både är positivt för individen och för samhället. Det är därför inte ett mål att öka 

arbetskraftsdeltagandet för unga utan istället hitta en effektiv allokering mellan arbete och utbildning. 

Förslag på åtgärder för att stimulera ett tidigare inträde är att skapa snabbare genomströmning inom 

den högre utbildningen, att motverka utbildningsmisslyckande inom grundskola och gymnasium samt 

att minska ungdomsarbetslösheten. (Ds 2009:1, Svensk finanspolitik 2009) 

 

Sveriges genomsnittliga utträdesålder har sjunkigt under flera decennier. Idag är den genomsnittliga 

åldern för pensionsuttag nära 65 år, men den genomsnittliga utträdesåldern är runt 63 år. Relevant i 

detta sammanhang är utträdesålder eftersom det är vid den tidpunkten som en person slutar att bidra 

till finansieringen av pensionssystemet och socialförsäkringarna. En individs beslut att lämna 

arbetsmarknaden beror på individuella faktorer som till exempel hälsa, familjeförhållanden, utbildning 

och yrke. Även institutionella förhållanden, som det allmänna pensionssystemets utformning, påverkar 

beslutet. Det är dock inte bara utbudssidan som har betydelse för utträdesåldern, utan även efterfrågan 

på äldre arbetskraft är av stor vikt. Efterfrågan påverkas av både åldersdiskriminering och fallande 

produktivitet. Arbetslösheten hos äldre är hög, vilket bland annat beror på att det är svårt för arbetslösa 

äldre att hitta ett nytt arbete. Under senare tid har det även blivit allt vanligare att arbetsgivare lockar 

äldre att sluta arbeta genom att betala förmånliga avgångspensioner. Att senarelägga utträdet från 
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arbetslivet kräver att det långsiktiga mönstret bryts och att arbetsmarknadens normer ändras. I dagens 

pensionssystem finns det ingen bestämd pensionsålder utan endast personliga incitament att arbeta 

längre än fram till 65-års ålder. (Ds 2009:1, Svensk finanspolitik 2009) 

 

2.1.2  ÖKA D  P RO DUK TIVIT ET  I  O FFENT LIG  V ERKS A MH ET  

En ytterligare lösning är att öka produktiviteten i den offentliga verksamheten. Trots att det saknas en 

klar bild av hur produktiviteten inom välfärdstjänsterna har utvecklats finns det argument för 

möjligheten att förbättra produktiviteten. Genom teknologisk utveckling, ökad konkurrens, förbättrade 

styr- och arbetsformer kan produktiviteten effektiviseras och förbättras genom att det ger oförändrat 

resultat till lägre kostnad. Om ökad produktivitet i offentlig verksamhet ska vara en alternativ lösning 

till det långsiktiga finansieringsproblemet måste produktiviteten drivas med större kraft än tidigare. 

Detta kan eventuellt ske genom att marknadskrafterna utnyttjas. Eftersom det finns många utförare och 

det offentliga ansvaret är uppdelat kan det skapas ett tryck med hjälp av jämförelser och öppenhet 

samt valmöjligheter. På så sätt skapas ett konkurrensliknande förhållande. Teknologisk utveckling och 

utbildning är även långsiktiga investeringar som bidrar till produktivitetshöjningar inom 

välfärdssystemen. Produktiviteten begränsas dock av att välfärdstjänsterna har ett stort inslag av direkt 

kontakt mellan individen och den som utför tjänsten. Det finns även en hög grad av individuell 

anpassning av tjänsten. En ytterligare begränsning är det omfattande rekryteringsbehovet som hindras 

av bristen på kompetent personal. Dessa begränsningar försvagar produktiviteten, men trots detta finns 

en sammanslagen potential att öka produktiviteten i offentlig verksamhet. (SOU 2004:19) 

 

2.1.3  ÖKA D  ALT ERN ATIV  FIN ANS IERIN G   

Ökad alternativ finansiering kan ske på två huvudsakliga sätt, antingen genom avgiftsfinansiering eller 

genom privat finansiering. (SOU 2004:19) 

 

Avgiftsfinansiering 

Vissa välfärdstjänster avgiftsfinansieras i dagsläget, men dessa avgifter bidrar i begränsad utsträckning 

till verksamhetens finansiering. Långtidsutredningen har vidare undersökt potentialen att utvidga 

avgiftsfinansieringen inom barn- och äldreomsorgen. Slutsatsen var dock att potentialen var begränsad 

och de resurstillskott som frigörs endast bidrar till marginella förbättringar. För att 

avgiftsfinansieringen ska få önskvärda effekter krävs det att avgifterna tas ut på de välfärdstjänster 

som är avgiftsfria i dagens läge. Risken med avgiftsfinansiering är dock att det kan leda till att 

efterfrågan på välfärdstjänster minskar, vilket sedan leder till oönskade fördelningseffekter. Detta 

grundar sig i att den privata betalningsförmågan skiljer sig mellan olika hushåll. Följden blir att de 

hushåll som har en bättre ekonomi kommer att ha större förutsättningar att köpa fler och bättre tjänster 
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än de hushåll som har det sämre. Problemet rör även andra lösningar med alternativ finansiering. 

(SOU 2004:19) 

 

Privat finansiering 

Möjligheten till privat finansiering bygger på att välfärdstjänsterna i ökad grad finansieras av egna 

pengar. I diskussionen om privat finansiering har det uppkommit två alternativ att förbättra de 

ekonomiska förutsättningarna för den offentliga sektorn. Det första alternativet är omfördelning inom 

den offentliga sektorn, det vill säga den offentliga sektorn helt upphör att tillhandahålla vissa 

välfärdstjänster, som istället finansieras privat. Det andra alternativet är ökat medborgaransvar, det vill 

säga att de skattefinansierade tjänsterna avgränsas till ett basutbud och att medborgarna får möjlighet 

att komplettera detta basutbud med egna, frivilliga betalningar. Båda dessa möjligheter beskrivs mer 

ingående i följande stycken. (SOU 2004:19) 

 

Omfördelning inom offentliga sektorn 

Omfördelning inom offentliga sektorn kan ske på två sätt, tidsmässig omfördelning eller långsiktig 

strategisk omfördelning. Den tidsmässiga omfördelningen innebär att under en period är det överskott 

i de offentliga finanserna för att täcka upp för perioden efter då det är underskott, även vice versa. 

Detta får till följd att den offentliga finansieringen utjämnas på lång sikt. (Ds 2009:1) Ett exempel på 

en redan införd åtgärd med syfte att tidsmässigt omfördela är överskottsmålet. Överskottsmålet 

innebär att den offentliga sektorns finansiella sparande ska uppgå till en procent av BNP i genomsnitt 

över en konjunkturcykel. Detta innebär att det bidra till en jämnare fördelning av försörjningsbördan 

mellan olika generationer och till att skattekvoten inte varierar för mycket över tiden. Med andra ord 

syftar det till att bidra till de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Överskottsmålets syfte är 

god, men dock brister det i faktumet att utformning och uppföljningen är otydlig. (RiR 2008:15) 

Bristen i utformningen beror på att det inte handlar om en ålderpuckel utan en kontinuerlig 

livslängdsökning. Dessutom, som tidigare nämnts, är inte demografins utveckling den enda orsaken 

till det långsiktiga finansieringsproblemet. Det finns därför ingen anledning att tro att den ökade 

efterfrågan på välfärdstjänster är tillfällig. Överskottsmålet ger ingen långsiktig lösning till problemet, 

men det bidrar till att ge mer tid till att finna dessa lösningar. (Ds 2009:1) 

 

Långsiktig strategisk omfördelning fungerar genom att vissa områden prioriteras högre än andra och 

därmed tillförs mer resurser på bekostnad av de lågprioriterade områdena. Frågan som ställs är då 

inom vilka områden den offentliga finansieringen kan minska långsiktigt till förmån för ökade 

satsningar på välfärdstjänster. Detta ställer högre krav på medborgarna och därmed kan detta endast 

accepteras inom de områden där medborgarna själva kan tillgodose sina behov samt måste viss olikhet 

mellan medborgarna accepteras. På detta sätt finns vissa gränser för möjligheten att införa en 
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långsiktig strategisk omfördelning, vilket även förstärks av den politiska laddningen i frågan. (Ds 

2009:1) 

 

Ökat medborgaransvar 

Ett annat alternativ till finansiering av välfärdstjänsterna är att vissa delar överlämnas till medborgarna, 

det vill säga att enskilda medborgare eller grupper av medborgare tar eget ansvar för välfärdstjänster 

vid sidan av det offentliga ansvaret. På detta sätt avlastas den offentliga ekonomin. Det ställs krav att 

medborgarna har möjlighet att kunna ta det ökade ansvaret och att det ska kunna ske utan att märkbara 

skillnader uppstår. Faktum är att medborgarna har olika möjligheter att ta ett ökat eget ansvar och 

därmed sätts likabehandlingsprincipen i fara. En uppdelning mellan basutbud och ett kompletterande 

utbud innebär att staten fortfarande tillhandahåller välfärdstjänster som finansieras av skatter samtidigt 

som ett ökat spelrum ges till den enskilde medborgaren. (Ds 2009:1) 

 

Ökat medborgaransvar kan ske på två sätt. Det första innebär att medborgarna betalar mer för de 

tjänster som i huvudsak finansieras offentligt, det vill säga ökade avgifter. Det andra sättet är att det 

offentliga åtagandet begränsas. Detta kan ske genom att insatserna tas bort helt från det offentliga 

utbudet, det vill säga medborgarna får själva bedöma och bekosta sina behov, eller genom att vissa 

insatser endast finansieras offentligt upp till en viss nivå, det vill säga önskar medborgarna ytterligare 

insatser finansieras dessa av medborgaren själv som en slags tilläggstjänst. Inget av alternativen är 

dock rimliga vad gäller vård och omsorg då principerna för välfärdstjänster är att de ska fås efter 

behov och inte betalningsförmåga samt att jämlikhet och likvärdighet ska garanteras. (Ds 2009:1) 

Problemet orsakas av, som nämnts tidigare, att den privata betalningsförmågan skiljer sig och därmed 

skiljer sig även förutsättningarna att köpa fler och bättre kompletterande utbud. (SOU 2004:19) 

 

Den privata finansieringen via ökat medborgaransvar kan även uppstå som ett hot mot välfärdsstaten 

då det kan leda till att de medborgare som själva finansierar sina välfärstjänster börjar ifrågasätta 

varför de även ska betala för de offentliga, som de då inte utnyttjar. De offentliga välfärdstjänsterna 

måste därför upprätthålla högre standard än den privata verksamheten och därmed upplevas som 

huvudalternativet. De offentligt finansierade tjänsterna ska var basen och de privata ska ses som ett 

komplement. Detta bidrar då istället till att den privata verksamheten blir en möjlighet istället för ett 

hot. (Ds 2009:1) 
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3 FAKTORER SOM PÅVERKAR VÄLFÄRDSTJÄNSTERNAS KOSTNADER  

I detta kapitel presenteras den utvalda teorin som ingår i uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet 

tar upp två sambandshypoteser, som beskriver de demografiska behovens samband samt 

prestationernas samband till kostnaderna. Dessutom tas några teorier upp för att beskriva hur 

sambandshypoteserna kan avvika. Dessa är kostnadssamband, utbudsstyrd efterfrågan samt Baumols 

obalanserade tillväxtteori. 

 

3.1 SAMBANDSHYPOTESER  

Det går att urskilja två olika hypoteser om hur sambanden mellan kostnader, demografiska behov och 

prestationer kan och borde se ut. Den första hypotesen anser att kostnaderna är en funktion av 

demografiska behov, det vill säga befolkningsstorlek och ålderssammansättning. När de demografiska 

behoven ökar, ökar även kostnaderna för verksamheten då det krävs mer resurser för att möta de ökade 

behoven. Indirekt när det talas om kostnader är det resurserna i verksamheten det är frågan om. 

Hypotesen kan formuleras enligt funktion (3.1) som visas här nedan. (Börjesson 2008) 

 

K = f(D)       (3.1) 
K = kostnader 
D = demografiska behov 
 

Utifrån detta antagande kan första hypotesen formuleras, det vill säga att det finns ett samband mellan 

kostnader och demografiska behov. 

 

Den andra hypotesen hävdar att det inte endast är de demografiska behoven som styr kostnaderna utan 

även prestationerna påverkar. Prestationer är ett sammanvägt mått på antalet brukare inom de olika 

välfärdssektorerna. För barnomsorgen innebär detta att utvecklingen av antalet inskrivna barn har 

vägts samman med utgångspunkt från kostnader per inskrivet barn i respektive verksamhetsdel. 

Eftersom ett förskolebarn kostar mer än ett fritidshemsbarn kommer ytterligare ett förskolebarn att 

bidra till en större ökning än ytterligare ett fritidshemsbarn. Prestationer för barnomsorgen avser 

därmed hur antalet inskrivna barn i förskola, familjedaghem och fritidshem utvecklas efter att barnen 

viktats med respektive verksamhetsdels kostnader. Den samlade mängden prestationer för 

välfärdstjänster för barn avser på motsvarande sätt hur antalet viktade barn i grundskola, 

gymnasieskola, särskola, samt barn- och ungdomsvård har utvecklats tillsammans med barnomsorgens 

sammanvägda utveckling. (Börjesson 2008) 

 

Hypotesen skiljer sig från den förra genom att den anser att prestationerna är en funktion av de 

demografiska behoven och vidare att kostnaderna är en funktion av prestationerna. Med andra ord 
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innebär detta att en ökning av de demografiska behoven ökar kravet på prestationer inom 

verksamheten som i sin tur ökar kostnaderna. Sambandet mellan demografi och kostnader utgår ifrån 

att ytterligare invånare ökar kravet på välfärdstjänster, som i sin tur ökar kravet på resurserna. Detta 

innebär att sambandet är tudelat, vilket illustreras av funktionerna (3.2) och (3.3). (Börjesson 2008) 

 

P = f(D)      (3.2) 
K = f(P)      (3.3) 
K = kostnader 
D = demografiska behov 
P = prestationer 
 

Utifrån ovanstående antaganden kan ytterligare en hypotes formuleras, det vill säga att det finns ett 

samband mellan kostnaderna och demografiska behoven samt prestationerna. 

 

3.2 KOSTNADSSAMBAND  

En väsentlig del av kostnadssambanden är förhållandet mellan kvantitet, Q, och genomsnittlig 

totalkostnad, ATC. När Q ökar kan ATC öka, minska eller förbli konstant beroende på verksamhetens 

skalavkastning. Om ATC minskar har verksamheten stordriftsfördelar, det vill säga kostnaderna 

minskar då Q ökar. Utrymme för stordriftsfördelar finns om marginalkostnaden, MC, är mindre än 

ATC. Om ATC däremot ökar när Q ökar har verksamheten fallande skalavkastning, vilket sker när 

MC är större än ATC. Om ATC förblir konstant har verksamheten konstant skalavkastning. Orsaker 

till att det finns skalfördelar är att den fasta installationskostnaden inte varierar med Q. En annan orsak 

är när Q ökar, vilket innebär att verksamheten kan använda arbetskraften i mer specialiserade uppgifter, 

det vill säga istället för att en person arbetar med två olika områden jobbar denne med endast ett 

område då verksamheten växer. Ett sista exempel är att det finns vissa fysiska och naturliga lagar som 

innebär att det finns skalfördelar. När verksamheten växer minskar antalet lagrade enheter i 

förhållande till försäljning. Skalavkastning kan delas in i två olika typer, intern eller extern. Den 

interna skalavkastningen har större potentiell inverkan på kostnader och lönsamhet. Intern 

skalavkastning är relaterat till att minska enhetskostnaderna för verksamheter genom att växa i storlek. 

Till exempel när en verksamhet beställer större inputkvantiteter ges det möjlighet att få inköpet till ett 

lägre pris per enhet eller ett företag som har större produktion kan använda mer avancerade tekniker 

som ger utrymme för massproduktion. Extern skalavkastning är när kostnaden per enhet minskar till 

följd av att hela industrin växer i storlek. (Carlton et al 2005) 
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3.3 UTBUDSSTYRD EFTERFRÅGAN  

Utbudsstyrd efterfrågan, supplier induced demand, uppstår när leverantören agerar som en agent för 

konsumenten eller genom politiker styrning där målet är att röstmaximera. Detta leder till att 

efterfrågenivån blir högre än om konsumenten själv hade fått styra. Den utbudsstyrda efterfrågan är 

den efterfrågan som existerar utöver vad som hade funnits på en marknad där konsumenten hade 

perfekt information. (Davis et al. 2000) Konsumenterna efterfrågar varor och tjänster efter behov. När 

detta tillämpas på välfärdstjänsterna är det viktigt att särskilja mellan efterfrågan och behov då 

existensen av imperfekt information antar att konsumenterna är oförmögna att agera efter deras behov. 

Till exempel är det svårt för konsumenten att själv bedöma vilken nivå av vård som behövs och 

förlitar sig oftast till professionella, vilka även är leverantören. (Labelle et al. 1994) 

 

Figur 3.1 ger en närmare förklaring hur den utbudsstyrda efterfrågan uppstår. D1 och S1 är den 

ursprungliga efterfrågan och utbudet, där jämvikten sker vid Q1. Om det i nästa steg sker en 

utbudsökning till S2 förutspås priset att falla från P1 till P3, vilket därmed innebär en kvantitetsökning 

från Q1 till Q3. Figuren visar att en ökning i utbud leder till en direkt ökning i efterfrågan. 

Utbudsförändringen skiftar efterfrågan till D2 vilket ger en jämvikt vid P2 och Q2. Detta sker dock 

endast under konkurrensförhållanden. (Folland 2004) 

 

 
 
Källa: Folland 2004 
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Kvantitet, Q 

D1 
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S1 
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P3 

 Q1     Q3          Q2 
 

Figur 3.1 Utbudsstyrd efterfrågan 
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3.4 BAUMOLS OBALANSERADE TILLVÄXTTEORI  

Baumol (1967) framlägger i sin teori att ojämn tillväxt leder till att det blir dyrare att utföra arbete i 

den sektor som har svag tillväxt, vilket leder till ytterligare konsekvenser. 

 

Den obalanserade tillväxtteorin bygger på fyra antaganden, vilka är följande: 

1. Ekonomin är uppdelad i två sektorer där den ena består av teknologiska verksamheter och kan 

därmed öka sin produktivitet och den andra består av verksamheter där produktiviteten endast 

kan öka sporadiskt. Skillnaden är vilken roll arbetskraften har inom verksamheten. I den 

teknologiska verksamheten är arbetskraften en produktionsfaktor, medan i den andra mäts 

kvaliteten i mängden arbetskraft. 

2. Alla utgifter förutom arbetskraft kan ignoreras då detta förenklar modellen, men påverkar inte 

det slutliga resultatet. 

3. Löneutvecklingen för de två sektorerna följs åt. På lång sikt finns det en grad av rörlighet på 

alla arbetsmarknader, vilket får till följd att lönen tenderar att följas åt oberoende i vilken 

sektor man arbetar i. 

4. Lönen ökar i samma takt som producerade enheter per arbetad timme i den sektor där 

produktiviteten ökar. Detta beror på att arbetskraften är medveten om 

produktivitetsförbättringarna och därmed efterfrågar mer lön. 

 

Baumol (1967) presenterar fyra påståenden: 

1. Kostnaden per producerad enhet kommer att stiga i den ena sektorn och förbli konstant i den 

andra. Detta förväntas påverka efterfrågan då efterfrågan på produkter i den icke-produktiva 

sektorn kommer att minska eftersom dessa produkter blir relativt dyrare. 

2. Det finns en tendens att efterfrågan på produkter från den icke-produktiva sektorn minskar och 

kanske till och med försvinner då efterfrågan är elastisk. Om priselasticiteten är tillräckligt 

liten eller om inkomstelasticiteten är tillräckligt hög kan produkten förbli kvar på marknaden. 

Ett annat alternativ är statliga interventioner. 

3. Om produktionsförhållandet mellan sektorerna ska hållas konstant måste mer och mer av den 

totala arbetskraften överföras till den icke-produktiva sektorn, vilket leder till att mängden i 

den andra sektorn kommer gå mot noll. 

4. Ett försök att uppnå balanserad tillväxt kommer leda till att tillväxttakten i ekonomin minskar 

relativt tillväxttakten på arbetskraft. Om produktivitetstillväxten i den icke-produktiva sektorn 

förblir noll och den samlade arbetskraften hålls konstant kommer tillväxttakten i ekonomin att 

gå mot noll. 
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4 STATISTISK METOD 

Följande redogörs studiens statistiska tillvägagångssätt och genomförande. Kapitlet ger en 

beskrivning av de statistiska modeller som kommer att användas. Tillsammans med datamaterialet, 

som beskrivs i nästkommande kapitel, ligger det till grund för de empiriska resultaten.  

 

4.1 STATISTISKA MODELLER  

Den statistiska metod som är användbar i detta sammanhang då uppsatsens syfte är att studera två 

olika sambandshypoteser mellan kostnader, prestationer och demografiska behov, är linjär 

regressionsanalys. Uppsatsens syfte studeras via två olika regressionsmodeller, enkel linjär 

regressionsmodell och multipel linjär regressionsmodell. 

 

4.1.1  ENKEL L IN JÄ R R EGR ESS IONS MO DELL  

Den enkla linjära regressionsmodellen antar att sambandet mellan den beroende variabeln, Y, och den 

förklarande variabeln, X1, är en ungefärlig rät linje. Modellen innehåller två parametrar: 

regressionskoefficienten, β1,och interceptet, β0, vilket visas i 4.1. (Bowerman et al. 2005) 

 

Y = β0 + β1·X1 + µ     (4.1) 

 

Uppsatsens enkla linjära regressionsmodell specificeras i syfte att undersöka ifall kostnaderna är en 

funktion av de demografiska behoven. I denna är kostnaderna, K, den beroende variabeln och 

demografiska behoven, D, den förklarande variabeln. Studiens modell kan ses nedan i formeln 4.2. 

 

K = β0 + β1·D + µ     (4.2) 

 

4.1.2  MULTIP EL L I NJ ÄR  R EG RES SION SMO D ELL  

Den multipla linjära regressionsmodellen skiljer sig från den enkla genom att den innehar fler än en 

förklarande variabel. Modellen innehar fortfarande ett intercept, men till skillnad från den enkla linjära 

regressionsmodellen har den två eller flera regressionskoefficienter. (Bowerman et al. 2005) I formeln 

4.3 har modellen två förklaringsvariabler, X1 och X2, och därmed även två regressionskoefficienter, β1 

och β2. 

 

Y = β0 + β1·X1 + β2·X2 + µ     (4.3) 

 



 
25 

Med hjälp av denna modell undersöks ifall prestationer är en funktion av demografiska behov och i sin 

tur påverkar kostnaderna. I modellen är kostnaderna, K, den beroende variabeln och de demografiska 

behoven, D, samt prestationerna, P, är de förklarande variablerna. Studiens multipla linjära 

regressionsmodell presenteras i 4.4. 

 

K = β0 + β1·P + β2·D + µ     (4.4) 

 

4.2  EKONOMETRISKA TESTER  

De ekonometriska testerna syftar till att beskriva, analysera och testa olika ekonomiska samband. De 

olika testerna varierar beroende på undersökningens mål. Testerna undersöker i fall datamaterialet och 

de formulerade modellerna innehar några problem från de utsatta antagandena som måste uppfyllas 

vid OLS, Ordinary Least Squares. Studiens datamaterial och modeller testas för multikolinjäritet, 

heteroskedasticitet, autokorrelation samt stationäritet. (Gujarati 2003) 
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5 DEN HISTORISKA UTVECKLINGEN  

I uppsatsens femte kapitel beskrivs och redovisas den historiska utvecklingen för kostnader, 

prestationer och demografiska behov inom respektive välfärdstjänstsektor. Detta är det datamaterial 

som används i uppsatsens statistiska skattningar. Kapitlet delas upp i tre delar; utvecklingen av 

kostnader, utvecklingen av prestationer och utvecklingen av de demografiska behoven. 

 

5.1 UTVECKLINGEN AV KOSTNADER  

 
Diagram 5.1 Kostnadsutveckling för välfärdstjänster för barn, äldre samt barn och äldre under perioden 
1980-2005 
Index 1980 = 100, fasta priser 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2009 
 
Massmedier har under lång tid rapporterat om nedskärningar och besparingar, vilket gör att många blir 

överraskade av det faktum att under perioden 1980-2005 har välfärdstjänsterna haft en genomsnittlig 

kostnadsökning på 50 procent. Det är ingen enskild verksamhet bland välfärdstjänsterna som påvisar 

en negativ procentuell förändring. Ett betydande trendbrott sker under 1970- och 1980- talen. Detta 

beror på ett ökat inslag av privat produktion och att de anställdas arbetstider har ökat. Resurserna har i 

ökad grad använts till att finansiera entreprenader och köp av verksamhet. Konsekvensen är att antalet 

offentliganställda har minskar, men resurserna ökar då kostnader för egen personal ersätts av 

kostnader av personal med annan arbetsgivare. (Börjesson 2008) Under perioden 1980-2005 har 

barnomsorgen, inklusive förskoleklass, en kostnadsökning över genomsnittet med total 56 procentuell 

förändring i fasta priser. (Sveriges Kommuner och Landsting 2009) Under samma period expanderar 

barnomsorgen kraftigt vad gäller antal och andel inskrivna barn, vilket resulterar i en kostnadsökning 

med 70 procent relativt demografin. Kostnaden minskar dock med 22 procent per inskrivet barn. 
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(Börjesson 2008) Kostnadsökningen för alla välfärdstjänster för barn har dock inte en lika stor 

procentuell förändring som barnomsorgen, inklusive förskoleklass, enskilt. Välfärdstjänster för barn 

påvisar en positiv procentuell förändring med en total kostnadsökning på 34 procent. Under perioden 

visas en relativt stabil kostnadsökningstrend med undantag för ett fåtal år i mitten av 1990-talet då det 

sker små temporära kostnadsminskningar. Under perioden 1980-2005 har äldreomsorgen, liksom 

barnomsorgen, en kostnadsökning över genomsnittet med 62 procent. Det syns tydligt att det sker en 

kraftig positiv kostnadsutveckling på 61 procent från 1980 fram till 1995. Från 1995 och fram till 2005 

visar kostnadsutvecklingen en positiv trend, men inte alls lika stark som den under 1980-talet och 

första halvan av 1990-talet. (Sveriges Kommuner och Landsting 2009) Äldreomsorgen har en motsatt 

utveckling jämfört med barnomsorgen vad gäller kostnad per brukare och relativ demografin. Inom 

äldreomsorgen har antalet och andelen äldre med äldreomsorg minskat, vilket resulterat i att kostnader 

relativt demografin har minskat. Kostnaden per vårdtagare har dock ökat med 100 procent. (Börjesson 

2008) I det sammanslagna indexet för välfärdstjänster för båda barn och äldre ökar kostnaderna med 

42 procent under perioden 1980-2005, vilket naturligt är högre än välfärdstjänster för barn och lägre 

för välfärdstjänster för äldre. Trenden är stadigt uppåtgående med undantag för några enstaka år under 

1990-talet, men dessa kostnadsminskningar är relativt små och uppgår endast runt en procentenhet. 

Det visas tydligt att alla tre välfärdskategorier har en uppåtgående trend vad gäller kostnaderna med 

undantag för ett fåtal år. Det visas även tydligt att välfärdstjänsterna för äldre har en starkare positiv 

kostnadsutveckling än den för välfärdstjänster för barn. Eftersom välfärdstjänster för barn och äldre är 

den sammanslagna trenden av välfärdstjänster för barn och välfärdstjänster för äldre faller trendlinjen 

naturligt mellan trendlinjerna för välfärdstjänster för barn och välfärdstjänster för äldre. Ovanstående 

illustreras i diagram 5.1. (Sveriges Kommuner och Landsting 2009)  
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5.2 UTVECKLINGEN AV PRESTATIONER  

 
Diagram 5.2 Prestationsutveckling för välfärdstjänster för barn, äldre samt barn och äldre under 
perioden 1980-2005 
Index 1980 = 100, fasta priser 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2009 
 
Prestationer är ett sammanvägt mått på antal brukare, som tidigare har beskrivits närmre. (Börjesson 

2008) Under perioden 1980-2005 ökar prestationsutvecklingen för välfärdstjänster för barn med cirka 

41 procent. Prestationsutvecklingen påvisar en stabil uppåtgående trend. Under samma period skiftar 

prestationsutvecklingen för äldre mellan prestationsökningar och prestationsminskningar. Över hela 

perioden är det en total prestationsökning på cirka två procent, vilket är ytterst lite jämfört med 

välfärdstjänster för barn som har en total ökning på 41 procent. Prestationstoppen för välfärdstjänster 

för äldre är år 1995 då prestationerna ökat med tio procent sedan 1980. Med tanke på att 

prestationsutvecklingen endast rör sig inom ett spann mellan noll till tio procent har prestationerna 

inom välfärdstjänsterna för äldre relativt små prestationsökningar relativt prestationsminskningar. I det 

sammanslagna indexet för välfärdstjänster för barn och välfärdstjänster för äldre visas en uppåtgående 

trend på 28 procent. Den skiftande trenden för välfärdstjänster för äldre stabiliseras med den stadigt 

uppåtgående trenden av välfärdstjänster för barn. Detta resulterar i en stabil uppåtgående trend för 

välfärdstjänster för barn och äldre. Välfärdstjänsterna har en relativt likartad prestationsutveckling 

fram till slutet av 1980-talet då trenderna tar varsin riktning. Välfärdstjänster för barn har en starkt 

uppåtgående trend, medan välfärdstjänster för äldre har en relativt stabil trend med knappt märkbara 

förändringar. Naturligt lägger sig trendlinjen för välfärdstjänster för barn och äldre mellan 

trendlinjerna för välfärdstjänster för barn och välfärdstjänster för äldre. Trendlinjen visar en stabil 

uppåtgående prestationsutveckling, men något svagare än den för välfärdstjänster för barn eftersom 

den mildras av neutrala trenden för välfärdstjänster för äldre. Ovanstående visas i diagram 5.2. 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2009) 
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5.3 UTVECKLINGEN AV DE DEMOGRAFISKA BEHOVEN  

 
Diagram 5.3 Utveckling av demografiska behov mellan välfärdstjänster för barn, äldre samt barn och 
äldre under perioden 1980-2005 
Index 1980 = 100, fasta priser 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2009 
 
Under perioden 1980-2005 ökar Sveriges befolkning från 8,3 miljoner till drygt 9 miljoner invånare. 

Detta är en befolkningsökning på cirka nio procent. De demografiskt betingade behoven är störst vad 

gäller ökningen av antalet invånare i högre åldrar som är i stort behov av välfärdstjänsterna. 

Sammanlagt under perioden beräknas de demografiska behoven av välfärdstjänster ha ökat med 12 

procent. (Börjesson 2008) Under perioden 1980-2005 minskar de demografiska behoven för 

välfärdstjänster för barn med cirka tre procent över hela perioden. Som mest minskar de demografiska 

behoven med cirka åtta procent, vilket sker mellan åren 1980 fram till 1988. Efter 1995 fram till 2005 

rör sig trenden mellan en minskning av en till tre procent. Hela perioden speglas dock av minskningar 

av de demografiska behoven jämfört med 1980. Under samma period, 1980-2005, har välfärdstjänster 

för äldre en starkt uppåtgående trend, vad gäller demografiska behov, utan några trendbrott i form av 

minskningar i behov. Över hela perioden sker det en ökning på cirka 60 procent, vilket är betydligt 

mer jämfört med välfärdstjänster för barn som till och med har en neråtgående trend. Genom att slå 

samman indexen för välfärdstjänster för barn och välfärdstjänster för äldre, resulterar detta i ett 

gemensamt index för välfärdstjänster för både barn och äldre där de demografiska behoven påvisar en 

ökning på cirka 13 procent under perioden 1980-2005. Detta är betydligt lägre än den starka ökningen 

av välfärdstjänster för äldre på 60 procent, men betydligt högre än minskningen av välfärdstjänster för 

barn på åtta procent. Trenden av de demografiska behoven av välfärdstjänster för barn och äldre är 

svängigare än den stabila trenden av välfärdstjänsterna för äldre, vilket orsakas av den svängigare 

trenden hos välfärdstjänster för barn. Genom en jämförelse av demografiutvecklingen kan tydligt 

utläsas att välfärdstjänster för barn och välfärdstjänster för äldre har helt skilda trender under perioden 
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1980-2005. Redan efter startåret 1980 går välfärdstjänsternas trendlinjer skilda vägar. Välfärdstjänster 

för barn kan utläsas ha en minskande trend som trots minskningarna har en relativt stabil och neutral 

trend jämfört med välfärdstjänster för äldre, som till skillnad har en starkt uppåtgående trend. 

Trendlinjen för välfärdstjänster för barn och äldre lägger sig mellan trendlinjerna för välfärdstjänster 

för barn och välfärdstjänster för äldre med ett formmönster likt trendlinjen för välfärdstjänster för 

barn. Den skiljer sig dock på sätt att den är något uppåtgående i sin trend, vilket orsakas av den starkt 

uppåtgående trenden från välfärdstjänster för äldre. Ovanstående kan utläsas i diagram 5.3. (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2009) 
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6 STUDIENS RESULTAT  

Kapitlet innehåller de empiriska resultaten som inhämtats med hjälp av de statistiska skattningarna av 

det tidigare presenterade datamaterialet. De undersökningar och tester som beskrivs i uppsatsens 

metodkapitel genomförs och resultatet presenteras och analyseras följande. Det empiriska resultatet 

är uppdelat efter välfärdstjänster för barn, välfärdstjänster för äldre samt välfärdstjänster för barn 

och äldre. 

 

6.1 VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR BARN  

I studiens enkla linjära regressionsmodell för välfärstjänster för barn ges följande resultat, se tabell 

6.1. 

 

  R2 β T-värde T-signifikans DW-värde 

Demografiska 
behov 

0,000 0,013 0,018 0,986 0,061 

Tabell 6.1 Välfärdstjänster för barn - Enkel linjär regressionsmodell 
 

Den undersökta modellen påvisar att det råder positiv autokorrelation då Durbin-Watson värdet är 

0,061 och är mindre än två. Två är tumregeln för att ingen autokorrelation föreligger. Om det är högre 

än två är det tecken på att det finns negativ autokorrelation. Att modellen påvisar positiv 

autokorrelation är inget märkvärdigt då det antagligen beror på att modellen innehar specifikationsfel 

på grund av att den inte innehåller någon laggad variabel. Det finns inga tecken på att det råder 

heteroskedasticitet eller icke stationäritet. Modellens R2 -värde, det vill säga förklaringsgraden, är noll, 

vilket innebär att beroendevariabeln, kostnaderna, inte alls förklaras av den förklarande variabeln, de 

demografiska behoven. R2 -värdet kan anta ett värde mellan noll och ett. Även de demografiska 

behovens t-värde är 0,018, vilket är väldigt lågt. Detta visas även av modellens höga t-signifikans på 

0,986, vilket innebär att det finns stor risk att göra fel vid förkastning av nollhypotes, det vill säga de 

demografiska behoven är inte signifikanta. De demografiska behovens β-värde är 0,013, vilket innebär 

att en förändringsökning på en enhet ökar kostnaderna med 0,013. Detta är en väldigt liten påverkan 

på kostnaderna vid förändring av de demografiska behoven. Av detta dras slutsatsen att sambandet 

mellan kostnader och demografiska behov inte föreligger vad gäller välfärdstjänster för barn. 
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Tabell 6.2 visar studiens resultat för den multipla linjära regressionsmodellen. 

 
  R2 β T-värde T-signifikans DW-värde F-värde F-signifikans 

Demografiska 
behov 

0,937 -1,670 -8,471 0,000 0,626 187,831 0,000 

Prestationer   0,675 19,278 0,000       
Tabell 6.2 Välfärdstjänster för barn - Multipel linjär regressionsmodell 

 

Den multipla linjära regressionsmodellen har också ett Durbin-Watson värde lägre än två och ligger på 

0,626. Av samma orsaker som ovan är detta en naturlig utgång på grund av modellens specifikation. 

Modellen uppvisar spår av multikolinjäritet, men dock inga spår av heteroskedasticitet eller icke 

stationäritet. Mellan modellens förklarande variabler finns det en korrelation på 0,443, vilket inte är 

högt, men kan ändå ha betydelse för resultatet. Modellens R2 -värde är högt med 0,937, vilket innebär 

att 93,7 procent av beroende variabeln förklaras av de förklarande variablerna, demografiska behov 

och prestationer. Även modellens f-värde samt f-signifikansen påvisar att modellens variabler är av 

vikt då f-värdet är mycket högre än fem, vilket är tumregeln för att förkasta en variabel. De 

demografiska behovens t-värde är -8,471,och har en t-signifikans på noll, vilket påvisar att variabel är 

signifikant. Dess β-värde är dock -1,670, det vill säga negativt, vilket kan vara en effekt av 

korrelationen mellan demografiska behov och prestationer. Sambandet blir därmed negativt mellan 

demografiska behov och kostnader. I och med detta kan slutsats dras att demografiska behov inte 

påverkar kostnaderna. Modellens andra variabel, prestationerna, har ett t-värde på 19,278 och en t-

signifikans på noll, vilket innebär att variabel är signifikant och ska behållas i modellen. Dess β-värde 

är dessutom 0,675 och positivt, till skillnad från demografiska behoven. Detta innebär att det finns ett 

samband mellan prestationer och kostnader.  

 

6.2 VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR ÄLDRE  

En regression av den enkla linjära regressionsmodellen ger följande resultat. 

 

  R2 β T-värde T-signifikans DW-värde 

Demografiska 
behov 

0,899 1,036 14,592 0,000 0,265 

Tabell 6.3 Välfärdstjänster för äldre - Enkel linjär regressionsmodell 
 

Modellen påvisar, som de tidigare modellerna, på positiv autokorrelation då Durbin-Watson värdet är 

0,265. Av samma orsaker som tidigare beror detta på ett modellspecifikationsfel. Det finns inga tecken 

på att modellen innehåller heteroskedasticitet eller icke stationäritet. R2-värdet för modellen är högt 

och ligger på 0,899, vilket innebär att de demografiska behoven förklarar cirka 89,9 procent av 

kostnadsförändringarna vad gäller välfärdstjänster för äldre. Variabeln påvisar även att den är av 

signifikans då dess t-värde är mycket högre än två och dess t-signifikans ligger på noll. De 
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demografiska behovens β-värde är 1,036, vilket innebär att en förändringsökning på en enhet ökar 

kostnaderna med 1,036. Ovanstående tyder på att det föreligger ett samband mellan de demografiska 

behoven och kostnaderna vad gäller välfärdstjänster för äldre. 

 

Studiens resultat av regression av den multipla linjära regressionsmodellen presenteras i tabellen 

nedan. 

 

  R2 β T-värde T-signifikans DW-värde F-värde F-signifikans 

Demografiska 
behov 

0,930 0,931 14,445 0,000 0,493 163,107 0,000 

Prestationer   1,474 3,659 0,001       
Tabell 6.4 Välfärdstjänster för äldre - Multipel linjär regressionsmodell 
 

Denna modell får ett Durbin-Watson värde på 0,493 och påvisar positiv autokorrelation som tidigare 

modeller. Det finns dock inga tecken på att modellen innefattar multikolinjäritet, heteroskedaticitet 

eller icke stationäritet. R2-värdet för modellen är högt och ligger på 0,93 vilket innebär att modellens 

förklaringsvariabler förklarar 93 procent av kostnadsförändringarna. Modellens helhet visar även stor 

signifikans då modellens f-värde är mycket högre än fem och f-signifikansen är noll. Variablerna för 

sig uppvisar även stor signifikans. Demografiska behov har ett t-värde på 14,445, vilket är mycket 

högre än två, samt en t-signifikans på noll. Detta innebär att demografiska behov ska ingå i denna 

modell. Dess β-värde ligger på 0,931, vilket innebär att en ökning med en enhet i demografiska behov 

leder till en ökning av kostnaderna med 0,931. Även prestationerna påvisar att denna ska ingå i 

modellen då dess t-värde är 3,659 och dess t-signifikans är ytterst liten. Prestationernas β-värde är 

1,474 visar att prestationerna har relativt liten påverkan på kostnaderna om jämförelser dras till de 

demografiska behoven. Resonemanget ovan visar att det finns ett visst samband mellan kostnader, 

demografiska behov och prestationer vad gäller välfärdstjänster för äldre. 

 

6.3 VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR BARN OCH ÄLDRE  

I den enkla linjära regressionsmodellen för välfärstjänster för barn och äldre ges följande resultat. 

 

  R2 β T-värde T-signifikans DW-värde 

Demografiska 
behov 

0,699 1,800 7,469 0,000 0,157 

Tabell 6.5 Välfärdstjänster för barn och äldre - Enkel linjär regressionsmodell 
 

Modellen har ett Durbin-Watson värde på 0,157 som ger tecken på positiv autokorrelation, men av 

samma skäl som ovan är det inget som påverkar studiens syfte. Inga spår av varken heteroskedasticitet 

eller icke stationäritet finns. Modellens R2-värde ligger på 0,699, vilket är något lägre än modellen för 

välfärdstjänster för äldre, men samtidigt högre än modellen för välfärstjänster för barn. För att vara en 
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modell av tidsseriedata är detta ett gränsfall om förklaringsgraden är tillräckligt hög. Demografiska 

behov är en signifikant variabel då dess t-värde är 7,469 och t-signifikans är noll. Dess β-värde är 1,8 

vilket innebär att en enhetsökning av demografiska behov leder till en kostnadsökning på 1,8. Av detta 

synes ett samband mellan demografiska behov och kostnader vad gäller välfärdstjänster för barn och 

äldre. 

 

Studiens resultat för den multipla linjära regressionsmodellen presenteras i tabell 6.6 

 

  R2 β T-värde T-signifikans DW-värde F-värde F-signifikans 

Demografiska 
behov 

0,812 -1,726 -1,976 0,060 0,268 55,098 0,000 

Prestationer   2,049 4,131 0,000       
Tabell 6.6 Välfärdstjänster för barn och äldre - Multipel linjär regressionsmodell 
 

Durbin-Watson värdet för modellen ligger på 0,268 och av samma orsaker som i de tidigare fallen 

påvisar positiv autokorrelation. Det finns inga spår på att modellen innehåller heteroskedasticitet eller 

icke stationäritet, dock har modellen problem med hög multikolinjäritet då korrelationen mellan 

demografiska behov och prestationer är 0,977. Detta tyder på att modellen endast borde inkludera en 

av förklaringsvariablerna. Modellens R2-värde är 0,812, vilket är lägre än båda tidigare modellerna 

med multipel linjär regression. Värdet beräknas dock vara tillräckligt högt. Modellens variabler 

förklarar 81,2 procent av kostnadsförändringarna. Modellens helhet är även signifikant då f-värdet är 

55,098 och f-signifikansen är noll. Även modellens förklarande variabler uppvisar signifikans. 

Demografiska behov har ett t-värde på -1,976 och en t-signifikans på 0,060 medan prestationer har ett 

t-värde på 4,131 och en t-signifikans på noll. Deras β-värden har motsatta påverkan på kostnader, 

liknande det samband i den multipla linjära regressionsmodellen för välfärdstjänster för barn. 

Demografiska behov har ett β-värde på -1,726 och påverkar därmed kostnaderna negativt, medan 

prestationernas β-värde är 2,049 och påverkar kostnaderna positivt. Av ovanstående kan slutsats dras 

att inkludering av prestationer ökade R2-värde, dock kan de demografiska behovens medverkan i 

modellen ifrågasätts då dess t-värde gör det oklart ifall denna har ett samband med kostnaderna. 

Eftersom modellen dessutom har problem med multikolinjäritet borde endast prestationer behållas i 

modellen.  
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7 DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN  

Kapitlet om den framtida utvecklingen bygger till stora delar på datamaterial från SCBs aktuella 

prognoser om folkmängd efter kön och ålder mellan årtalen 2009-2110. Det inhämtade datamaterialet 

har i sin tur anpassats till denna studies syfte med hjälp av egna beräkningar, vilket har förklarats 

tidigare. Den framtida utvecklingen presenterar en prognos över hur de demografiska behoven 

troligen kommer att utvecklas mellan åren 2009-2030 för respektive välfärdstjänstsektor. 

 
Framtida prognoser för hur den demografiska utvecklingen i Sverige skiljer sig mellan olika källor. 

Detta beror på att källorna har gjort olika antaganden om födelsetal och nettoinvandring. SCB antar att 

fruktsamheten ökar från 1,65 till 1,85 barn per kvinna redan 2010, och att fruktsamheten därefter är 

konstant, vilket är en högre nativitet än andra källor, som till exempel FN. Vidare antar SCB att 

nettoinvandringen kommer att ligga på 23 000 personer per år efter år 2010, vilket även det är en 

högre skattning än andra källor. (Lundgren et al. 2004) År 2020 beräknar bland annat SCB att personer 

med utländsk bakgrund i Sverige kommer att uppgå till 2 miljoner personer, vilket är cirka en femtedel 

av Sveriges befolkning. Detta gör att migrationen, det vill säga ut- och invandring, får stor betydelse 

för demografin samt för landets arbetskraftsutbud, vilket ökar integrationens betydelse. I framtiden 

kommer födelsetalen och medellivslängden i Sverige att förändras relativt lite på längre sikt, medan 

migrationsströmmarna kommer att variera relativt mycket. Detta gör att prognoser för framtidens 

ökade befolkningsutveckling till stor del kommer att bestå av invandring. (SOU 2004:73) Prognoser 

för livslängdens utveckling skiljer sig även åt mellan källorna. SCB antar att männens livslängd år 

2050 kommer att vara 83,6 år och att kvinnors livslängd kommer att vara 86,2 år. SCBs prognoser, 

utifrån sina antaganden, är mer optimistiska till skillnad från andra källor. (Lundgren et al. 2004)  

 

Vid diskussioner om den framtida utvecklingen ges utmaningar och möjligheter en större plats i 

debatten då politiska åtgärder som vidtas idag kan få stor effekt på framtiden. De största 

påverkningsmöjligheterna finns inom det demografiska området. Sverige kan bland annat påverka de 

demografiska behoven genom att förändra befolkningsstrukturen, eller genom att påverka landets 

arbetskraftsutbud. Möjligheterna att påverka befolkningsstrukturen ökar ju längre fram i tiden man 

syftar till att påverka. År 2030 och tiden efter ges det bland annat möjligheter att påverka 

barnafödandet genom att på olika sätt påverka hur många barn som kommer att födas under 

kommande år. Det ges även möjligheter att påverka ålderskullarna som idag är 30 år och yngre genom 

invandringspolitik. I framtiden kommer delen av befolkningen som är utlandsfödda att öka, vilket 

innebär att en god integration kommer att öka i betydelse för det totala arbetskraftsutbudet. En god och 

förbättrad integration bidrar till förbättrade förutsättningar för ekonomisk tillväxt, men det gäller att 

Sverige kan behålla och tillvarata den invandrande kompetensen i Sverige. En framtida utmaning är 
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därför att förbättra integrationen, vilket även är en utmaning som regeringen har tagit på allvar då 

arbeten mot en förbättrad integration redan har påbörjats. (Ds 2000:13) 

 

Det faktum att världen har blivit mer internationaliserad kommer även att påverka framtidens 

utveckling då den påverkar arbetskraftens rörlighet. Konkurrensen om arbetskraft kommer att öka i 

framtiden då andra länder i Europa också kommer att få ett ökat behov av arbetskraft. Generellt är 

rörligheten större bland högutbildade än bland dem som saknar högre utbildning. I dagsläget finns det 

dock ingen risk för ”brain-drain”, men det är viktigt att vara uppmärksam på att Sverige inte 

förvandlas till en nettoexportör av högutbildad arbetskraft. Anledningen till att många utlandsarbetare 

återvänder till Sverige är att Sverige har en dragningskraft som får kvalificerad arbetskraft att 

återvända trots erbjudanden utomlands. Återinvandringen innebär att Sverige tillförs kunskap genom 

arbetskraftens erfarenheter och kunskaper från arbete och studier utomlands. Det är därför viktigt att 

upprätthålla kvalitén och dessa dragningskrafter i de faktorer som gör att högutbildad arbetskraft 

återvänder till Sverige. Framtida utmaningen ligger i att Sverige förblir ett attraktivt land som gör att 

högutbildade, som skaffat sig internationell erfarenhet, förblir hög trots den hårdnande konkurrensen. 

(SOU 2004:73)  

 

Följande kommer en mer ingående beskrivning av den framtida demografiska utvecklingen att ges för 

respektive välfärdstjänst. 
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7.1 VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR BARN  

 
Diagram 7.1 Framtida utveckling av demografiska behov för välfärdstjänster för barn under perioden 
2009-2030 
Index 2009 = 100 
Källa: SCB 2009 samt egna beräkningar 
 
Den framtida utvecklingen för välfärdstjänster för barn pekar på att demografiska behoven fortsätter 

att öka fram till 2030, vilket syns tydligt i diagram 7.1, som visar den framtida utvecklingen av 

demografiska behov för välfärdstjänster för barn under perioden 2009-2030. Utvecklingen minskar 

dock mellan 2009-2014, men kommer sedan att öka. Detta ger en total ökning på upp till cirka sex 

procent under perioden 2009-2030, till skillnad från den historiska utvecklingen mellan 1980-2005 då 

det sker en minskning med cirka tre procent. (SCB 2009 samt egna beräkningar) 
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7.2 VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR ÄLDRE  

 
Diagram 7.2 Framtida utveckling av demografiska behov för välfärdstjänster för äldre under perioden 
2009-2030 
Index 2009 = 100 
Källa: SCB 2009 samt egna beräkningar 
 
Demografiska behoven för välfärdstjänster för äldre beräknas att fortsätta öka. Under perioden 2009-

2030 visar de framtida prognoserna på att utvecklingen kommer att öka upp till cirka 47 procent, 

vilket är betydligt mer än vad gäller välfärdstjänster för barn. Detta tyder på att den starkt tidigare 

uppgående trenden kommer att fortsätta. Detta syns även tydligt i diagram 7.2, som visar den framtida 

utvecklingen av demografiska behov för välfärdstjänster för äldre under perioden 2009-2030. (SCB 

2009 samt egna beräkningar)   
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7.3 VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR BARN OCH ÄLDRE  

 
Diagram 7.3 Framtida utveckling av demografiska behov för välfärdstjänster för barn och äldre under 
perioden 2009-2030 
Index 2009 = 100 
Källa: SCB 2009 samt egna beräkningar 
 
Det gemensamma indexet för välfärdstjänster för barn och äldre, som är ett medelmått av den framtida 

utvecklingen för välfärdstjänster för barn och välfärdstjänster för äldre, påvisar att demografiska behov 

gemensamt kommer att öka med cirka 26 procent. Den relativt ostabila trenden för välfärdstjänster för 

barn stabiliseras med hjälp av den starkt uppgående trenden för välfärdstjänster för äldre. Den 

gemensamma framtida utvecklingen av demografiska behov för välfärdstjänster för barn och äldre 

under perioden 2009-2030 visas i diagram 7.3. (SCB 2009 samt egna beräkningar) 
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8 ANALYS AV SAMBANDEN  

I detta kapitel analyseras teorin och de empiriska resultaten. Analysen belyser ifall de teoretiska 

sambanden stämmer överens med de statistiska skattningarna eller inte. Den första delen analyserar 

sambanden utifrån den historiska utvecklingen. Den andra delen diskuterar sambandens framtida 

utveckling, givet demografiska behovens framtida prognoser. 

 

8.1 SAMBANDENS HISTORISKA UTVECKLING  

Enligt de två sambandshypoteserna borde kostnaderna kunna förklaras med endast demografiska 

behov som förklaringsfaktor eller med både demografiska behov och prestationer. Nästföljande 

stycken undersöker dessa samband genom ett grafiskt perspektiv samt genom ett statistiskt perspektiv 

utifrån den historiska utvecklingen. 

 

8.1.1  VÄ LFÄR DS TJ ÄN ST ER FÖ R B ARN  

 
Diagram 8.1 Sambandet mellan kostnader och demografiska behov för välfärdstjänster för barn under 
perioden 1980-2005 
Index 1980 = 100 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2009 
 
Utifrån diagram 8.1 syns det tydligt att kostnadsutvecklingen och de demografiska behovens 

utveckling för välfärdstjänster för barn inte följer samma mönster. I detta fall ökar kostnaderna 

betydligt mer än de demografiska behoven under perioden 1980-2005. Under vissa perioder går till 

och med kostnadsutvecklingen och de demografiska behovens utveckling åt olika riktningar, det vill 

säga kostnaderna ökar medan demografiska behov minskar. Detta tyder på att kostnaderna inte är en 

funktion av demografiska behov. Analysen förstärks ytterligare av resultatet från den enkla linjära 
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regressionsmodellen, där resultatet tyder på att det inte finns något samband mellan kostnader och 

demografiska behov vad gäller välfärdstjänster för barn. Detta utifrån modellens låga R2 -värde, de 

demografiska behovens låga t-värde, parameterns höga t-signifikans, samt lågt β-värde. Sambandets 

insignifikans beror bland annat på politikers tidigare ambitioner att begränsa barngruppernas storlek 

samt öka personaltätheten i grundskolan, vilket driver upp kostnaderna betydligt mer än vad de 

demografiska behoven kräver. 

 

 
Diagram 8.2 Sambandet mellan kostnader, demografiska behov och prestationer för välfärdstjänster för 
barn under perioden 1980-2005 
Index 1980 = 100 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2009 samt egna beräkningar 
 
Det bristande sambandet mellan kostnaderna och de demografiska behoven för välfärdstjänster för 

barn kan öka med hjälp av flera förklaringsvariabler. Därmed är nästföljande steg att lägga till 

prestationer i modellen. Diagram 8.2 visar att kostnadsutvecklingen förstärks med hjälp av presationer. 

Det finns dock fortfarande brister i modellen, vilket syns utifrån att kostnaderna inte fullt ut följer de 

demografiska behovens och prestationernas gemensamma trend. Även i detta fall finns det tillfällen då 

kostnaderna och förklaringsvariablerna har olika utveckling. Detta beror antagligen på att modellen 

behållt demografiska behov som förklaringsvariabel trots att den brister i att förklara 

kostnadsutvecklingen. Kostnadsutveckling förklaras dock bättre utifrån dessa två förklaringsvariabler 

istället för demografiska behov ensamt. Samma svar ges av den multipla linjära regressionen. 

Modellens R2 -värde ökar radikalt, dock förklarar modellen inte fullt kostnadsutvecklingen. Även t-

värderna för modellens parametrar är signifikanta, vilket kan tyda på att demografiska behov 

fortfarande ska ingå i modellen trots det låga t-värdet i den enkla linjära regressionsmodellen. 

Förklaringsvariablern har dock en negativ påverkan på kostnaderna, vilket inte stämmer med 

hypoteserna. Detta kan vara en effekt utav korrelationen mellan demografiska behov och prestationer. 

Utifrån ovanstående kan slutsats dras att kostnadsutvecklingen bättre förklaras med hjälp av 
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demografiska behov tillsammans med prestationer, dock finns det frågetecken kring de demografiska 

behovens påverkan då den är negativ och inte egentligen påverkar kostnaderna. 

 

8.1.2  VÄ LFÄR DS TJ ÄN ST ER FÖ R ÄLD R E  

 
Diagram 8.3 Sambandet mellan kostnader och demografiska behov för välfärdstjänster för äldre under 
perioden 1980-2005 
Index 1980 = 100 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2009 
 
När det gäller välfärdstjänster för äldre brister även sambandet mellan demografiska behov och 

kostnaderna. I diagram 8.3 illustreras hur kostnaderna ökar betydligt mer än de demografiska behoven 

under perioden 1980-2005, vilket även är fallet för välfärdstjänster för barn. Detta stärker slutsatsen att 

kostnaderna för välfärdstjänsterna inte ensamt är en funktion av demografiska behov. Trots de visuella 

bevisen att sambandet mellan demografiska behov och kostnader inte stämmer ger de statistiska 

resultaten en annan bild. Den skattade modellen hade ett högt R2-värde samt var demografiska behov 

en signifikant variabel, dock kan inte demografiska behov fullständigt förklara kostnadsutvecklingen. I 

detta fall täcker parametern 89,9 procent av förändringarna. Därmed dras slutsatsen att det finns ett 

samband mellan kostnader och demografiska behov, men att detta borde kompletteras av ytterligare 

faktorer som påverkar kostnaderna. 
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Diagram 8.4 Sambandet mellan kostnader, demografiska behov och prestationer för välfärdstjänster för 
äldre under perioden 1980-2005 
Index 1980 = 100 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2009 samt egna beräkningar 
 
Om kostnader undersöks som en funktion av både demografiska behov och prestationer för 

välfärdstjänster för äldre förstärks sambandet till kostnadsutvecklingen. Detta syns tydligt i diagram 

8.4 där kostnadslinjen följer förklaringsvariablernas linje bättre än i diagram 8.3. Trots ökningen följer 

inte linjerna varandra fullt ut. Det finns fortfarande brister i att förklara kostnadsutvecklingen. 

Resonemanget stämmer med studiens statistiska resultat, där modellen med både prestationer och 

demografiska behov har ett högt R2-värde. De båda förklaringsvariablerna påvisar dock signifikans, 

vilket tyder på att de fortfarande ska ingå i förklaringen till kostnaderna. Både den grafiska 

illustrationen och den statistiska påvisar att de finns ett visst samband mellan kostnader, demografiska 

behov och prestationer, men förklaringsvariablerna bör kompletteras ytterligare för att kunna ge en 

bättre modell till att förklara kostnadsutvecklingen. 
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8.1.3  VÄ LFÄR DS TJ ÄN ST ER FÖ R B ARN  O CH  Ä LDR E  

 
Diagram 8.5 Sambandet mellan kostnader och demografiska behov för välfärdstjänster för barn och äldre 
under perioden 1980-2005 
Index 1980 = 100 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2009 
 
Naturligt stämmer inte sambandet mellan kostnader och demografiska behov då det gäller 

välfärdstjänster för barn och äldre eftersom detta inte stämmer för någon av dem separat. Dock visar 

diagram 8.5 att sambandet förstärks jämfört med välfärdstjänster för barn, men samtidigt försvagas 

jämfört med välfärdstjänster för äldre. Detta ter sig av naturliga skäl. Det statistiska resultatet bekräftar 

även detta då R2-värdet minskar i jämförelse med samma modell fast enbart för välfärdstjänster för 

äldre samt ökar i jämförelse med välfärdstjänster för barn. Variabeln påvisar signifikans och bör 

behållas i modellen, vilket tyder på ett samband mellan kostnader och demografiska behov existerar, 

men parametern kan som i tidigare modeller inte ensamt förklara kostnadsutvecklingen. 
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Diagram 8.6 Sambandet mellan kostnader, demografiska behov och prestationer för välfärdstjänster för 
barn och äldre under perioden 1980-2005 
Index 1980 = 100 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2009 samt egna beräkningar 
 
Modellen med både demografiska behov och prestationer som förklaringsvariabler innebär som i 

tidigare fall en förstärkning, men fortfarande kan dessa inte till fullo förklara kostnadsförändringarna. I 

diagram 8.6 illustreras de båda utvecklingarna. Det syns tydligt att det sker ökningar vid jämförelse 

med modellen med endast demografiska behov som förklaringsvariabel. Kostnadslinjen och 

förklaringsvariablernas linje följs åt bättre, dock inte exakt. I början av perioden ökar kostnaderna mer 

än vad de demografiska behoven och prestationerna kan förklara. Detta ändras sedan till att under en 

kortare period ökar förklaringsvariablerna mer än kostnaderna. De statistiska skattningarna visar att 

demografiska behov påverkar kostnader negativt, vilket är ett resultat av den höga multikolinjäriteten 

mellan demografiska behov och prestationer. Detta innebär att endast en av variablerna bör behållas i 

modellen och på grund av den negativa påverkan av demografiska behoven bör därmed prestationer 

behållas i modellen. Utifrån detta kan slutsats dras att det finns ett samband mellan kostnader och 

prestationer, men inte mellan kostnader och demografiska behov. Som tidigare slutsatser bör dock 

modellen kompletteras med ytterligare faktorer som påverkar kostnaderna för att kunna återge en mer 

korrekt bild av verkligheten trots att det statistiska resultatets R2-värde som ligger på 81,2 procent.  

 

8.2 SAMBANDENS FRAMTIDA UTVECKLING 

Den framtida utvecklingen tyder på att trycket på välfärdstjänsterna kommande år kommer att öka. 

Demografiska behov för välfärdstjänster för barn spås öka med sex procent över perioden 2009-2030. 

Om utvecklingen mellan demografiska behov och kostnader kommer att fortsätta som tidigare tyder 

detta på att kostnaderna kommer att öka mer än sex procent. Hur mycket mer än sex procent är svårt 

att uttala sig om eftersom fakta om övriga faktorers framtida utveckling saknas. Även demografiska 
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behov för välfärdstjänster för äldre väntas öka. Ökningen av behoven av dessa välfärdstjänster 

prognostiseras att öka med 47 procent, vilket är betydligt mer än för välfärdstjänster för barn. Trenden 

för demografiska behov spås därmed att fortsätta som den har gjort under tidigare perioder, då 

behoven för välfärdstjänster för äldre har ökat betydligt mer än behoven för välfärdstjänster för barn 

även under perioden 1980-2005. Kostnader för välfärdstjänster för äldre kommer, liksom 

välfärdstjänster för barn, att förväntas öka mer än de demografiska behoven, och därmed mer än 47 

procent förutsatt att den framtida utvecklingen kommer att likna den historiska. Med detta som 

bakgrund ges det tydliga tecken på att det är inom välfärdstjänster för äldre som den största framtida 

utmaningen finns. Prognosen att de förväntade kostnaderna kommer att öka mer än 47 procent fram 

till 2030 reser frågor om hur denna kostnadsökning ska finansieras. 

 

Utifrån att demografiska behov kommer att fortsätta utmana välfärdstjänsternas framtid krävs det att 

Sverige hittar lösningar till det långsiktiga finansieringsproblemet. Den centrala utmaningen på kort 

och medellång sikt är att hitta fungerande åtgärder för att öka sysselsättningen samt öka 

produktiviteten. Hittills finns det dock ingen alternativ lösning som ensamt kan vara lösningen till det 

långsiktiga finansieringsproblemet utan det krävs insatser inom flera områden för att tillgodose en 

ökad efterfråga på välfärdstjänsterna de kommande åren. På lång sikt ökar dock möjligheten att vidta 

vissa politiska åtgärder och därmed påverka Sveriges framtid. De största påverkningsmöjligheterna 

som hittills har uppkommit finns inom det demografiska området, genom att förändra 

befolkningsstrukturen, eller genom att påverka landets arbetskraftsutbud. 

 

I dagsläget är kunskapen bristande i vilka faktorer som bidrar till det långsiktiga 

finansieringsproblemet, vilket gör att det är svårt att göra omfattande framtida prognoser och därmed 

råder det osäkerhet om hur mycket kostnaderna kommer att öka. Problemet att hitta lösningar skulle 

dock underlättas om mer kunskap om det långsiktiga finansieringsproblemet fanns till förfogande. 
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9 DISKUSSION KRING ANDRA FAKTORER SOM PÅVERKAR 

SAMBANDEN  

Kapitlet diskuterar varför sambanden mellan kostnader, prestationer och demografiska behov är 

bristfälliga. I kapitlet kommer fem kompletterande faktorer att diskuteras; teknologisk utveckling, 

internationalisering, politiska ambitioner, samhällsförändringar och omvärldsmedvetenhet. 

 
Den tidigare analysen har belyst att demografiska behov inte ensamt förklarar de ökade kostnaderna i 

välfärdstjänsterna. Inte heller förklarar demografiska behov tillsammans med prestationer 

kostnadsutvecklingen. De två förklaringsvariablerna måste kompletteras med andra faktorer för att 

fullständigt beskriva sambanden till kostnaderna. Ett ytterligare tecken på detta är att de statistiskt 

testade modellerna hade ett Durbin-Watson värde som tyder på att modellerna innehar 

specifikationsfel, vilket i detta fall beror på utelämnade förklaringsvariabler. Följande kommer andra 

faktorer som kan påverka sambanden att diskuteras. 

 

9.1 TEKNOLOGISK UTVECKLING  

Den teknologiska utvecklingen kan påverka välfärdstjänsternas kostnader genom att förbättra och 

effektivisera utbudet av välfärdstjänster, vilket enligt den utbudsstyrda efterfrågan sedan ökar 

efterfrågan. Den teknologiska utvecklingen höjer levnadsstandarden genom att utbudet förbättras samt 

genom effektiviseringen som gör att tjänsterna kan nå ut till en större massa. Detta får till följd att 

efterfrågan på välfärdstjänster ökar. Utbudsökningen leder till att kostnaderna även ökar. Den 

teknologiska utvecklingens totala påverkan på kostnaderna är dock tvetydig då den leder till att nya 

metoder blir dyrare och därmed ökar kostnaderna, men samtidigt förbättrar den verksamhetens resultat 

genom effektivisering och därmed minskar kostnaderna. Den teknologiska utvecklingen kan även 

tänkas fungera i förebyggande syfte där till exempel kostnaderna, genom förebyggande av svår 

sjukdom, kan understiga kostnaderna för behandlig av sjukdomen. 

 

Den teknologiska utvecklingen kan även förklaras utifrån Baumols teori, som delar in ekonomin i två 

sektorer där den ena är teknologibaserad och den andra personalbaserad. Detta är dock svårt att 

anpassa helt till verkligheten då olika verksamheter har inslag av båda fast i olika grader. De olika 

välfärdstjänsterna varierar även i grad av inslag av teknologi samt arbetskraftens roll i verksamheten. 

Inom välfärdstjänster för barn samt välfärdstjänster för äldre är personalintensiteten hög, medan inom 

sjukvården är det teknologiska inslaget stort och ny teknologi påverkar verksamheten mycket. I den 

privata industrisektorn är även det teknologiska inslaget stort. Möjligheterna till stordriftsfördelar 

minskar i de personalintensiva verksamheterna, det vill säga mer effektiv och avancerad teknologi 
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sänker inte dessa verksamheters produktionskostnader. Det är därmed inom den privata sfären som 

störst produktivitetsökning sker eftersom det är denna sektor som är teknologitung. Genom den 

teknologiska utvecklingen behövs mindre arbetskraft för att producera samma mängd varor, vilket 

innebär en produktivitetsökning som i sin tur ökar lönen. Den offentliga sektorn måste hålla samma 

löneutveckling för att förbli en attraktiv arbetsplats. Den privata sektorn och den offentliga sektorn 

följs därmed åt vad gäller löneutveckling, och det är den privata sektorn som styr. Den ökade 

teknologin kan vidare tänkas minska efterfrågan på lågutbildad arbetskraft då den kan ersättas av 

maskiner eller på grund av att det krävs högre utbildad arbetskraft för att kunna använda den nya 

tekniken. Detta får till följd att lönenivån ökar ytterligare i den privata industrisektorn, vilket ger 

effekter på den offentliga sektorn. Inom den verksamhet där de teknologiska inslagen är små, som till 

exempel äldreomsorgen samt barnomsorgen, innebär denna utveckling en kostnadsökning. Detta på 

grund av att utgifterna ökar, det vill säga lönen höjs, men ingen inkomstökning sker då produktiviteten 

är konstant. Konsekvensen bör vara att efterfrågan på dessa tjänster minskar då dessa bör bli dyrare, 

men eftersom välfärdstjänsterna är finansierade av staten och inte av medborgaren själv håller 

troligtvis efterfrågan i sig. Detta får till följd att kostnaderna för de teknologiskt svaga verksamheterna 

ökar. En annan tanke är att det är den privata sektorn som mest ägnar sig åt forskning och utveckling 

på grund av att verksamheten har större incitament att forska då dess verksamhet blir mer lönsam. 

Möjligtvis är det även lättare för privata företag att hitta investerare, vilket beror på att det är mer 

lönsamt att investera i privata verksamheter. Den troliga följden är att den offentliga sektorn får ta del 

av den teknologiska utvecklingen senare än den privata sektorn, vilket laggar dess utveckling och 

produktivitet. 

 

Den teknologiska utvecklingen kan även tänkas bidra till att livet generellt har blivit mindre fysiskt 

påfrestande på grund av all tillgänglig teknik samt på grund av att befolkningens arbeten blir mindre 

kroppsligt krävande. Trots den fysiska lättnaden, blir livet mer psykiskt påfrestande då kraven på 

människan ökar, både på arbetsplatsen, i hushållet och från samhället. Det ökade inslaget av teknologi 

gör att kraven på arbetskraftens effektivitet ökar. Arbetskraften måste nu hålla ett mycket högre tempo 

för att kunna matcha teknologins fart. Detta kan leda till att olika former av beroende ökar, samt 

sjukdomar som stress och depressioner ökar bland befolkningen. De ökade kraven på att prestera bra 

kan innebära en ökning för både välfärdstjänster för barn och välfärdstjänster för äldre. I och med 

välfärdstjänsterna kan personer under stor press få avlastningshjälp och tiden kan räcka till mycket 

mer än om denne hade fått göra allt själv. 

 

9.2 INTERNATIONALISERING  

Den ökade internationaliseringen påverkar också kostnaderna inom välfärdstjänsterna genom dess 

påverkan på lönerna inom den privata sektorn, vilket sedan påverkar lönerna inom den offentliga 
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sektorn. Internationaliseringen innebär att den internationella handeln ökar och därmed ges länder 

tillfälle att specialisera sin produktion på de varor och tjänster där de har komparativa fördelar. Detta i 

sin tur påverkar efterfrågan på arbetskraft i länderna. I industrialiserade länder, som Sverige, minskar 

troligen efterfrågan på lågutbildad arbetskraft, medan efterfrågan på högutbildad arbetskraft ökar 

eftersom den typ av produktion som sker i dessa länder är högteknologisk och kräver annan 

kompetens. Paralleller kan dras till den teknologiska utvecklingens påverkan på efterfrågan av 

arbetskraft. Eftersom den högre utbildade arbetskraften kräver högre i lön, då de är medvetna om deras 

kunskapsposition, höjer detta även lönen inom den offentliga sektorn. Detta, liksom den teknologiska 

utvecklingen, innebär att kostnaderna för välfärdstjänsterna ökar. 

 

Internationaliseringen innebär även ökad konkurrens på arbetskraften då rörligheten av arbetskraften 

har ökat. Detta gör att Sverige måste upprätthålla attraktiva löner för att locka arbetskraft till landet. 

Följden blir att lönerna höjs, då högre löner är attraktiva, och därmed höjer kostnaderna inom 

välfärdstjänsterna. En stor faktor till att rörligheten av arbetskraft ökar, och därmed ökar 

konkurrensen, kan tänkas vara inträdet i EU. Siffror visar dock att inträdet i EU har påverkat 

rörligheten lite då det fortfarande råder låg rörlighet mellan länderna (Lundgren et al. 2004). Detta kan 

bland annat bero på kulturella, språkliga samt strukturella barriärer, dock kan detta inträdet komma att 

spela en stor roll i framtiden då dessa barriärer kan tänkas minska. Tanken bygger på att med tiden, det 

vill säga ju längre tid EU har existerat, minskar skillnaderna mellan EUs medlemsländer och därmed 

kan rörligheten öka. När EUs utvidgning i framtiden kommer att trappas ner av naturliga skäl kan 

unionen hitta en stabilitet som inte har funnits innan vilket kan innebära att EUs medborgare finner 

större säkerhet i att flytta mellan länderna.  

 

9.3 POLITISKA AMBITIONER  

Strukturomvandlingen och politiska ambitioner rörande välfärdstjänsternas utformning påverkar även 

dess efterfrågan. Under 1990-talet gjordes det satsningar på att begränsa barngruppernas storlek samt 

sträva efter en ökad personaltäthet i grundskolan, vilket ledde till att kostnaderna ökade. Kraven på 

bättre pedagogik har ökat, vilket har lett till att efterfrågan på högre personalkompetens har ökat, det 

vill säga krav på personalens utbildning. Kraven har även ökat på att befolkningen i allmänhet ska ha 

högre utbildning. 1991 genomfördes en gymnasiereform som innebar ”en gymnasieskola för alla”. 

Detta fick till följd att trots att gymnasiet är frivilligt går i princip alla tre år i gymnasieskola, vilket går 

att jämföra med 1980 då det endast var hälften. Även inom barnomsorgen har antalet inskrivna barn 

ökat, särskilt vad gäller barn yngre åldrar. Strukturen på välfärdstjänster för äldre har förändrats då 

antalet hemtjänsttimmar har ökat samt insatsen av hemsjukvård. Detta beror på att nya enklare 

trygghetsalarm och matdistribution har bidragit till att färre utnyttjar de välfärdstjänster som finns. 

(Börjesson 2008) Faktorer som förbättrad hälsa och funktionsförmåga i kombination med bättre 
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bostäder och tekniska hjälpmedel kan bidra till att behovet av äldrevård minskar. De äldres krav på 

levnadsstandard kan dock motverka detta genom att de kräver mer av äldreboendena i form av mat, 

boyta och utrustning. Behandlingarna som äldre utnyttjar har dessutom blivit mer lättillgängliga och 

ökar därmed efterfrågan på välfärdstjänster för äldre, som till exempel höftledsoperationer. Den 

utbudsstyrda efterfrågan stärker detta påstående, att utbudet av välfärdstjänster påverkas av politikers 

preferenser och ambitioner. Politiker vill maximera sin egennytta genom att maximera antalet röster, 

enligt Public choice-teorin, vilket de gör genom att tillgodose befolkningens krav genom att öka 

utbudet av välfärdstjänsterna. Detta innebär att de politiska preferenserna till slut påverkar 

välfärdstjänsternas kostnader då utbudet ökar. Av detta syns det tydligt att politikens möjlighet att 

påverka kostnaderna inom välfärdstjänsterna är märkbar. Beroende på vilken regering som har 

innehaft makten kan deras preferenser och värderingar om den offentliga sektorn, bland annat vad 

gäller storlek och ambitioner, ändras. Trots dessa förändringar har välfärdsstaten bevarat sin karaktär 

och grundläggande principer, men strukturen av välfärdstjänsterna har genomgått förändringar.  

 

Politiska ambitioner som att begränsa barngruppernas storlek, sträva efter ökad personaltäthet, ökat 

inslag av hemtjänst och hemsjukvård har gjort att en möjlig effekt är att stordriftsfördelarna minskat 

radikal och därmed höjt kostnaderna. Ambitionerna gör att många i personalen får jobba med många 

olika områden, vilket inte är effektivt i längden. Det är mer effektivt om personer får jobba på en 

högre expertisnivå med mer specialiserade uppgifter. Den offentliga sektorns tjänster är även av lokal 

karaktär, vilket innebär att förbättringar vad gäller att nå ut till större regioner inte påverkar denna typ 

av tjänster. Detta påverkar dock företag som genom förbättrad transport och kommunikation kan ta del 

av stordriftsfördelar, vilket i slutändan höjer den offentliga sektorns kostnader vid resonemang efter 

Baumols obalanserade tillväxtteori. De politiska förändringarna påverkar välfärdstjänsternas 

verksamheter, vilket ger effekter på verksamheternas strukturella utseende och dess kostnader. Dagens 

strukturella utformning av välfärdstjänsterna påverkar även det långsiktiga finansieringsproblemet. I 

och med den nya kommunallagen 1992 ökade kommunernas utrymme att självständigt utforma sina 

välfärdstjänster, dock beslutas de uppgifter som ska utföras av kommunerna på riksdagsnivå (Bergh 

2007). Demografiska behoven är även ofta prognostiserade på statlig nivå, vilket gör att den politiska 

samordningen kan påverka välfärdstjänsternas kvalitet och utbud, och därmed kostnader.  

 

De politiska preferenserna och reformerna kan även påverka graden av privata alternativ. På senare tid 

har de privata alternativen ökat i viss utsträckning. Inslaget av privata alternativ leder till en ökad 

konkurrens till den offentliga sektorn bland annat vad gäller personal. Ofta är de privata alternativen 

mer attraktiva för arbetskraften då de erbjuder högre lön. För att den offentliga sektorn ska kunna 

behålla sin personal och upprätthålla en position som attraktiv arbetsplats måste de följa de privata 

alternativens löneutveckling, vilket ökar välfärdstjänsternas kostnader.  
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Ekonomiska och politiska åtgärder påverkar även Sveriges ekonomiska tillväxt som i sin tur påverkar 

levnadsstandarden, den materiella välfärden, i landet. När inkomsten i landet ökar, ökar det efterfrågan 

på välfärdstjänster. Historiskt sett har Sverige haft en stark ekonomiskt tillväxt vilket har inneburit att 

levnadsstandarden har ökat (Bergh 2007). Till detta har en möjlig följd varit att efterfrågan på bättre 

välfärdstjänster ökat, det vill säga ökad kvalitet på tjänsterna. För att tillmötesgå den ökade efterfrågan 

har kostnaderna för välfärdstjänsterna ökat eftersom det krävs mer resurser. Den ökade 

levnadsstandarden samt inkomstökningen höjer dessutom lönerna, vilket även det höjer kostnaderna. 

 

9.4 SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR  

Den teknologiska utvecklingen kan även tänkas påverka välfärdstjänsterna på andra sätt än vad som 

nämnts tidigare. Det ökade inslaget av ny teknologi förbättrar även kommunikationen och transporten 

mellan länder. En tänkbar följd är att de internationella influenserna sprids med en ökad hastighet och 

når ut till en större massa. Kulturer, livsstilar och värderingar påverkar alla i dess omvärld. Beroende 

på vad som visas på televisionen, internet och i media påverkas olika samhällen olika och i olika 

utsträckning. I Sverige påverkas medborgarna i stor utsträckning av det amerikanska samhället, vilket 

beror på att många tv-program, musik och filmer är av amerikansk produktion och speglar det 

amerikanska samhället. De internationella influenserna kan även öka på grund av att den mänskliga 

mobiliteten har ökat och befolkningen får uppleva nya kulturer på nära håll. Den internationella 

påverkan förändrar därmed sannolikt samhällsvärderingarna och medborgarnas värderingar. Denna 

förändring behöver inte vara medvetet utan kan även ske omedvetet. Putman (2000) hävdar i 

”Bowling Alone”-tesen att det amerikanska samhället har gått från att vara kollektivt till att bli mer 

individuellt då de väljer bort föreningsliv för att istället ägna sig åt individuella sysselsättningar, som 

till exempel bowling. Han finner stöd för att många föreningar och grupper som har expanderat under 

större delen av detta århundrade har de senaste årtionden genomgått en plötslig nedgång i 

medlemskap. Eftersom det svenska samhället troligtvist följer det amerikanska ger denna utveckling i 

så fall avtryck på det svenska samhället. Sannolikt är följden att svenska befolkningen har antagigt en 

attityd som kan uppfattas som egoistisk, känslokall och prestigefylld, och därmed prioriterar tid för sig 

själv, ensamståendeskap samt att göra karriär. Den utvecklade individualismen bidrar då till att det har 

blivit lättare för individer att överlämna vården av äldre och barn till välfärdstjänsterna. Istället för att 

själva ta hand om sina barn och äldre anhöriga anförtros den offentliga sektorn att utföra jobbet i dess 

ställe för att på detta sätt kunna använda den insparade tiden till andra sysselsättningar som prioriteras 

högre, som att jobba mer eller tillbringa tid för en själv.  

 

Samhällsförändringen från kollektiva värderingar till mer individuella värderingar kan även bidra till 

att ökad levnadsstandard tas ut i form av ökad fritid. Samhällets medborgare värderar sin fritid högre 

och vill få ut mer av livet än tidigare, och livet associeras då troligtvist till fritid. En möjlig konsekvens 
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av detta är att äldre går i pension tidigare då de får ytterligare år att leva livet, vilket sätter press på 

välfärdstjänsterna eftersom de slutar bidra till att finansiera systemen. Synen på fritid har också en 

möjlig påverkan på föräldrars beteenden där de värderar tid för sig själv. Istället för att umgås med 

sina barn väljer de att tillbringa en ledig dag i ensamhet och utnyttja välfärdstjänsterna för barn. Den 

ökade individualismen ökar därmed medborgarnas incitament till att bli så kallade free riders. Många 

vill endast ta del av den färdiga produkten, men inte själva vara med och finansiera den och väljer 

därmed istället att utnyttja välfärdssystemen. Utrymme att utnyttja systemen ges av välfärdstjänsternas 

grundvärderingar där alla medborgare ska få ta del av dessa oberoende av betalningsförmåga. 

Eftersom många sannolikt prioriterar sin fritid och tid för sig själva får de en attityd där de kanske 

kräver tjänster från välfärdssystemen fast de inte är i ett tillstånd som kräver servicen. Ett exempel är 

föräldrar som är föräldralediga med sitt andra barn, men ändå låter sitt första barn vara inskrivet i 

barnomsorgen. Detta gör att efterfrågan och kostnaderna på välfärdstjänsterna ökar. Välfärdstjänsterna 

är uppbyggda på kollektiva värderingar och den ökade individualism bidrar till att färre vill vara med 

och bygga upp dessa system. 

 

Individualismen kan även bidra till en ökad trend av ensamstående föräldrar, bland annat genom färre 

giftermål samt genom att alternativen att skaffa barn som ensamstående ökar. Den ökade trenden att 

skaffa barn på egen hand kan troligtvis bero på att singelhushållen ökar. Detta kan vara en följd av att 

det är tidskrävande att ha en partnerrelation och att många väljer sitt arbetsliv istället för att satsa på ett 

familjeliv, vilket möjligtvis grundar sig i individualismens framväxt. Dessutom har alternativen och 

tillgängligheten för ensamstående att skaffa barn ökat. Ensamstående föräldrar påverkar 

välfärdstjänsterna för barn i och med att de ställer högre krav på välfärdstjänsterna på grund av ökade 

svårigheter att kombinera sitt arbetsliv med sitt familjeliv. Trend av ökande singelhushåll kan på sikt 

tänkas ge effekter på efterfråga på välfärdstjänster för äldre då ett ökat antal äldre inte har barn som 

kan hjälpa till och ta hand om en, utan dessa måste då utnyttja välfärdstjänsterna i större utsträckning. 

Den nedgående trenden av antal barn per kvinna ökar dessutom pressen på välfärdstjänsterna då ett 

ensamt barn har större svårigheter att ta hand om sina åldrande föräldrar än ett barn med många syskon. 

Det ensamma barnet väljer då i större utsträckning att ta hjälp av de tjänster som finns tillgängliga. 

 

Det svenska samhället har inte bara förändrats vad gäller synen på individualism, utan även vad gäller 

andra områden som kvinnors ställning i samhället kan vara en effekt. Kvinnors roll i samhället har 

under en längre tid genomgått förändringar. Från att majoriteten av kvinnorna sysslade med 

hushållsarbete har samhället nu ändrat rikting till att majoriteten av kvinnorna numera jobbar på 

arbetsmarknaden. För att detta ska vara möjligt krävs det att samhället erbjuder barnomsorg. Om inte, 

finns det risk för att kvinnors arbetsutbud eller vilja att skaffa barn minskar, vilket förr eller senare 

leder till arbetskraftsbrist. Länge har även den offentliga sektorn bestått av kvinnlig arbetskraft, men 

trenden pekar på att fler och fler söker sig till den privata sidan. Detta är möjligtvis en följd av att 
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kvinnors inställning till att göra karriär har ändrats och att fler är benägna att lyckas i arbetslivet, men 

även på grund av skillnaderna i lön mellan ”mansjobb” och ”kvinnojobb”. Detta kan även vara en 

effekt av samhällets förflyttelse från kollektivet mot individen. Kvinnor är nu tillåtna att få tänka på 

sig själva och inte bara agera för familjens bästa. För att kunna kombinera familjelivet med att göra 

karriär ställer detta höga krav på välfärdstjänsterna för barn, bland annat vad gäller tillgänglighet då 

denna livsstil är tidskrävande.  

 

9.5 OMVÄRLDSMEDVETENHET  

De förbättrade kommunikationsmöjligheterna underlättar även informationsspridning och 

rapportering. På senare tid har omvärldsproblem samt världsproblem, som miljöförändringar och 

mänskliga rättigheter, belysts av media. Detta bidrar sannolikt till att medvetenheten bland 

allmänheten har växt vad gäller händelser i omvärlden. Befolkningen är medvetna om bland annat 

samhällsproblem, miljöproblem, arbetsmarknadsproblem och sociala problem både på nationell och 

internationell nivå. Den ökade medvetenheten kan även bero på övergången från traditionella 

organisationer, som kyrkorörelser och fackföreningar, till professionella organisationer, som olika 

hjälporganisationer, som Putman (2000) nämner i sin ”Bowling Alone”-tes. Skillnaden är att i dessa 

nya typer av föreningar och organisationer behöver medlemmarna inte vara medvetna om de andras 

existens. De nya professionella organisationer växer i storlek vad gäller medlemmar och utspridning, 

vilket sannolikt bidrar till att deras påverkningskraft ökar då de ofta verkar genom rent-seeking och 

lobbying. Organisationernas styrka, tillgänglighet och informationsspridning ökar radikalt i och med 

teknikens under. Idag påverkar de troligtvis inte endast sina egna medlemmar utan även resten av 

världens befolkning. Omvärldsmedvetenheten ökar därmed befolkningens krav på konsumtion och 

produkter radikalt. Privata verksamheter börjar ändra sin produktion mot mer miljövänliga och 

arbetsrättsliga alternativ för att tillmötesgå kraven. Företag arbetar i större utsträckning med Corporate 

Social Resposibility-verksamhet. Detta höjer oftast produktionskostnaderna för företagen, vilket i sin 

tur höjer priset på varorna. Eftersom den offentliga verksamheten inköper material och produkter från 

den privata verksamheten höjs deras kostnader ytterligare. 
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10 SAMMANFATTADE SLUTSATSER  

Inom alla tre välfärdstjänstsektorerna ger modellen med endast demografiska behov som 

förklaringsvariabel lägre förklaringsgrad än modellen med både demografiska behov och prestationer. 

Modellerna med endast demografiska behov är dock alla signifikanta som modeller, med undantag för 

välfärdstjänster för barn där förklaringsgraden var bristfälligt. Vid inkludering av prestationer som 

förklaringsvariabel blir dock demografiska behov en signifikant förklaringsvariabel, men på grund av 

hög multikolinjäritet borde den inte inkluderas i modellen. Trots att modellerna förbättras vid 

inkludering av prestationer förklarar dessa dock inte fullständigt kostnadsutvecklingen utan även 

denna typ av modell innehar vissa brister. Utifrån detta anses att sambandet mellan demografiska 

behov och kostnader stämmer till viss del, men modellerna kräver att kostnaderna förklaras av 

ytterligare variabler. Detta stämmer även för fallet för sambandet mellan förklaringsvariablerna, 

demografiska behov och prestationer, och beroende variabeln, kostnader. Undantaget är dock 

modellerna för välfärdstjänster för barn där endast prestationer bör inkluderas. De demografiska 

behoven kan därmed anses som en lägsta nivå till förklaringen av kostnaderna då det är de 

demografiska behoven som är stommen i styrningen av efterfrågan. Utöver denna lägsta nivå 

tillkommer ytterligare faktorer som påverkar kostnaderna och aggregerat höjer den ytterligare. Detta 

får till följd att sambandet mellan de demografiska behoven och kostnaderna störs och endast stämmer 

till viss del. De demografiska behovens centrala roll i diskussionen visar sig inte vara av den stora vikt 

som många tidigare har trott. 

 

Ytterligare faktorer som påverkar välfärdstjänsternas kostnader är teknologisk utveckling, 

internationalisering, politiska ambitioner, samhällsförändringar och omvärldsmedvetenhet. Den 

teknologiska utvecklingen leder till att välfärdstjänsternas utbud kan förbättras och även ökas. Detta 

ökar kostnaderna naturligt genom det ökade utbudet, men även genom att den teknologiska 

utvecklingen gör att metoderna blir dyrare. Den teknologiska utvecklingen ökar kostnaderna även 

genom välfärdstjänsternas brist på teknologisk verksamhet då detta innebär att de inte kan göra 

produktivitetsökningar. Detta bygger även på antagandet att löneutvecklingen mellan privat sektor och 

offentlig sektor följs åt. Det ökade inslaget av teknologi påverkar även efterfrågan på arbetskraft. 

Efterfrågan på högutbildade ökar, vilket även det höjer lönerna eftersom dessa kräver mer då de är 

medvetna om vikten av sin kompetens. Internationaliseringen påverkar kostnaderna genom att den 

internationella handeln ökar samt genom att konkurrensen om arbetskraft ökar. Den internationella 

handeln ger länderna komparativa fördelar, vilket gör att länderna ändrar sin efterfråga på arbetskraft. 

Industrialiserade länder som Sverige söker mer högutbildade, vilket på samma sätt som den 

teknologiska utvecklingen höjer lönerna och därmed kostnaderna. Den ökade konkurrensen om 

arbetskraft innebär att länder måste öka sin attraktivitet hos arbetskraften. Detta gör att lönerna höjs då 
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högre löner lockar arbetskraften. Politiska ambitioner påverkar även välfärdstjänsternas kostnader. 

Ambitionerna ger effekter på kostnaderna genom olika politiska preferenser, graden av privata 

alternativ samt genom ekonomisk tillväxt. Den teknologiska utvecklingen påverkar välfärdstjänsterna 

även på andra sätt än vad som har nämnts tidigare. Inslaget av ny teknologi förbättrar 

kommunikationen mellan länder. Detta bidrar till att de internationella influenserna sprids, vilket i sin 

tur påverkar världens samhällen. De nya kulturerna, livsstilarna och värderingarna sätter mer press på 

välfärdstjänsterna än tidigare, vilket driver upp dess kostnader. Genom förbättrad kommunikation ökar 

även allmänhetens omvärldsmedvetenhet, vilket har ökat kraven från medborgarnas sida, vad gäller 

miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, som i sin tur sätter press på priset och 

välfärdstjänsternas kostnader.  

 

De tillkommande faktorerna gör att sambandshypotesernas kostnadsfunktioner måste revideras till 

funktion (10.1), vilket visar kostnaderna för välfärdstjänster för barn, och funktion (10.2), som visar 

kostnaderna för välfärdstjänster för äldre. 

 

Kostnader för välfärdstjänster för barn = f(Prestationer, Teknologisk utveckling, Internationalisering, 

Politiska ambitioner, Samhällsförändringar, Omvärldsmedvetenhet)               (10.1) 

 

Kostnader för välfärdstjänster för äldre = f(Demografiska behov, Prestationer, Teknologisk 

utveckling, Internationalisering, Politiska ambitioner, Samhällsförändringar,  

Omvärldsmedvetenhet)                  (10.2) 

 

Det ovanstående har även summerats i figur 10.1, som ger en översikt av de faktorer som påverkar 

välfärdstjänsternas kostnader. Figuren visar att det långsiktiga finansieringsproblemet inte endast kan 

förklaras av de demografiska behoven och prestationerna, utan andra faktorer är även viktiga orsaker 

till problemet. Faktorerna påverkar kostnaderna genom att efterfrågan på välfärdstjänsterna ökar, 

vilket sedan kräver ökade resurser som i sin tur ökar kostnaderna. Den teknologiska utvecklingen är en 

stor och viktig del i problemet då dess kedjeeffekt påverkar många olika delar i samhället.  
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Figur 10.1 Översikt av faktorer som påverkar välfärdstjänsternas kostnader 
 

De framtida prognoserna visar att trenden för de demografiska behoven fortsätter och därmed spås 

även kostnaderna att fortsätta på samma sätt som tidigare, det vill säga öka mer än de demografiska 

behoven. Detta innebär att de krävs fungerande lösningar för att kunna tillmötesgå denna 

kostnadsökning. Sverige ställs inför tre utmaningar för att kunna möta detta finansieringsproblem. Den 

första är att förbättra integrationen då invandringen för allt större betydelse. Den andra är att förbli ett 

attraktivt land som gör att högutbildad arbetskraft som skaffat sig internationell erfarenhet förblir hög 

då internationaliseringen ökar. Utöver detta krävs det en fortsatt analys och diskussion om hur 

välfärdstjänsterna ska kunna vidareutvecklas på ännu längre sikt.  

 

10.1 VIDARE FORSKNING  

Studien belyser att de demografiska behoven inte har den centrala roll inom det långsiktiga 

finansieringsproblemet, utan problemet är mer komplicerat och grundar sig i många olika faktorer. I 

framtiden måste vidare undersökningar genomföras för att bättre kartlägga problemet och mer 

avancerade modeller måste undersökas. Detta underlättar att hitta långsiktiga hållbara lösningar för att 

bibehålla välfärdstjänsternas kvalitet samt tillmötesgå efterfrågan från medborgarna. Det krävs en 

fortsatt analys och diskussion om hur välfärdstjänsterna ska kunna utvecklas på längre sikt. Detta är ett 

första steg i en utredning om vilka faktorer som påverkar kostnaderna för välfärstjänsterna. Ett nästa 

steg är att exakt hitta och kartlägga de faktorer och samband som orsakar kostnadsförändringar. 

Genom att hitta de exakta sambanden och faktorerna kan finansieringsproblemet angripas på rätt sätt 

och välfärdstjänsterna kan upprätthålla sin standard. 
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BILAGA 1  -  TABELLER  
 

UTVECKLINGEN AV KOSTNADER ,  1980-2005 
 

År 
Välfärdstjänster för 

barn 
Välfärdstjänster för 

äldre 
Välfärdstjänster för 

barn och äldre 
1980 100,0 100,0 100,0 
1981 103,2 106,2 104,0 
1982 106,0 112,0 107,7 
1983 108,6 116,3 110,7 
1984 110,3 120,4 113,1 
1985 110,4 128,9 115,6 
1986 114,1 131,7 119,0 
1987 116,5 138,5 122,6 
1988 115,6 140,2 122,4 
1989 117,4 142,7 124,4 
1990 120,7 146,4 127,8 
1991 124,5 153,4 132,5 
1992 124,6 155,0 133,0 
1993 121,6 156,2 131,2 
1994 121,3 158,6 131,6 
1995 121,2 160,7 132,1 
1996 121,5 157,7 131,5 
1997 120,1 150,1 128,4 
1998 122,6 154,9 131,5 
1999 123,3 157,7 132,8 
2000 124,5 162,4 134,9 
2001 127,0 165,2 137,5 
2002 129,8 167,6 140,2 
2003 130,1 164,5 139,6 
2004 131,8 164,6 140,9 
2005 134,0 162,0 141,8 

Index 1980 = 100 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2009 
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UTVECKLINGEN AV PRESTATIONER ,  1980-2005 
 

År 
Välfärdstjänster för 

barn 
Välfärdstjänster för 

äldre 
Välfärdstjänster för 

barn och äldre 
1980 100,0 100,0 100,0 
1981 102,8 100,1 102,0 
1982 104,8 100,5 103,6 
1983 106,3 101,6 105,0 
1984 107,2 104,3 106,4 
1985 107,6 106,8 107,5 
1986 107,7 106,3 107,4 
1987 108,2 106,5 107,8 
1988 109,1 108,3 108,9 
1989 110,1 108,7 109,8 
1990 111,6 107,9 110,5 
1991 113,9 107,2 111,8 
1992 116,8 103,6 112,6 
1993 119,4 102,6 114,0 
1994 122,1 107,1 117,4 
1995 126,3 109,9 121,1 
1996 129,7 108,9 122,9 
1997 131,7 108,6 124,1 
1998 133,9 107,8 125,2 
1999 135,9 105,9 125,8 
2000 136,0 106,7 126,2 
2001 136,6 107,4 126,8 
2002 138,2 107,1 127,7 
2003 140,3 106,2 128,6 
2004 141,1 104,4 128,4 
2005 141,3 101,8 127,6 

Index 1980 = 100 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2009 
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UTVECKLINGEN AV DEMOGRAFISKA BEHOV ,  1980-2005 
 

År 
Välfärdstjänster för 

barn 
Välfärdstjänster för 

äldre 
Välfärdstjänster för 

barn och äldre 
1980 100,0 100,0 100,0 
1981 99,4 102,5 100,3 
1982 98,4 105,2 100,3 
1983 97,0 107,9 100,0 
1984 95,5 110,6 99,6 
1985 94,0 113,5 99,3 
1986 92,9 116,5 99,3 
1987 92,4 119,6 99,7 
1988 92,2 122,3 100,3 
1989 92,5 125,1 101,2 
1990 92,9 128,1 102,3 
1991 93,5 130,7 103,4 
1992 94,3 133,1 104,6 
1993 95,2 135,3 105,9 
1994 96,6 137,6 107,5 
1995 97,7 140,0 108,9 
1996 98,4 141,8 109,9 
1997 98,8 143,6 110,7 
1998 99,0 145,3 111,2 
1999 98,7 146,7 111,4 
2000 98,3 149,0 111,6 
2001 98,0 151,8 112,0 
2002 97,8 153,8 112,4 
2003 97,7 155,4 112,7 
2004 97,5 157,4 113,0 
2005 97,3 159,3 113,3 

Index 1980 = 100 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2009 
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UTVECKLINGEN AV DEMOGRAFISKA BEHOV ,  2009-2030 
 

År 
Välfärdstjänster för 

barn 
Välfärdstjänster för 

äldre* 
Välfärdstjänster för 

barn och äldre 
2009 100,0 100,0 100,0 
2010 99,4 102,1 100,7 
2011 98,7 103,7 101,2 
2012 98,2 105,0 101,6 
2013 97,9 106,0 101,9 
2014 97,9 106,9 102,4 
2015 98,2 107,8 103,0 
2016 98,9 108,8 103,9 
2017 99,8 109,9 104,9 
2018 100,8 111,5 106,1 
2019 101,9 113,0 107,5 
2020 102,8 114,7 108,8 
2021 103,8 116,6 110,2 
2022 104,5 119,3 111,9 
2023 105,0 122,5 113,8 
2024 105,5 126,1 115,8 
2025 105,8 129,8 117,8 
2026 105,9 133,6 119,8 
2027 105,9 137,2 121,6 
2028 105,8 140,8 123,3 
2029 105,6 144,2 124,9 
2030 105,6 146,9 126,3 

Index 2009 = 100 
Källa: SCB 2009 samt egna beräkningar 
 
*Följande procentsatser för befolkningsgrupper från 65 år och uppåt används till att skapa prognoser 
för den framtida demografiska utvecklingen för välfärdstjänster för äldre. 
 
Kön Ålder Procentsats 

Män  65-79 5% 

 
80-89 26% 

 
90+ 69% 

Kvinnor 65-79 7% 

 
80-89 37% 

 
90+ 81% 

Källa: Börjesson 2008 
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