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Kostnaderna 
för att produ
cera välfärds
tjänster ökar
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Varför är finansiering  
av  välfärdstjänsterna  
en  utmaning?

Välfärdsstaten står inför ett dilemma: väl-
färdstjänsterna blir relativt sett dyrare att producera samtidigt som 
efterfrågan ökar när inkomsterna i samhället stiger och innovatio-
ner ger nya möjligheter. 

Tjänsteproduktion riskerar att drabbas av Baumols kostnadssju-
ka (se ruta »De teoretiska argumenten«) och bli relativt sett dyra-
re eftersom produktivitetstillväxten är lägre eller frånvarande i pro-
duktionen av välfärdstjänster medan produktiviteten stadigt ökar 
för varor. Löneutvecklingen drivs av den allmänna produktivitets-
utvecklingen. Eftersom löneutvecklingen mellan olika sektorer 
måste vara tämligen lika för att man ska kunna rekrytera personal, 
ökar de relativa kostnaderna för att producera välfärdstjänster över 
tiden. Därför är Baumols kostnadsjuka särskilt vanlig i personalin-
tensiva verksamheter som undervisning och vård. Roten till proble-
met är verksamhetens natur, inte om produktionen sker i den pri-
vata eller i den offentliga sektorn. Välfärdsstaten som producent av 
tjänster inom vård, skola och omsorg kan därmed stå inför ett per-
manent problem med stigande kostnader.

Allteftersom levnadsstandarden stiger och grundläggande be-
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Efterfrågan på 
tjänster inom 
offentlig sektor 
ökar

Färre  arbetade 
timmar och 
minskad 
 skattebas

hov är tillfredställda skiftar efterfrågan på tjänster. Detta är känt som 
Wagners lag: med högre inkomst används en högre andel av inkom-
sten till tjänster. Efterfrågan, eller förväntningarna, på tjänsterna 
inom den offentliga sektorn kommer därför att öka över  tiden, både 
när det gäller omfattning och kvalitet. Hälsa är ett exempel. De fles-
ta människor värderar minskad sjuklighet och dödlighet, och när 
de mer grundläggande materiella behoven är tillfredsställda prio-
riteras hälsoförbättringar högre. Utvecklingen av efterfrågan drivs 
också på av nya möjligheter och lyckligtvis görs kontinuerliga fram-
steg inom life science med nya och bättre behandlingar av sjukdo-
mar som resultat. När nya behandligar blir tillgängliga förväntas 
också att de ska erbjudas inom den allmänna sjukvården. Om det-
ta inte sker har välfärdsstaten misslyckats med att utföra tjänster 
som uppfyller de flestas behov och förväntningar. Den allmänna 
vården måste inte ligga i möjligheternas framkant men måste föl-
ja den nära. Efterfrågan på offentliga tjänster kan också påverkas av 
ökad kunskap och tillgång till information och leda till att vi ställer 
högre krav, bland annat på flexibilitet och anpassning till den egna 
situationen. 

Finansiering av välfärdsstaten  
och hållbarhet i framtiden 
Välfärdsstaten finansieras främst genom (direkt eller indirekt) be-
skattning av arbetsinkomster. Om högre inkomst och förmögen-
het leder till en högre efterfrågan på mer fritid (exempelvis kortare 
arbetsvecka, mer semester och tidigare pension) minskar det tota-
la antalet arbetade timmar, vilket i sin tur reducerar skattebasen. 
Det nuvarande skattesystemets förmåga att finansiera välfärdssta-
ten kan på detta sätt minska i takt med produktions- och inkomst-
ökningarna. 

Summan av högre kostnader, större efterfrågan och mer fritid 
är högre utgifter och lägre skatteintäkter – kort sagt en utmaning 
för välfärdsstaten. Data bekräftar att påfrestningarna existerar. Den 
första slående observationen är att den offentliga konsumtionen 
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Mer  resurser 
och bättre 
standard

har varit relativt konstant som andel av bnp sedan 1980-talet, 26– 27 
procent av bnp. Den offentliga konsumtionen har alltså stigit i takt 
med bnp-tillväxten. Den genomsnittliga tillväxten i offentliga ut-
gifter under perioden 1980 -2007 har legat 0,7 procentenheter över 
vad som kan förklaras av förändringar i demografi (Finansdeparte-
mentet, 2013). Utvecklingen illustreras i figur 3.1 som visar hur spe-
cifika utgiftsposter, korrigerade för inflation och förändringar i de-
mografi, har utvecklats sedan 1980. Ökningarna innebär därmed att 
mer resurser är tillgängliga per individ och att standarden har för-
bättrats för de olika tjänsterna.  Framför allt har det skett en kraftig 
förbättring i välfärdstjänster som rör barn och hälsa, två viktiga och 
stora utgiftsposter. Dessa utgör cirka 70 procent av de totala utgifter-

Figur 3.1 Standardförbättringar i välfärdstjänster, 1980–2010.

Anm.: Figuren visar utvecklingen i reala utgifter inom de olika områdena, korrigerade för 
 demografi, det vill säga antalet personer i de åldersgrupper som utnyttjar de olika tjänsterna.
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Dilemmat blir 
allt tydligare

na så den vägda genomsnittliga utvecklingen följer samma möns-
ter. För äldreomsorg har standarden sjunkit sedan 1990-talet och är 
på ungefär samma nivå som i början av 1980-talet.   

Under samma period har det genomsnittliga antalet arbetade 
timmar för anställda minskat från cirka 1 800 timmar per år 1960 
till 1 650 timmar 2011 (med en lägstanivå på cirka 1 500 timmar på 
sent 1970-tal). Arbetsmarknadsinträdet har tenderat att försenas 
och pensionsåldrarna har inte ökat i samma omfattning som livs-
längden.

Man kan fråga sig varför välfärdstjänsternas dilemma (ökade 
kostnader för och efterfågan på välfärdstjänster och mer fritid) inte 
har varit föremål för diskussion tidigare om det påverkas av så grund-
läggande faktorer. Det korta svaret är att finansieringen inte har va-
rit ett problem eftersom det dels funnits en demografisk medvind 
– fler i befolkningen är i arbetsför ålder och fler arbetar – dels att 
skatteintäkterna har ökat. År 1970 stod cirka 40 procent av kvinnor-
na  utanför arbetskraften, medan detta gällde enbart 10 procent av 
männen. År 2012 stod mindre än 20 procent av kvinnorna utanför 
arbetskraften, medan siffran för männen låg kvar på nära 10 pro-
cent. Vidare låg skattebördan 1960 på cirka 25 procent av bnp, 2013 
är den cirka 44 procent, det vill säga den har i det närmaste för-
dubblats. Möjligheten att finansiera välfärdsstaten har därmed ut-
vidgats. I ett framåtblickande perspektiv ändras demografin efter-
som  Sverige har en åldrande befolkning. Även om detaljerna kring 
skattetryck och (kvinnligt) arbetskraftsdeltagande kan diskuteras, 
kan de inte öka i samma omfattning som skett historiskt. Välfärds-
tjänsternas dilemma kommer därmed att bli tydligare i framtiden.

Ett evigt växande problem 
De tre ingredienserna i välfärdstjänsternas dilemma tycks som en 
domedagsprofetia för välfärdsstaten. Ökande utgifter och minskan-
de skatteintäkter leder till ett evigt växande finansieringsproblem. 
Problemet har tagits upp i flera policyrapporter (se ruta »Analyser 
av långsiktiga trender i de offentliga finanserna«). Syftet med den-
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Mer fritid och 
högre standard 
höjer finansie
ringskraven

na rapport är inte att på djupet försöka kvantifiera problemets stor-
lek, men för att ge en uppfattning av omfattningen visar figur 3.2 
konsekvenserna för de offentliga finanserna av mer fritid och ökad 
kvalitet i de offentliga tjänsterna. I båda fallen rör det sig om ökning-
ar som liknar men inte överskrider utvecklingen under de senaste 
30 åren. Figuren visar de permanenta finansieringskraven för att 
möta de antagna ökningarna i fritid och standard. För att tillgodo-
se den växande efterfrågan på fritid ligger det permanenta finansie-
ringskravet nära 2,5 procent av bnp, för att tillgodose förbättrad stan-
dard i välfärdstjänsterna krävs 4 procent av bnp och för att tillgodose 
båda krävs cirka 5,5 procent av bnp. Det potentiella finansiella tryck 
som uppstår till följd av välfärdstjänsternas dilemma är således stort.   

Figur 3.2 Välfärdsdilemmat – effekter på offentliga finanisering.

Anm.: Figuren visar den permanenta effekten på den offentliga budgeten mätt i procent av bNp. 
Det mått som anges är förändringen i hållbarhetsindikatorn (S2), vilken i sin tur är det permanen-
ta kravet för budgetbalansen för att säkerställa att den intertemporala budgetbegränsningen för 
den offentliga sektorn uppfylls. Scenarier: i) mer fritid innebär att det genomsnittliga antalet ar-
betstimmar minskar med 0,1 procent per år från 2018 till 2099 (ungefär den faktiska förändring-
en under perioden 1980–2009), ii) högre standard motsvarar en årlig realtillväxt på 0,2 procent 
från 2018 till 2099 (den faktiska ökningen utöver demografiska skäl har legat på cirka 0,7 procent 
under perioden 1980–2007) och iii) produktivitetsökningar i den offentliga sektorn uppgår till 0,1 
procent per år från 2018 till 2099.

Källa: Vårpropositionen (2013).
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Färre ska 
 försörja fler

Välfärdens 
finansiering 
pressas av 
en åldrande 
befolkning

Demografi och offentliga finanser 
Befolkningen åldras: från 2012 till 2050 kommer antalet personer 
som är 65 år och äldre att öka med 900 000 medan antalet personer 
i förvärvsaktiv ålder ökar med knappt 500 000, vilket gör att försörj-
ningskvoten ökar. Den huvudsakliga förklaringen till utvecklingen 
är de stora årskullar som föddes under 1940-, 1960- och 1990-talen 
och en ökande medellivslängd. 

Den demografiska utvecklingen påverkar samhället på många 
sätt, men av särskilt intresse är hur den åldrande befolkningen på-
verkar de offentliga finanserna. Välfärdsstaten har en stark kopp-
ling till åldersstrukturen: barn och ungdomar drar nytta av barnom-
sorg och utbildning medan äldre nyttjar sjukvård, omsorg och pen-
sioner. Gruppen förvärvsaktiva är de huvudsakliga finansiärerna 
genom skattebetalningar, och med fler äldre i förhållande till för-
värvsaktiva sätts de offentliga finanserna automatiskt under press. 
Försörjningskvoten är för närvarande 0,73, det vill säga varje indi-
vid i åldern 20−64 år ska försörja 0,73 personer som inte är förvärvs-
aktiva. Enligt prognoser från Statistiska centralbyrån beräknas för-
sörjningskvoten stiga: 2050 till 0,87 och 2100 till 0,94. 

Fler äldre: kan välfärden behållas? 
En väsentlig fråga i analyser av finansiell hållbarhet är om nuvaran-
de välfärd och dess finansiering kan upprätthållas med en åldran-
de befolkning. Med »nuvarande välfärd« menas nuvarande nivå på 
och kvalitet i välfärdstjänsterna (uttryckt som utgifter per brukare/
användare) och nuvarande socialförsäkringssystem. På intäktssidan 
antas nuvarande skattesystem och skattenivåer. Analysen bygger på 
många detaljerade antaganden men de relaterar alla till grundfrå-
gan: kan nuvarande välfärd behållas? I analysen utvärderas inte om 
nuvarande välfärd är optimal eller om det finns andra system som 
skulle vara att föredra utan analyser av finansiell hållbarhet ska ses 
som ett test av finansieringsmöjligheterna.  Är det möjligt att med 
nuvarande utformning av skattesystemet finansiera utgifterna i nu-
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A N A L y S E R  A V  L Å N g S I K T I g A  T R E N D E R  

I  D E  o F F E N T L I g A  F I N A N S E R N A 

De långsiktiga utsikterna för de 
offentliga finanserna har upp-
märksammats i ett stort antal 

rapporter och analyser.1 
Huvudfokus har legat på konsekven-

serna av en åldrande befolkning, fram-
för allt till följd av de stora kohorter som 
föddes efter andra världskriget och den 
kontinuerliga ökningen av livsläng-
den. En stor del av diskussionen hand-
lar om arbetskraftsutbud i ett livscykel-
perspektiv, det vill säga tidigare inträde 
på arbetsmarknaden (med bibehållna 
eller ökande utbildningsnivåer) och se-
nare pension. Genom att få människor 
att anpassa arbetslivet efter förändring-
ar i livslängden är det möjligt att balanse-
ra hur mycket den genomsnittliga indi-
viden bidrar med och erhåller från skat-
tefinansierade välfärdstjänster över livs-

cykeln. En sådan utveckling tillfredstäl-
ler grundläggande rättvisa och kan sam-
tidigt vara genomförbar eftersom ökning-
arna av livslängden till stor del är förena-
de med bättre hälsa, det vill säga att de år 
som läggs till livet är friska år. Det sena-
re tenderar även att dämpa effekterna av 
åldrande på utgifterna för vård.2

Systemet måste förändras

Analyser av så kallad finanspolitisk håll-
barhet undersöker om det är möjligt att 
upprätthålla oförändrade välfärdstjäns-
ter och socialförsäkringar (nuvarande 
regler, standard och beteenden) och ut-
formningen av skattesystemet utan att 
äventyra de offentliga finanserna.3 Det 
vill säga: kommer skatteintäkterna att 
vara tillräckliga för att täcka utgifterna? 
Det anses allmänt att villkoren för finan-

varande välfärdstjänster och socialförsäkringssystem när befolk-
ningen åldras? Kravet i analyserna är inte att statsbudgeten ska vara 
i balans varje år men att det över tid ska vara balans mellan intäkter 

1. Se till exempel Svenska Kommunförbun-
det (2002) och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (2012), Långtidsutredningen (2008), Borg 
(2008), Arenaidé och Timbro (2010), Finansde-
partementet (2013), Finanspolitiska Rådet (2012), 
Framtidskommissionen (2013) och Pensionsål-
dersutredningen (2013).

2. Se till exempel Christiansen, Lauridsen 
och Bech (2012).

3. I analysen görs antaganden om tillväxt, in-
flation etc.
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Möjligt med 
balans mellan 
utgifter och 
intäkter

siell hållbarhet uppfylls.4 Man kan där-
med hävda att den utmaning som upp-
står till följd av en åldrande befolkning 
till stora delar har fått en lösning, i alla 
fall tekniskt i form av pensionsreformen. 
Naturligtvis återstår en rad specifika frå-
gor, däribland hur man ska säkerstäl-
la att individerna verkligen väljer att gå i 
pension senare så att arbetslivet förlängs 
i takt med livslängdsökningar och hur 
man ska se till att det finns en välfunge-
rande arbetsmarknad även för äldre. Se-
nare pensionering är också nödvändig 
för att en individs pension inte ska sjunka 
i förhållande till tidigare inkomst. Pen-
sionerna anpassas automatiskt efter livs-
längdsökningen och genom att arbeta 
längre upprätthålls pensionsnivån. Ett 
antal rapporter och analyser har påpe-
kat att en analys av finanspolitisk hållbar-

het är ett viktigt första steg, men ett vik-
tigt antagande för vår diskussion är att 
standarden i välfärdstjänsterna fortsät-
ter att utvecklas i takt med inkomsterna 
och den tekniska utvecklingen. Histo-
riskt sett har det skett förbättringar i tjäns-
terna och det är osannolikt att ett sådant 
tryck inte skulle finnas i framtiden. Oli-
ka scenarier har presenterats där anta-
ganden görs om utgiftsökningar i kombi-
nation med möjliga ökningar i produk-
tiviteten av välfärdstjänster, liksom anta-
ganden om alternativa sätt att finansiera 
dessa tjänster. Slutsatsen av dessa analy-
ser är att det finns ett avsevärt finansiellt 
tryck och att det är nödvändigt att ge-
nomföra förändringar för att undvika en 
ökande klyfta mellan vad välfärdsstaten 
kan erbjuda och vad som förväntas och 
efterfrågas av befolkningen.

4. Se till exempel Finansdepartementet 
(2013) och Finanspolitiska rådet (2012).

och utgifter. De analyser som genomförts av finansiell hållbarhet 
visar att det är möjligt.1

Några aspekter av beräkningarna är viktiga att beakta. Vi vill 
lyfta fram två av dem. Beräkningarna av finansiell hållbarhet om-

1. Se Finansdepartementet (2013) och Finanspolitiska rådet (2012).
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Pensions
systemet är 
finansiellt 
 stabilt

Vi får det 
bättre

fattar inga förbättringar i kvaliteten i välfärdstjänsterna. Som vi 
 diskuterar i rapporten kan detta antagande ifrågasättas. Ett ytter-
ligare viktigt antagande är att beräkningarna utgår ifrån reglerna i 
pensionssystemet och att individer anpassar pensioneringstidpunk-
ten efter den ökade livslängden. Det betyder att påfrestningarna 
på pensionerna till följd av en åldrande befolkning inte påverkar 
den finansiella hållbarheten (med undantag från garantipensio-
nen).  Pensionssystemets konstruktion innebär att systemet är finan-
siellt stabilt. Pensionsnivån anpassas automatiskt till den ökande 
livslängden, och om pensionsåldern inte ökar i takt med livsläng-
den innebär det lägre pensioner. Pensionssystemet har också en au-
tomatisk mekanism som återställer den finansiella balansen genom 
att minska uppräkningen av pensionerna eller till och med sänka 
dem om ekonomiska eller demografiska förändringar orsakar un-
derskott i systemet. Pensionssystemet är därmed stabilt i ett tekniskt 
perspektiv men inte nödvändigtvis i ett politiskt perspektiv. 

Finansieringsproblemen går att lösa 
Välfärdstjänsternas dilemma förutspår inte ett olösbart finansie-
ringsproblem. Det är viktigt att komma ihåg att orsakerna till dilem-
mat är produktivitetsökningar, högre inkomst och materiellt väl-
stånd i samhället – alltså en process som gör att samhället får det 
bättre ställt, inte sämre – allt som är möjligt i dag kommer även att 
vara möjligt imorgon. Det är inte en fråga om att välfärdsstaten blir 
»för dyr« och omöjlig att ha råd med. Problemet är att relativkost-
naderna för att producera vissa välfärdstjänster kan öka, att fler eller 
andra tjänster efterfrågas samtidigt som fritiden ökar. Detta kräver 
prioritering men förutspår inte välfärdstatens undergång.2 Så länge 
det finns betalningsvilja har vi råd med välfärdsstaten, se rutan »De 
teoretiska argumenten: Baumols kostnadssjuka och Wagners lag«.

2. På en mer teoretisk nivå hävdas det ibland även att denna process – speciellt 
Baumols kostnadssjuka – kommer att leda till stagnerande samhällen och skattesat-
ser som ökar utan några gränser. Ingen av dessa förutsägelser håller generellt och de 
uppkommer enbart under mycket speciella och restriktiva antaganden.
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På jakt efter 
produktivitets
ökningar

Nödvändigt 
med för bättrad 
 produktivitet i 
offentlig sektor

Baumols kostnadssjuka är inte en naturlag i den meningen att 
den eller dess konsekvenser inte kan påverkas. Frågan är om det 
inte finns några produktionsökningar i tjänsteproduktionen i den 
offentliga sektorn. När ny kunskap och nya pedagogiska tillväga-
gångssätt tillämpas i skolan resulterar det i produktivitetsökning-
ar i undervisning eftersom mer humankapital skapas för samma 
mängd lärare mätt i säg timmar. Detsamma gäller för sjukvården 
när nya och bättre behandlingssätt införs. oecd (2006) redovisar 
en detaljerad analys av sjukvård med signifikanta produktivitetsök-
ningar. De framsteg som banar vägen för sådana förbättringar har 
också gjort nya och effektivare behandlingar tillgängliga. I nettoter-
mer har den här typen av kvalitetsförbättringar dominerat och bi-
dragit till högre utgifter. Det speglar att de nya möjligheterna har 
tillvaratagits och använts för att förbättra kvaliteten i sjukvården.

Figur 3.2 visar den finansiella innebörden av produktivitetstill-
växten i den offentliga sektorn. Även en liten årlig tillväxt (0,1 pro-
cent per år) har en signifikant effekt på de offentliga finanserna. För 
att helt stämma överens med det utgiftstryck som skapas av mer fri-
tid och förbättrad kvalitet, så som visas i figur 3.1, krävs årliga pro-
duktivitetsökningar i storleksordningen 0,5 procent. Detta är inom 
räckhåll men uppstår inte automatiskt.

Ett grundproblem 
Om man närmar sig frågan om produktivitet i den offentliga sek-
torn på ett mer systematiskt sätt kan man notera ett grundläggande 
problem. För privat verksamhet finns ett marknadstest för vad som 
produceras – vill någon köpa och till vilket pris? För offentligt ut-
förda tjänster är den grundläggande tanken att det inte bör finnas 
något sådant marknadstest. Det är gratis (eller nästan gratis) för in-
divider att använda tjänsterna och de finansieras med allmän be-
skattning. Den traditionella processen med nationalräkenskaper-
na kringgår detta problem genom att värdera välfärdstjänsterna till 
deras insatskostnader. Det är en pragmatisk lösning men resulterar 
i att produktiviteten per definition är konstant. 
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D E  T E o R E T I S K A  A R g U M E N T E N :  

b A U M o L S  K o S T N A D S S J U K A  o c H  W A g N E R S  L A g

Baumol (1967) ställde frågan hur 
samhället skulle utvecklas om 
det fanns kontinuerliga produk-

tivitetsökningar i produktionen av varor 
(vad han benämnde den progressiva sek-
torn) och inga produktivitetsökningar i 
produktionen av tjänster (den icke-pro-
gressiva sektorn). Om löneökningarna är 
samma i olika sektorer, följer att den re-
lativa kostnaden för, eller priset på, tjäns-
ter ökar i förhållande till varor – det som 
kallas Baumols kostnadssjuka. Baumol 
förutspådde en ständigt sjunkande sys-
selsättningsnivå inom tillverkningsin-
dustrin, en ökande sysselsättningsni-
vå inom tjänstesektorn och slutligen en 
stagnerande ekonomi. Detta argument 
bygger på antagandet att produktivitets-
tillväxten för tjänster är lägre än produk-
tivitetstillväxten för varor, medan relativ-
lönerna för sektorerna är konstanta.

Det finns evidens som talar för såväl 
produktivitetsantagandet som de impli-
cita strukturförändringarna. Empiriska 
analyser visar att tjänster i allmänhet ten-
derar att ha en lägre produktivitetstillväxt 
än andra varor och deras relativpris ökar 
därför över tiden.1 Strukturella föränd-
ringar leder till en minskande sysselsätt-
ningsandel i tillverkningssektorn (i vida-

re mening genom att inkludera primära 
och sekundära sektorer) och ökande sys-
selsättningsandelar i privata och offentli-
ga tjänster observeras för samtliga oecd -
länder. 

Detta innebär emellertid inte att sam-
hället kommer att stagnera. Ngai och 
Pissarides (2007) visar att båda utfallen är 
förenliga med kontinuerlig tillväxt. 

Ingen evidens för domedagen

Trots att Baumols kostnadssjuka gäller 
för tjänster i allmänhet och inte beror på 
om de utförs av den privata eller den of-
fentliga sektorn, har ett antal forskare pe-
kat på de speciella svårigheterna för skat-
tefinansierad tjänsteproduktion. Baumol 
(1993) förutspådde att en ständigt ökande 
andel av bruttonationalprodukten skulle 
uppslukas av den offentliga sektorn och 
slutligen leda till en skattesats på 100 pro-
cent. Liknande argument har framförts i 
exempelvis Lindbeck (2006) och van der 
Ploeg (2007). Dessa domesdagsslutsatser 
är emellertid beroende av det restrikti-
va antagandet att den privata sektorn en-
bart framställer varor och att den offentli-
ga sektorn enbart utför tjänster. Om man 
även beaktar att det finns viktiga tjänster 
– även i länder med omfattande välfärd 

1. Se till exempel Nordhaus (2008).
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som Sverige – som produceras och fi-
nansieras privat, följer inte dessa slutsat-
ser (Andersen, 2013). 

Wagners lag säger främst att efterfrå-
gan på vissa välfärdstjänster har en in-
komstelasticitet som överstiger 1, det vill 
säga efterfrågan ökar mer än proportio-
nellt med en inkomstökning (vid giv-
na priser). Adolph Wagner förutsåg re-
dan 1883 att tjänsterna (den offentli-
ga sektorn) skulle öka i relativ betydel-
se när samhällena blev rikare.2 Hälsa an-
ses vanligtvis vara den viktigaste breda 
tjänstekategorin med en inkomstelastici-
tet över 1.3

Det uppstår problem med välfärds-
tjänster eftersom finansiering via skatter 
skiljer sig från betalningsviljan. Även om 
betalningsviljan ökar är det inte oproble-
matiskt att öka skatterna på grund av skat-
tesnedvridningar. I Andersen och Krei-
ner (2013b) visas att om de offentliga väl-
färdstjänsterna kan beskattas under den 
så kallade nyttoprincipen, där skattebe-
talningar är knutna till individuella pre-
ferenser för välfärdstjänster, utgör Bau-
mols kostnadssjuka inget hot mot väl-

färdsstaten i den meningen att en given 
omfördelningsprofil och principerna för 
det offentliga åtagandet kan upprätthål-
las. Det betyder att produktivitetsökning-
ar för varor leder till en Paretoförbätt-
ring4 även när produktiviteten för tjäns-
ter inte kan ökas och produktiviteten i 
tillverkningsindustrin ökar.

Den kontinuerliga ökningen av fri-
tid kan tolkas som att fritid har en hög in-
komstelasticitet. Detta ifrågasätts emel-
lertid av Buera och Kaboski (2012). De 
hävdar att generella produktivitetsök-
ningar kan leda till en förskjutning från 
hushållsarbete till marknadsarbete som 
är intensivt i kvalificerad arbetskraft. Fri-
tid, förstått som tid då man inte är på ar-
betsmarknaden, kan därmed minska. Ar-
gumentet är att avkastningen på specia-
lisering av tjänster blir mycket högre när 
den allmänna produktiviteten är hög. 
Detta medför en substitution från hus-
hållsarbete, där de flesta har en låg pro-
duktivitet, till specialiserade tjänster där 
produktiviteten kan vara hög, det vill 
säga arbetsfördelningen blir än mer spe-
cialiserad.

2. Se till exempel Dollery och Singh (1998).
3. Se till exempel Hall och Jones (2007).
4. Med Paretoförbättring menas att det är 

möjligt att förbättra situationen för några utan att 
försämra den för andra, det vill säga några vinner 
men ingen förlorar.
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Exemplet Beethoven 

För att diskutera följderna av Baumols kostnadssjuka och teknisk 
utveckling, är det lämpligt att ta ett av de exempel som Baumol själv 
använde som utgångspunkt, nämligen musiken. Ta levande musik 
i form av en av Beethovens kvartetter. Vid tidpunkten när den kom-
ponerades i början av 1800-talet tog det 40 minuter för fyra musiker 
att spela den. I dag tar det fortfarande 40 minuter att spela den. Om 
man bortser från alla andra aspekter (transport, organisering av kon-
serter, repetitioner etc.) är produktiviteten oförändrad i  termer av 
arbetskraftsinsats – input–output-kvoten är konstant. Kostnaden för 
att producera musik har emellertid blivit högre eftersom  lönerna 
för musiker har blivit högre till följd av den allmänna produktivi-
teteten och de allmänna löneökningarna i samhället. I jämförel-
se med mat eller kläder har kostnaden eller priset för att producera 
just detta musikstycke ökat signifikant. Men det är fortfarande möj-
ligt att ha råd att gå på konserten – om en person behövde arbeta tre 
timmar för att ha råd med en biljett till konserten på tidigt 1800-tal 
så skulle det även krävas tre timmars arbete i dag. Men relativpriset 
har ökat, en konsertbesökare kan köpa betydligt mer mat eller an-
dra varor till priset av en konsertbiljett i dag. Eftersom relativpriset 
har ökat kan det leda till en viss förskjutning av efterfrågan bort från 
livekonserter; inte för att man inte har råd utan för att man priorite-
rar andra saker. 

Trots att produktiviteten i framförandet av en Beethovenkvar-
tett inte kan öka utan att man äventyrar produkten har substitut ut-
vecklats. Via uppfinningar från grammofonen, sköra 78-varvsski-
vor, lp, kassettbandsinspelningar till streamande av musik har mu-
siken blivit tillgänglig till väldigt låga priser. Fler har råd att lyssna 
mycket mer på musik i dag än på sent 1700-tal! Dessa sätt att lyssna 
till och njuta av musik är inte perfekta substitut för en livekonsert, 
men de är nära substitut. Och de kan ha andra fördelar – man kan 
lyssna på Beethovenstycket när och var man vill – och snabbt ändra 
till att lyssna på någon av sina andra favoritkompositörer eller grup-
per. Det faktum att efterfrågan på sådana alternativ är hög, speglar 
tydligt att kunderna tycker att alternativen till livekonserter är bra.
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Behov av 
 innovationer 
bland välfärds
tjänsterna

Komplicerat 
när politiker 
ska agera

Exemplet har flera implikationer för offentliga tjänster. Speci-
ellt två är värda att diskutera ytterligare, nämligen innovationer och 
substitut. 

Hur uppmuntras innovationer och  
anpassning av nya produktionssätt? 
Drivkraften för innovationer och produktutveckling på privata 
marknader är helt klart att vinna marknadsandelar och att gå med 
vinst. Den uppfinnare som kan ge tillgång till musik till ett lägre 
pris, högre kvalitet och/eller mer flexibla villkor skapar en mark-
nad. Inom den offentliga sektorn finns det per definition inte sam-
ma automatiska mekanism för att åstadkomma innovation. En 
grundläggande fråga är därför hur man skapar drivkrafter till inno-
vation i produktionen av offentliga tjänster. I vissa fall kan innova-
tioner för privata verksamheter också användas i den offentliga sek-
torn (it, robotdammsugare m.m.), medan det i andra fall finns ett 
behov av genuina innovationer som är riktade till offentlig verk-
samhet. Om budgetprocessen är bottom-up, det vill säga bara sum-
merar nuvarande kostnader, och tar sin utgångspunkt i nuvarande 
sätt att organisera produktionen, kan man vara säker på att Baumols 
kostnadssjuka uppstår eftersom inget görs för att mildra den.

Det finns emellertid ett ytterligare steg, nämligen anpassning 
av nya produktionssätt (inklusive organisation av arbetet) för offent-
liga tjänster. Den nya tekniken måste anammas, vilket kräver poli-
tiskt initiativ. För privata tjänster är detta mer okomplicerat, priser-
na sprider signalen och kunderna bestämmer om de ska substituera 
livekonserter genom iTunes. Detta är mer komplicerat för den of-
fentliga sektorn av flera skäl. För det första är processer, som bygger 
på att politiker måste agera, mindre anpassningsbara än processer 
som är resultatet av att konsumenter ändrar sitt beteende. För det 
andra, när individer inte ser pris- eller kostnadssignaler (de är inte 
kunder!) skulle de inte automatiskt ersätta nuvarande tjänst med en 
annan eller anse en sådan vara acceptabel. Tvärtom kan det finnas 
en benägenhet till status quo. Varför ska man ha robotdammsuga-
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Förändringar 
bara möjliga 
med brett stöd

Välfärds
teknologi 
med mänsklig 
känsla

re på äldreboendet i stället för att få det gjort på det traditionella sät-
tet med personal? Varför ändra på någonting som vi har varit vana 
vid och som ser ut att fungera väl? En förändring kan enbart genom-
föras om den har allmän acceptans. Slutligen kan en omorganisa-
tion av arbetet inom den offentliga sektorn vara svårare att genom-
föra på grund av organisationsformer och föreskrifter. Kollektivav-
tal kan också hämma detta, exempelvis genom strikta regler om vil-
ken typ av arbetskraft som kan utföra givna uppgifter.

Så kallad välfärdsteknologi är ett viktigt och intressant fall i för-
hållande till produktivitetsökningar i den offentliga sektorn. Väl-
färdsteknologi är ett slagord för användningen av it och automa-
tiserade processer i tjänsteverksamheter som äldreomsorg. Sådan 
teknik sträcker sig från utrustning som minskar arbetsbördan för 
personal på exempelvis äldreboenden och lösningar för övervak-
ning och kommunikation till hjälpmedel som kan kompensera för 
fysiska handikapp eller minskad fysisk kapacitet. Välfärdsteknolo-
gi kan i själva verket minska behovet av arbetskraft för att utföra väl-
färdstjänster och på så sätt minska den mänskliga interaktionen. 
Utvecklingen ses därför ofta som »kalla teknologier« som ersätter 
»varma händer« och följaktligen betraktas de inte som nära substi-
tut. Jämförelsen är emellertid inte så enkel. Utvecklingen av väl-
färdsteknologi gör det även lättare för gamla människor att bo kvar 
längre i sina egna hem eller att klara dagliga rutiner själva, och stär-
ker därför oberoendet och självrespekten. Slutligen kan användan-
det av välfärdsteknologi innebära avsevärda kostnadsbesparingar 
och kostnader måste vägas mot kvalitet.

Skatter som snedvrider 
Man kan hävda att det finns en felande länk i argumenten så här 
långt. Om det finns en ökande efterfrågan på välfärdstjänster måste 
det också finnas en ökande vilja att betala, det vill säga man kan lösa 
problemet genom att låta skatterna öka. Detta skulle vara enkelt om 
finansieringen av välfärdstjänsterna vore knuten till betalningsvil-
jan. För välfärdstjänsterna är det emellertid en poäng att finansie-
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Svårt att höja 
skatten …

… därför nöd
vändigt att 
leta alternativ

ringen via skatter är skild från betalningsviljan på individnivå. Där-
för är det svårare att höja skatterna även om ökad efterfrågan på väl-
färdstjänster speglar individens preferenser. Problemet uppstår på 
grund av skatternas snedvridande effekter som skapar en kil mellan 
privat och social avkastning på arbete och annan ekonomisk verk-
samhet. Annorlunda uttryckt hänger betalningsviljan inte samman 
med själva betalningen, vilken främst (direkt eller indirekt) är bero-
ende av arbetsinkomsten. En skattehöjning skulle potentiellt kun-
na leda till stora snedvridningar. Man kan inte beräkna kostnaden 
för snedvridningarna på de genomsnittliga snedvridningarna vid 
nuvarande skattenivåer. Snedvridningarna på arbete har i viss ut-
sträckning motverkats av socialförsäkringarnas utformning (se ka-
pitel 2), det vill säga villkor och krav i försäkringarna säkerställer att 
individerna aktivt letar efter arbete även om de direkta ekonomis-
ka incitamenten är små. Utrymmet för att minska snedvridningar-
na har utnyttjats och därmed kan ytterligare skattehöjningar skapa 
större snedvridningar än de som finns från början (marginalkostna-
derna överstiger genomsnittskostnaderna), se vidare diskussion i ka-
pitel 6. Det är ett standardresultat i ekonomiska modeller att sned-
vridningarna ökar mer än proportionellt med skattesatsen. 

Slutsatsen är att välfärdsstaten står inför ett dilemma i tillhanda-
hållandet av välfärdstjänter. Att uppfylla kvalitetskraven som följer 
av högre inkomster skulle innebära en höjning av utgifterna som 
skulle vara mycket kostsam att finansiera med allmänna skattehöj-
ningar. Det är därför nödvändigt att leta efter alternativa sätt att lösa 
problemet. 
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