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Egenavgifternas roll som
finansieringskomplement

M

ed egenavgifter menas avgifter som
individen betalar för tillgång till eller användning av offentliga
tjänster. Avgiften kan motsvara hela kostnaden eller en del av den.1
Man kan skilja mellan två typer av egenavgifter: generella avgifter
eller tilläggsavgifter. I fallet med generella avgifter har alla tillgång
till samma service men en avgift tas ut för användningen. Tilläggsavgifter innebär att den offentliga tjänsten erbjuder en grundnivå
lika för alla och utan avgift men att individen kan köpa tilläggstjänster mot en avgift (till exempel mer städning inom hemtjänsten).
Även om välfärdstjänsterna kommer att fortsätta att till största
del vara gemensamt finansierade via skatter finns det anledning att
fundera över egenavgifternas roll som komplement. Egenavgifter
(eller brukaravgifter) är redan i dag en del av finansieringen av välfärdstjänster i Sverige. Av de totala utgifterna för till exempel hälsooch sjukvården 2010 finansierades 19 procent av privata utgifter och
av dessa var 90 procent egenavgifter (Carlsson och Tinghög, 2013).
1. Det kan ske som en direkt betalning till en offentlig utförare eller som en subvention för att köpa tjänsten från en privat utförare. Betalningen kan vara bestämd
i nominella termer, som en procentsats av priset eller relaterad till brukarens inkomst. Betalningen kan också bero på användningen av tjänsten, till exempel under en viss period.
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Frågan är i vilken utsträckning det finns ett ökat utrymme för egenavgifter och hur de i så fall ska utformas.
Andelen utgifter som täcks av egenavgifter för välfärdstjänster inom hälsa och äldreomsorg visas i figur 7.1 för några europeiska länder. Inom hälsoområdet har Sverige ungefär samma andel i
egenavgifter som oecd-genomsnittet (genomsnittet för oecd-länderna är 19,8 procent, andelen i Sverige är 17,2 procent) medan andelen för äldreomsorg är betydligt lägre än i andra länder (se också kapitel 6 för en diskussion om finansieringen av äldreomsorg).2
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Figur 7.1 Andel egenavgifter av totala utgifter för välfärdstjänster inom hälsa
och äldreomsorg (procent).
Anm.: Data för hälsosektorn kommer från 2011 och äldreomsorg från 2007.
Källa: OECD, Health at a Glance, 2012.

2. För en detaljerad beskrivning av egenavgifter i olika länder, se till exempel
Hansen och Houlberg (2012).
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Motiv för egenavgifter

Välfärds
tjänster är
gratis för indi
viden men inte
för samhället

Svårt att
fördela
resurserna

Det finns flera motiv för att använda egenavgifter. När välfärdsstaten erbjuder tjänster utan kostnad är frågan hur efterfrågan ska begränsas. På privata marknader reglerar prismekanismen efterfrågan. Principiellt bör tjänsterna på en offentlig marknad tillhandahållas på en nivå så att nyttan motsvarar den sociala kostnaden att
producera tjänsten. Vanligtvis innebär det att efterfrågan på tjänsterna kommer att överstiga utbudet eftersom tjänsterna tillhandahålls utan kostnad (priset för användaren är lägre än produktionskostnaden). Konsekvensen kan bli slöseri och en felaktig fördelning av resurser. Om välfärdstjänster tillhandahålls helt utan kostnad för individen blir trycket på den offentliga sektorn särskilt stort
när efterfrågan på välfärdstjänster stiger med inkomsterna och nya
möjligheter blir tillgängliga (som vi diskuterar i kapitel 3). Även om
välfärdstjänster är kostnadsfria för individen är de inte kostnadsfria
för samhället eftersom de finansieras via skatter eller besparingar
på andra områden.
Utan en prismekanism måste efterfrågan begränsas på andra
sätt. Det betyder att politiker måste förhindra en »för stor« efterfrågan genom någon form av ransonering, till exempel med väntelistor eller genom att sortera mellan behövande och icke behövande mottagare av tjänsten – det vill säga fördela resurserna där
de behövs bäst. Den här typen av fördelning är inte utan problem.
Väntelistor och köer innebär kostnader för individen och kan betyda att fördelningen blir slumpmässig (till patienter med tillräckligt tålamod att stå kvar i kön). Man kan till exempel fråga sig om
det är effektivt att ha låga besöksavgifter på akuten om det resulterar i långa köer och överbeläggning när personer som borde åkt till
vårdcentralen i stället uppsöker en akutmottagning. Det kan också
vara svårt för den som ska göra fördelningen att avgöra vem som är i
störst behov av vård. Nackdelen med att använda prismekanismen
för att fördela resurserna inom välfärdsområdet är att behov inte är
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samma sak som förmåga att betala. Just fördelningsargumentet är
ett viktigt skäl för att ha offentliga välfärdstjänster.3
I utformningen av egenavgifter finns två ytterligheter: en är avgifter som på en privat marknad där användaren betalar 100 procent, den andra att offentliga välfärdstjänster tillhandahålls helt
utan avgift för användaren. Man kan fråga sig varför man ska välja
någon av ytterligheterna – finns argument för att välja ett mellanting?
En egenavgift för välfärdstjänster har tre direkta effekter. För det
första leder avgiften till lägre efterfrågan och därmed en kostnadsbesparing. För det andra ger avgiften intäkter. För det tredje har avgifter inte samma snedvridningseffekter som skatter eftersom avgifterna är kopplade till användningen av tjänsterna medan skatten tas
ut på inkomst och därmed påverkar incitamenten att arbeta.
Ju mer egenavgifterna minskar efterfrågan på välfärdstjänster
desto större bli kostnadsbesparingen och desto mindre blir intäkterna från avgiften. Hur känslig efterfrågan är för egenavgifter är därför
viktigt. Det finns en internationell litteratur om effekterna av egenavgifter inom sjukvård och äldreomsorg.4 För sjukvård (mediciner,
läkarbesök, behandling etc.) visar resultatet att egenavgifter minskar efterfrågan. Vid en höjning av avgiften på 1 procent minskar efterfrågan mellan 0 och 0,4 procent beroende på tjänst. Färre studier
har gjorts för äldreomsorg men även dessa studier visar att egenavgifter minskar efterfrågan. Slutsaten är att egenavgifter kan användas för att påverka efterfrågan på välfärdstjänster och därmed påverka kostnader och intäkter.

Avgifter
snedvrider inte
som skatter

Egenavgifter
kan påverka
kostnader och
intäkter

3. Fördelningseffekter i välfärdsstaten kopplas vanligtvis till skatter och transfereringar. Men det är viktigt att notera att själva tillhandahållandet av välfärdstjänster
har viktiga fördelningseffekter, se till exempel Andersson m.fl. (2012). Anledningen
är att individer med låg inkomst tjänar mest på allmän tillgång till välfärdstjänster.
Ett exempel är att en person med hälsoproblem som begränsar arbetsförmågan också har låg inkomst men tjänar på fri tillgång till sjukvård.
4. Se Kiil och Houlberg (2012).
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Nackdelar med egenavgifter
Alla tänker
inte före
byggande

Egenavgifter
har negativa
fördelnings
effekter

Egenavgifter är emellertid förknippade med flera nackdelar. Ett
problem är att en del individer kanske helt avstår från exempelvis förebyggande insatser om de måste betala egenavgifter. Konsekvensen kan vara att individen behöver mer vård senare med högre
utgifter för samhället som följd. Ett exempel på detta är att många
avstod från förebyggande tandvård när tandvårdsförsäkringen försämrades för det stora flertalet 1999. Tandvårdsförsäkringen reformerades därför 2008 och bland annat infördes ett tandvårdsbidrag
för alla för att uppmuntra till att söka förebyggande vård. I en rapport från Riksrevisionen (2012) konstateras dock att reformen inte
fullt ut resulterat i de förbättringar man hoppats på.
I vissa situationer är inte egenavgifter bara olämpliga för att de
resulterar i kostnader för samhället i framtiden utan för att de negativa effekterna är kortsiktiga. Att inte behandla sjukdom som kan
smitta andra är ett exempel. Att avstå från att vaccinera sig och därmed riskera smittspridning är ett annat.
En annan viktig aspekt av egenavgifter är fördelningseffekterna. Egenavgifter har relativt större betydelse för hushåll med låga
inkomster, och särskilt för dem med stora behov av välfärdstjänster, till exempel sjukvård. Sammanställningen i Kiil och Houlberg
(2012) bekräftar att egenavgifter har negativa fördelningseffekter.
Problemen kan hanteras på olika sätt. Ett är att begränsa hur mycket
en individ betalar i egenavgifter under en period, till exempel högkostnadsskyddet för läkemedel. En annan möjlighet är att relatera
egenavgiften till inkomsten, men nackdelen är att det höjer marginalskatten, särskilt för låginkomstgrupper.

Oklara principer
I dag finns egenavgifter inom de flesta välfärdstjänster, men en genomgång visar att det saknas tydliga principer för när och hur egenavgifter tas ut. En stor del av förklaringen till vilka avgifter som tas
ut tycks vara historisk. Inom sjukvården betalar individen bland annat avgifter för läkarbesök, ambulanstransport och vissa förebyg106
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gande kontroller. För läkemedel står individen själv för receptfria
preparat och betalar egenavgifter upp till högkostnadsskyddet för
receptbelagd medicin. När det gäller tandvård för vuxna och glasögon för att korrigera synfel står individen för en stor del av kostnaden (se tabell 7.1) Inom äldreomsorgen betalar individen egenavgifter som beräknas utifrån betalningsförmåga och som kan vara
ganska omfattande.
Som visas i tabell 7.1 har andelen av finansieringen som kommer från egenavgifter varit i stort sett konstant för flera områden
inom hälso- och sjukvård under den senaste tioårsperioden. Ett
undantag är tandvård där hushållens andel av finansieringen har
minskat från 67 till 60 procent.
Efter tandvård och hjälpmedel är läkemedel det område inom
hälso- och sjukvården där hushållen står för den största delen av finansieringen (tabell 7.1). En studie från sns (Carlsson och Ting-

Egenavgifter
nas andel har
legat konstant

Tabell 7.1 Utgifter för hälso- och sjukvårdsändamål 2001−2011 och
andelen finansierad direkt av hushållen (löpande priser, miljarder kronor).
2001

2011

		Andel		Andel
	Total
finansierad 	Total
finansierad
kostnad av hushållen (%) kostnad av hushållen (%)
Botande och rehabiliterande
sjukvårdstjänster (sluten vård)
Botande och rehabiliterande
sjukvårdstjänster (öppen vård)
Tandvård
Läkemedel och andra
förbrukningsartiklar
Receptförskrivna mediciner
Terapeutiska hjälpmedel

52

2

81

2

74
15

24
67

116
23

25
60

29
22
6

37
23
68

40
29
9

42
23
62

Källa: Carlsson och Tinghög (2013), s. 21.
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hög, 2013) diskuterar när det inom detta område är lämpligt med
egenavgifter. Studien konstaterar att motiven för att införa egenavgifter i många fall är oklara och att det behövs ett ramverk för att utvärdera när egenavgifter är lämpliga.

Ramverk för egenavgifter

Ett ramverk för
användningen
av egenavgifter

Egenfinan
siering möjlig
på en rad
områden

Det finns således anledning att tänka igenom principer för egenfinansiering inom en rad områden utifrån målsättningarna med
välfärden. Ett sådant ramverk skulle sedan kunna vara en utgångspunkt för att bedöma om dagens egenfinansiering är adekvat, men
också för att identifiera ytterligare områden som kan vara lämpliga
för eget ansvar. Exempel på områden där man skulle kunna diskutera gränsdragningar inkluderar:
¶¶ Icke-kärnområden – teknologiska möjligheter och värderingsförändringar ökar antalet situationer där vi måste ta ställning
till vad som kan betraktas som en rättighet inom ramen för välfärdsstaten och som följaktligen ska vara i huvudsak gemensamt
finansierat. Som exempel kan man betrakta gränsdragningar
inom tandvården. Tandreglering (speciellt för barn) betraktas
i de flesta fall som en rättighet inom ramen för det gemensamt
finansierade. Rent kosmetisk tandblekning är dock mera tveksamt och betraktas av de flesta som något man själv bör bekosta. Plastikkirurgi är ett annat område där man lätt kan föreställa sig behovet av gränsdragningar och där vissa typer av rena
»skönhetsoperationer« inte faller inom ramen för vad som ska
finansieras gemensamt. Generellt finns en rad områden där olika grad av egenfinansiering kan vara lämplig och områden som
vi kanske vill definiera som hemmahörande utanför det allmänna systemet.
¶¶ Relationen till eget beteende – olyckor eller sjukdom med hög
grad av självförvållande är ett annat område som kan diskuteras.
Är det rimligt att det offentliga ska finansiera vård av olyckor som
uppkommer när man uppenbart utsatt sig för stora risker genom
till exempel bergsklättring eller offpist-skidåkning? Ser man på
108
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hur privata försäkringsbolag hanterar sådant finns anledning att
fundera över detta. Problemet är bara att sådana resonemang
kan föra mycket långt och frågan är var gränsen ska dras.
¶¶ Tillgång till nya behandlingar – teknologiska framsteg flyttar
förstås också gränserna för vad som är möjligt inom ramen för
medicinsk behandling. Även här behövs en tydligare principiell
diskussion om vad som ska vara offentligt finansierat.
I dag diskuteras egenavgifter främst inom sjukvård och äldreomsorg
men det finns anledning att överväga om det finns andra områden
som kan vara lämpliga, särskilt om negativa fördelningseffekter kan
undvikas. Ett sådant är högre utbildning som förvisso har en rad positiva effekter på samhället i stort men där den stora vinsten av investeringen samtidigt tillfaller den som utbildar sig.5 Subventioner till
högre utbildning går vanligen till individer som får en hög inkomst
under livet och tenderar att vara regressiv snarare än progressiv i ett
livscykelperspektiv. Att höja egenfinansieringen av högre utbildning skulle sannolikt vara möjligt utan stora negativa fördelningseffekter, och med potentiella gynsamma effekter, under förutsättning
att det även fortsatt finns möjligheter för alla att finansiera s tudier.
Utformningen här är dock mycket viktig då det i ett sådant system
är av största vikt att egenavgiften inte resulterar i (mer) snedrekrytering till högre utbildning. Egenavgifter för utbildning bör därför
vara aktuellt på till exempel masternivå. På den utbildningsnivån
spelar inte sociala aspekter och andra hinder för att söka sig till utbildning så stor roll.
Sammantaget kan man konstatera att egenavgifternas huvudsakliga funktion bör vara ransonerande men utan att ha alltför negativa fördelningskonsekvenser. Utformningen och nivåerna på
egenavgifter i dag ger dock ett intryck av att vara alltför slumpartade. Det faktum att de bestäms av enskilda komuner och landsting
gör också att de kan variera beroende på var man bor. Sådana variationer betyder inte nödvändigtvis att beslutsordningen behöver för-

Höjd egen
finansiering
av högre
utbildning

Undvik
negativa
fördelnings
konsekvenser

5. Se Björklund (2004) för en diskussion om detta.
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Tydligare
principer
stärker
acceptansen

ändras eller att skillnader inte kan vara väl motiverade, men det är
samtidigt viktigt att skillnader inte blir så stora att individuella kostnader för välfärden blir alltför olika beroende på var man bor. Det
finns en rad områden där tydligare principer skulle vara bra för att
få en klarare bild av varför egenavgifter ser ut som de gör och varför
de är högre (lägre) inom vissa områden. Tydligare principer skulle
sannolikt också stärka acceptansen för systemens utformning och
bidra till att de uppfattas som rättvisa. Samtidigt är det viktigt att
ännu en gång poängtera att denna gräns inte kan sättas en gång för
alla; den kommer alltid att vara flytande i ett system som har som
målsättning att tillfredsställa »de flestas« behov.

***
Vår rekommendation är att egenavgifter bör finnas inom välfärdstjänsterna men de är inte lösningen för att finansiera välfärdstjänster i framtiden. Egenavgifter kan aldrig vara den huvudsakliga finansieringskällan utan att de riskerar de grundläggande egenskaperna i den svenska välfärdsmodellen. Men rätt utformade kan de
bidra till att minska finansieringsproblemen genom att efterfrågan
sjunker och därmed också kostnaderna och samtidigt kan de bidra
med vissa intäkter. För att inte orsaka negativa fördelningseffekter
måste egenavgifter vara begränsade. Det behövs därför tydliga principer för hur egenavgifter bör utformas för att användningen ska
vara systematisk och konsistent mellan olika välfärdstjänster.
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