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Sammanfattning 

Kommunerna ansvarar för en betydande del av samhällets välfärds-
tjänster genom att tillhandahålla olika typer av omsorg, socialtjänst, 
utbildning, kultur- och fritidsverksamheter med mera. Mycket talar 
för att kommunerna framöver kommer att få problem med att 
finansiera välfärden vid nuvarande skattenivåer, främst som följd av 
en allt äldre befolkning men också som följd av att kraven på 
verksamheternas kvalitet tenderar att öka över tid. Ett sätt att 
hantera finansieringsproblemet är att höja skatterna, ett annat är att 
minska välfärdsambitionerna. Inget av dessa alternativ ter sig 
emellertid särskilt attraktivt.  

Ett tredje sätt att möta finansieringsproblemet är att öka 
effektiviteten i de kommunala verksamheterna. Genom effektivare 
verksamheter kan samma arbete utföras till en lägre kostnad, eller 
så kan mer och/eller bättre verksamhet bedrivas till samma kost-
nad. Enligt några tidigare studier är möjligheterna att effektivisera 
kommunernas verksamhet betydande. Till exempel presenterade 
Skattebetalarnas förening för cirka tio år sedan en serie studier 
som, menade man, visar att det finns stora pengar att spara.1 En 
studie av Skolverket vid samma tid gav liknande slutsatser.2 En 
senare rapport som pekar på effektiviseringsmöjligheter är 
Vårdanalys studie av den kommunala äldreomsorgen.3  

Sammantagna indikerar dessa studier att de resurskrävande 
utbildnings- och omsorgsverksamheterna i kommunerna kan bli 
avsevärt effektivare, och vi vill med denna studie undersöka detta 
närmare.  

                                                                                                                                                               
1 Se DN Debatt 2005-08-09, En myt att kommunerna inte kan spara pengar, av Robert 
Gidehag m.fl., Skattebetalarnas Förening (2006), Lägre skatt är möjligt i alla kommuner. 
2 Skolverket (2005). 
3 Vårdanalys 2013:10, Produktivitetsskillnader inom äldreomsorgen – variationer, förklarings-
faktorer och utvecklingsbehov. 
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Syftet med studien är fyrfaldigt:  

 att undersöka skillnader i effektivitet hos Sveriges kommuner 
inom grundskolan, gymnasieskolan och äldreomsorgen 

 att undersöka vilken betydelse skillnader i yttre omständigheter 
har för kommunernas effektivitet 

 att diskutera möjligheterna att effektivisera de kommunala verk-
samheterna 

 att bidra till utvecklingen av verktyg för kommunal benchmar-
king avseende effektivitet 

Så här har vi gjort 

I rapporten redovisas en serie effektivitetsanalyser av de 
kommunala verksamheterna grundskola, gymnasieskola och äldre-
omsorg baserade på den så kallade DEA-metoden4 som vi tillämpar 
på tre sätt: En första enkel modell som ställer kostnader mot 
prestationer och två modeller som därutöver på olika sätt tar 
hänsyn till skillnader i kommunernas förutsättningar för att bedriva 
verksamheterna.  

Den tidsperiod som studerats är 2005–2014 för gymnasiet och 
äldreomsorgen och 2009–2014 för grundskolan. Till grund för 
analyserna ligger statistik om kommuner och kommunala 
verksamheter som tas fram av Statistiska centralbyrån (SCB), 
Socialstyrelsen, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) med flera. En stor del av den nationella statistiken sätts 
samman till nyckeltal för jämförelser och analys av Rådet för 
främjande av kommunala analyser (RKA)5 i databasen Kolada 
varifrån merparten av de uppgifter som används i studien hämtats. 

                                                                                                                                                               
4 DEA, Data Envelopment Analysis, är en metod för att systematiskt jämföra produktions-
enheter med likartade produktionsförutsättningar, se närmare beskrivning i kapitel 3. 
5 RKA är en ideell förening med staten och Sveriges Kommuner och Landsting som 
medlemmar (www.rka.nu). 
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Slutsatser 

En första slutsats för alla tre verksamheterna är att det finns 
betydande effektivitetsskillnader mellan kommunerna. Skillnader-
nas omfattning varierar mellan verksamheterna, mellan de modeller 
vi använt och mellan de perioder vi har analyserat, men före-
kommer i samtliga analyser.  

En andra slutsats är att resultaten påverkas av om och hur 
strukturella förutsättningar beaktas, vilket visas av effektivitets-
talen för olika typer av kommuner enligt den indelning i tio 
kommungrupper som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
tillämpar. Genomgående minskar skillnaderna i relativ effektivitet 
mellan kommungrupperna då man går från de enkla modellerna 
som inte tar hänsyn till skillnader i förutsättningar till modellerna 
där etablerade samlingsmått för strukturförhållanden används 
(standardkostnadsmodeller), och minskar ytterligare då man går till 
modellerna där samlingsmåtten för yttre förhållanden bryts upp 
och används var för sig (strukturmodeller). De enkla modellerna 
tycks alltså i hög utsträckning spegla skillnader i förutsättningar, 
snarare än skillnader i förmåga att använda resurserna väl, medan 
modellerna som beaktar kommunernas observerbara olikheter på 
ett mer rättvisande sätt visar skillnader i effektivitet.  

Den genomsnittliga effektiviteten med den enkla modellen 
ligger runt 80 procent i grundskolan och 70-75 procent i gymnasie-
skola och äldreomsorg, vilket indikerar en effektiviseringspotential 
på 20-30 procent. Detta kan jämföras med de cirka 10-15 procents 
effektiviseringspotential som strukturmodellerna ger. Uttryckt i 
pengar medför resultaten från strukturmodellen, som vi anser är 
rimligast och har högst trovärdighet, att grundskolan skulle kunna 
spara uppåt 8 miljarder kronor, gymnasieskolan cirka 3 miljarder 
och äldreomsorgen ungefär 12 miljarder baserat på verksam-
heternas årskostnad 2014 sammantaget för alla kommuner. Det 
förefaller alltså som att stora belopp årligen skulle kunna sparas om 
kommunerna bedrev verksamheterna mer effektivt.  

Det ska här poängteras att det inte inom ramen för studien varit 
möjligt att kontrollera för alla tänkbara skillnader i kommunernas 
yttre förhållanden eftersom den nationella statistiken inte 
uttömmande kan beskriva dessa, och att de resultatmått som 
använts i studien inte kan fånga alla aspekter av kommunernas 
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prestationer för de aktuella verksamheterna. Vi vill dessutom 
påminna om att det inte alltid är önskvärt att kommuner ska öka 
effektiviteten just genom lägre kostnader; effektivisering kan också 
vara att göra verksamheten bättre till samma kostnad. Vad som bör 
göras är både en fråga om vilka förhållanden som råder i respektive 
kommun och vilka prioriteringar som är mest angelägna.  

Att effektivisering är möjlig tycker vi är klart, men vi ser också 
tecken på att det inte alltid är så lätt. Vid jämförelse av relativ 
effektivitet för flera år finner vi att resultaten på kommunnivå är 
stabila över tid, inom respektive modell och verksamhet. Detta 
innebär att kommunala verksamheter i hög utsträckning tycks ”ha 
den effektivitet de har”, vilket tyder på att hållbara lägesför-
ändringar i effektivitet är mödosamma att genomföra. En alternativ 
förklaring kan vara att många helt enkelt inte är medvetna om sin 
låga effektivitet. Vår studies främsta bidrag till den praktiska 
benchmarkingen mellan kommuner består i att visa hur man med 
DEA-metoden kan hitta de kommuner som det finns mest att lära 
av för den kommun som vill jämföra sig med andra kommuner med 
avseende på effektivitet. Med DEA-metoden kan man, vid sidan 
om att ta fram relevanta jämförelsekommuner, visa de variabler 
som ligger till grund för en kommuns effektivitetstal tillsammans 
med de målvärden som behöver uppnås för att kommunen ska 
komma ikapp de mest effektiva kommunerna. Vi visar konkret hur 
detta kan gå till med exempel i analyserna av grundskolan, 
gymnasieskolan och äldreomsorgen. 

Förslag till fortsatt arbete 

Ett verktyg för att hitta relevanta jämförelsekommuner för ökad 
effektivitet i den egna kommunen både när det gäller att minska 
kostnaderna och när det gäller att få bättre resultat bör göras 
tillgängligt för alla. En första version av ett sådant verktyg kan tas 
fram utifrån de modeller som används i denna studie och genom 
praktisk användning utvecklas vartefter. Med tiden kan då fler 
verksamheter än grundskola, gymnasium och äldreomsorg föras in i 
verktyget och, där data medger, bör verktyget även kunna användas 
för jämförelser av enskilda enheter såsom skolor och äldreboenden. 
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I Norge har man sedan tiotalet år gjort återkommande studier 
med resultat liknande de vi för fram här. Vi tror att återkommande 
studier av detta slag också i Sverige kan ge en mer välgrundad bild 
av vilka faktorer som gör vissa kommuner mer effektiva än andra 
och därmed underlätta effektiviseringsarbetet i kommunerna.  

Sedan mitten av 1990-talet utförs allt större andel av välfärds-
tjänsterna i annan än kommunal regi. I analyserna av grundskolan, 
gymnasiet och äldreomsorgen har vi tittat på hur effektiviteten 
påverkas av hur mycket av verksamheterna som utförs av andra än 
av kommunen. När det gäller grundskolan såg vi inget signifikant 
samband mellan de kommunala skolornas effektivitet och andelen 
elever som går i fristående skola, men för gymnasieskolan 
framkommer ett negativt samband och för äldreomsorgen ett svagt 
positivt samband mellan effektivitet och andelen elever/brukare i 
privat regi. Det finns alltså inget entydigt samband mellan 
effektivitet och andelen välfärdstjänster som utförs i kommunal 
respektive privat regi.  

Det tycks finnas ett positivt samband mellan volymutveckling i 
verksamheterna och effektivitetsutveckling. Minskande effektivitet 
under perioder med minskande antal elever respektive brukare och 
vice versa kan bero på svårigheter att anpassa kostymen till 
behoven och därigenom ha en långsiktigt god effektivitet. Här 
finns ett särskilt utvecklingsområde som går ut på att bättre länka 
budgetarbetet till demografiska prognoser. ”Planering för krymp-
ning” är föga attraktivt och därmed en politisk väg som är vansklig 
att vandra. Likväl pekar våra resultat på nödvändigheten av att 
kunna både se och gå den vägen. 

Den nationella statistiken är en central byggsten i effektiv 
benchmarking och behöver utvecklas både med avseende på 
relevans och på kvalitet. Relevans eftersom det för många verksam-
heter idag saknas heltäckande statistik, där avsaknaden av bra 
indikatorer på kvalitet och resultat är den största bristen. De 
kvalitetsbrister som finns inom vissa statistikområden kan sanno-
likt åtgärdas genom ökad kvalitetsgranskning från statistik-
producenternas sida. Men i grunden är det kommunerna som måste 
se till att korrekta uppgifter lämnas i rätt tid så att analyser av olika 
slag kan göras på ett komplett och rättvisande underlag. 


