
Rapport till 
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
2013:8

Den offentliga sektorn  
- en antologi om att mäta 
produktivitet och prestationer

Magnus Arnek
Mats Bergman
Harald Edquist
Lars Hultkrantz
Sofia Lundberg
Mikael Svensson

 

Finansdepartementet



Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. 

Beställningsadress:  
Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Orderfax: 08-598 191 91
Ordertel: 08-598 191 90
E-post: order.fritzes@nj.se
Internet: www.fritzes.se
 
Tryckt av Elanders Sverige AB
Stockholm 2013

ISBN 978-91-38-24034-2



 

Förord 

Det är svårt att på ett tillförlitligt sätt beräkna produktivitetsut-
vecklingen. Problemen är särskilt stora i den offentliga sektorn 
eftersom det som produceras där inte säljs och köps på reguljära 
marknader. I Sverige utgör den offentliga sektorns utgifter ca 50 
procent av BNP. Produktivitetsförbättringar i den sektorn får 
därför stor ekonomisk betydelse. Utan tillförlitliga produktivitets-
mått försvåras arbetet med att effektivisera de offentliga 
verksamheterna.  

Under 1980- och 1990-talet utförde Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi (ESO) och Statskontoret ett pionjärarbete och 
publicerade ett antal rapporter om produktiviteten i olika delar av 
den offentliga sektorn. Internationellt har organisationer som 
OECD och Eurostat drivit på arbetet, och ett antal länder har 
utvecklat metoder och riktlinjer för hur mätningar kan göras. I 
Sverige arbetar bl.a. SCB med frågan. Men trots alla ansträngningar 
vet vi fortfarande relativt lite om produktivitetsutvecklingen i de 
offentliga verksamheterna. Mot den bakgrunden ansåg ESO att det 
fanns behov av en rapport som åter lyfter frågan om möjligheterna 
och betydelsen av att mäta produktiviteten i offentlig sektor.  

I denna antologi till ESO diskuterar ett antal forskare olika 
aspekter av produktivitetsmätningar. Rapporten inleds med Harald 
Edquists genomgång av ESO:s och Statskontorets tidiga arbeten 
och det internationella arbetet på området. Därefter diskuterar 
Magnus Arnek hur olika administrativa data kan användas som 
produktivitetsindikatorer. Därpå följer redogörelser för utveckl-
ingen inom två välfärdsområden där mätproblemen är särskilt 
angelägna och uppmärksammade; hälso- och sjukvården som 
diskuteras av Lars Hultkrantz och Mikael Svensson, och äldre-
omsorgen som behandlas av Mats Bergman och Sofia Lundberg. 
Även om en hel del har hänt de senaste decennierna, är en slutsats 
av rapporten att mycket fortfarande återstår att göra. Metoder för 
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att mäta värdet av offentligt producerade varor och tjänster finns – 
och används – med de är långt ifrån fullt utvecklade. Det fortsatta 
arbetet bör, enligt rapportförfattarna, främst fokusera på att 
utveckla prestations- och kvalitetsindikatorer för individuellt 
konsumerade tjänster inom utbildning, hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg. Detta är inte minst viktigt eftersom demografiska 
förändringar och förväntningar om högre standard kan förväntas 
öka spänningen mellan efterfrågan på dessa tjänster och vad som är 
möjligt att tillhandahålla med oförändrade skattesatser. Författarna 
framhåller också att myndigheter som Statskontoret, SCB och 
Socialstyrelsen bör ges ansvar och resurser för att utveckla bättre 
metoder och samla in och analysera data.  

Det är min förhoppning att denna rapport ska kunna inspirera 
till förnyad diskussion om hur produktiviteten i offentlig 
verksamhet ska mätas. Det är en fråga som ESO också avser att 
återkomma till. Arbetet med den här rapporten har följts och 
granskats av referenter med god kännedom på området. Som alltid i 
ESO-sammanhang svarar författarna själva för innehållet i 
rapporten.  
 
 
 
Stockholm i oktober 2013 
 
Hans Lindblad 
Ordförande i ESO 
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Executive summary 

The Swedish economy faces great challenges in the financing of the 
future welfare. For example, the Long-Term Survey of the Swedish 
Economy from 2008 concludes that higher living standards in the 
future will create a tension between the desired scope and quality 
of welfare services and what can be delivered without increased tax 
rates. The Swedish Association of Local Authorities and Regions 
(SALAR) estimates that local government costs will increase by 
one per cent per year until around 2035, which will lead to a gap 
between costs and revenue equivalent to raising the local 
government tax rate by 13 percentage points (SKL, 2010). This 
means that, to be able to finance public consumption, productivity 
growth in the public sector needs to increase over the coming 
twenty-years. 

Over the last century, Sweden has experienced a phenomenal 
economic development. This development has primarily been 
driven by increased productivity. At the beginning of the 20th 
century, a working week of 70–80 hours was not unusual, whereas 
now it is less than 40 hours. Although working hours have been 
almost halved, real incomes have risen by a factor of 30. An 
essential prerequisite for understanding the determinants of 
productivity and how it can be improved, is that productivity can 
be measured. It is therefore remarkable that work on measuring the 
productivity of public sector production of goods and services has 
not progressed more, in Sweden and elsewhere, even though the 
public sector accounted for approximately a quarter of the total 
GDP in 2009.  

As defined in the national accounts, the public sector includes 
activities performed by the central and local governments that are 
financed through taxes and fees. Taxes and social security 
contributions make up 90 per cent of public sector revenues, with 
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incomes from interests and dividends from publicly owned 
companies accounting for much of the remainder. 

In a market, consumers buy a good or a service only if their 
valuation of what they receive is at least as high as the price they 
pay. This is rarely the case with publicly produced goods and 
services, which makes it difficult to estimate their actual values to 
the citizens. In the national accounts, the value of public 
consumption is therefore assumed to be equal to its cost, i.e. the 
value of the production factors used. This means that production 
growth, by definition, is equal to zero. In accordance with an EU 
regulation, Statistics Sweden now (since November 2007) 
estimates production volumes for the public sector production of 
goods and services for individual consumption (Björling et al., 
2008), which makes it possible, to some extent, to calculate a unit 
cost and hence productivity growth. However, these measures are 
rough and uncertain, and relatively little account is taken of the 
improvements in quality.  

In many ways, it is surprising that the situation is not better. 
Ambitious development efforts started in the 1980s in the Swedish 
public administration, in the form of a project led by the Expert 
Group for Public Economics (ESO) with the participation of 
experts from the Swedish Agency for Public Management and 
Swedish researchers. The project resulted in a series of reports on 
productivity growth and various methodological issues. However, 
after the publication of the last ESO reports in the early 1990s, 
government ministries and agencies in general seem to have relaxed 
their efforts to develop measures and indicators.¬ Nevertheless, an 
extensive reorientation of the governance of individual agencies 
was initiated, on the assumption that precisely these kinds of 
measures and indicators could be produced at the agency level. 
Management by objectives as applied to and within agencies 
required the development of monitorable objectives that could be 
defined in terms of quantities and time.  

From the fiscal year 1992–93 and onwards, all agencies were 
required to submit annual reports including detailed information 
about all the agency’s essential objectives and tasks. The initial 
response was slow, but in a follow-up of annual reports for 2001 in 
eleven areas, Murray (2002) concluded that “the reporting of 
performance, costs, quality and productivity has improved 
considerably” (p. 201), even if some agencies failed to report 
productivity or performance in a systematic and transparent 
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manner. However, the Government Offices appear to have had 
limited interest in these reports and some agencies seem to have 
cut back on their level of ambition rather quickly.  

Management by objectives was later introduced in 
municipalities as well. These had better hope than the government 
agencies of being able to evaluate their goal achievement as they 
could compare themselves with each another. This encouraged 
development efforts by SALAR, in particular to develop 
comparable measures for costs, production and quality. 
Considerable progress has been made, even if much remains to be 
done.  

However, a large gap exists between the statistical progress 
made in various sectors and the available statistics on which to base 
a comprehensive view of and strategic considerations concerning 
public sector development. The Government recently found that 
there is a great need to improve the ability to monitor the work of 
government agencies, particularly with respect to the quality of the 
services they deliver and the public’s perceptions of them. The 
Swedish Agency for Public Management was therefore given 
instructions to analyse the possibility of assembling a basis for 
coherent and systematic monitoring of productivity, quality and 
efficiency in the public sector. The agency concluded that there is 
great scope for improvement and that efforts should primarily 
focus on developing volume and quality indicators for the public 
sector in the national accounts (Statskontoret, 2011:13). 
This conclusion is not entirely obvious. The very fact that work on 
developing national accounts for the public sector has not 
progressed further – more than twenty years after the major 
development drive by ESO and the Swedish Agency for Public 
Management – should perhaps give pause for thought. 

Although the national accounts have been and are the backbone 
of economic statistics, the system of national accounts has 
considerable limitations and in certain cases may act as a 
straitjacket constricting the development of statistics. In 2008, 
French President Nicolas Sarkozy appointed the ‘Stiglitz 
Commission’, which brought together a large number of 
prominent economists under the leadership of Joseph Stiglitz, 
Amartya Sen and Jean-Paul Fitoussi to consider how to make 
progress in macroeconomic statistics. The Commission noted that 
the system of national accounts was constructed in another era and 
that it has difficulty describing the modern economy correctly. In 
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particular, the shift of the economy towards services poses major 
challenges in that the focus moves from quantity to quality, which 
in general is much more difficult to measure. The shift towards 
services is a phenomenon affecting the entire economy, not just the 
services sector, and is particularly pronounced in Sweden (see 
Bergström, 2012; Lagerqvist, 2012; Lodefalk, 2010). This makes it 
generally difficult to distinguish between volumes and values and 
between real price changes and inflation. Measurement problems 
are particularly severe in public sector services – a sector whose 
significance has been transformed since the system of national 
accounts was launched after the Second World War. 

The Stiglitz Commission also deemed it essential to develop 
volume and quality measures for public services in the national 
accounts. But the Commission did not expect that this would 
suffice.¬ They noted that “time has come to adapt our system of 
measurement of economic activity to better reflect the structural 
changes which have characterized the evolution of modern 
economies” (Stiglitz et al. 2009, p. 11). The Commission’s main 
conclusion, therefore, was that macro statistics should be 
broadened, and focus not on just one measure – GDP – but on a 
set of different indicators. It also recommended a rebalancing of 
resource inputs. What is most important is not to measure the 
production volumes, but rather the benefit to the final consumers, 
i.e. the households. Data collection should therefore concentrate 
on areas such as income, consumption, quality of life, distribution 
and sustainability.  

It is against this backdrop this anthology wishes to contribute 
to the discussion on ongoing efforts to develop macro indicators 
for public sector productivity, performance and effects. The 
anthology begins with an overview by Harald Edquist of the work 
conducted in Sweden and internationally on how national accounts 
can be developed to measure public sector productivity, especially 
in education and health care. The chapter contains a brief review of 
the Swedish studies conducted by ESO in the 1980s and 1990s. 
These studies were groundbreaking and have provided an 
important foundation for the systems that Eurostat uses to 
measure volume and productivity growth in the public sector. As 
regards other international development efforts, Edquist refers in 
particular to experiences and discussions in the United Kingdom, 
which is the country that has made most progress in introducing 
new methods for measuring productivity growth in the public 
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sector. Edquist discusses the principles proposed, but also points 
to the great difficulties this work encounters, particularly in 
adjusting for quality development. 

In Chapter 3 Magnus Arnek outlines an approach that is not 
tied to the system of national accounts. Instead, the goal here is to 
create macro indicators by using the micro indicators that happen 
to be available. These cost, performance and quality measures can 
be obtained from various sources. As previously mentioned, in 
recent years a considerable amount of such data has been generated 
especially in the local government sector. The measurements are 
generated to both manage the organisation’s own activities and to 
manage and monitor services procured or paid for completely or in 
part by customer choice systems (for example, pupil allowance and 
dental care insurance). Macro indicators can be constructed using 
this data without the need to be fully consistent with the national 
accounts and may, therefore, be easier to customize to different 
needs. In addition to complementing the national accounts with 
new indicators, it is possible that the freer forms might stimulate 
the development of statistical methods that, in the long term, will 
lead to improved national accounts, for instance through the 
compilation of data that is available from agencies but is not used 
for statistical purposes. In the chapter, Arnek provides an overview 
of international experiences of producing such micro indicators 
using a variety of models. This chapter is an appetizer to a larger 
ESO study he is currently conducting that aims to develop macro 
indicators using Swedish micro data. 

The next two chapters discuss techniques and data that can be 
used to follow the welfare and quality of life effects of publicly 
financed activities at the macro level. The earlier ESO studies 
showed how difficult it is to interpret productivity measures in 
health and medical care without taking into account that medical 
and health technology advances promoting increased survival and, 
hopefully, improved health (quality of life) can be cost-driving. In 
Chapter 4 Mikael Svensson and I discuss the possibility of using 
quality-adjusted life years as the basis for monitoring quality 
development at macro level in health and medical care. We note 
that such measurements have already been conducted at the 
regional level in Sweden and should, only with a limited 
development effort, be possible also at the national level.  

Care of the elderly is another major welfare area. There is also a 
well-recognised need here for gaining an understanding at national 
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level of how agencies’ and authorities’ activities, and particularly 
those of the municipalities, impact the users’ quality of life. For 
this reason, the National Board of Health and Welfare has been 
instructed by the Government to conduct a number of user 
surveys. In Chapter 5 Mats Bergman and Sofia Lundberg discuss 
whether and in what way the results of these surveys and other 
statistics can be used to follow developments in unit costs and 
quality in various areas of municipal elderly care. One conclusion is 
that the customer satisfaction index based on the National Board 
of Health and Welfare user surveys is a good overall measure of 
care quality. However, it is not a perfect measure as it is difficult, 
for example, to determine how a change in the index should be 
interpreted and valued. But other possible quality measures that are 
discussed also have shortcomings. For example, mortality and the 
number of fall injuries are difficult to use since they to a certain 
extent are related to the general health status of the older 
population and to a lesser degree to the quality of elderly care.  

Finally, in Chapter 6, Harald Edquist and I propose several 
directions for future work. Firstly, productivity measures in the 
public sector should be based on performance measures that are 
quality adjusted, which means that relevant measures for this must 
be developed. Secondly, national accounts should focus on 
developing performance and quality indicators for specific 
purposes, for example, education, health and medical care, and 
elderly care. Thirdly, Statistics Sweden should cooperate with other 
government agencies in developing methods for measuring 
performance and effects in relation to collective services such as 
roads, the administration of justice, correctional and fire services. 
Fourthly, more macro indicators than those based on the national 
accounts should be used to measure the public sector productivity.
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1 Inledning och sammanfattning 

Lars Hultkrantz 

 
 
 
 
 
 
Den svenska ekonomin står inför stora utmaningar när det gäller 
finansieringen av den framtida välfärden. I Långtidsutredningen 
2008 (SOU 2008:105) konstateras att den högre levnadsstandarden 
framöver kommer att skapa en spänning mellan de önskemål som 
finns på välfärdstjänsternas omfattning och kvalitet samt vad som 
är möjligt att tillhandahålla med oförändrade skattesatser. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL, 2010), redovisar en beräkning där 
kommunernas och landstingens kostnader årligen ökar med en 
procent fram till cirka 2035, vilket leder till ett gap mellan 
kostnader och intäkter som motsvarar en höjning av kommun- och 
landstingsskatten med 13 kronor. För att klara finansieringen av 
den offentliga konsumtionen är det därför viktigt att produk-
tivitetstillväxten i offentlig sektor ökar under den närmaste tjugo-
årsperioden. 

Sverige har de senaste hundra åren genomgått en fantastisk 
ekonomisk utveckling. Denna utveckling har framförallt drivits av 
att produktiviteten i ekonomin har ökat. I början av 1900-talet var 
det inte ovanligt att veckoarbetstiden i Sverige uppgick till 70–80 
timmar medan den i dag är mindre än 40 timmar. Trots att 
arbetstiden nästan har halverats har realinkomsterna stigit 30 
gånger. En förutsättning för att kunna förstå vad som påverkar 
produktivitet och hur den kan förbättras är att den är möjlig att 
mäta. Det är därför anmärkningsvärt att arbetet inte har kommit 
längre, varken i Sverige eller utomlands, med att mäta produktivite-
ten i den offentliga sektorns produktion av varor och tjänster, trots 
att denna 2009 utgjorde cirka en fjärdedel av total BNP.  

Enligt nationalräkenskapernas definition inkluderar den 
offentliga sektorn den skatte- och avgiftsfinansierade verksamhet 
som utförs av den statliga sektorn samt kommuner och landsting. 
Skatter och sociala avgifter utgör 90 procent av den offentliga 
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sektorns inkomster, resten är bland annat ränteinkomster och 
utdelningar från offentligt ägda företag. 

På en marknad köper konsumenter en vara eller en tjänst bara 
om deras egen värdering av varan är minst lika hög som priset. Så är 
det sällan för offentligt producerade varor och tjänster, vilket gör 
det svårt att uppskatta deras egentliga värde för medborgarna. I 
nationalräkenskaperna antas därför den offentliga konsumtionens 
värde vara lika med dess kostnad, dvs. värdet av de produktions-
faktorer som används. Det innebär att produktivitetstillväxten 
definitionsmässigt är lika med noll. I enlighet med en EU-för-
ordning beräknar SCB numera (sedan november 2007) uppskatt-
ningar av produktionsvolymer för offentlig produktion med 
individuell inriktning (Björling m.fl., 2008), vilket i någon mån gör 
det möjligt att beräkna styckkostnad (kostnad per producerad 
enhet) och därmed produktivitetsutvecklingen. Måtten är dock 
grova, osäkra och hänsyn tas i begränsad utsträckning till 
kvalitetsförbättringar.  

Att läget inte är bättre är på flera sätt förvånande. Inom den 
svenska statsförvaltningen startade på 1980-talet ett ambitiöst 
utvecklingsarbete i ett projekt som leddes av ESO och med 
medverkan av expertis från Statskontoret och svenska forskare. 
Detta arbete resulterade i en rad rapporter kring produktivitets-
utvecklingen och olika metodfrågor (se kapitel 2 i denna rapport). 
Efter att de sista ESO-rapporterna publicerats en bit in på 1990-
talet tycks dock departement och myndigheter ha somnat om när 
det gäller frågan om att utveckla mått och indikatorer på 
övergripande nivå. Ändå inleddes en omfattande omläggning av 
styrningen av de enskilda myndigheterna som just byggde på att 
sådana mått och indikatorer kunde tas fram på myndighetsnivå. 
Målstyrning av och inom myndigheterna krävde utveckling av 
uppföljningsbara mål som kunde kvantifieras och tidssättas.  

Från och med budgetåret 1992/93 infördes krav på att alla 
myndigheter skulle lämna årsredovisningar. Dessa skulle vara 
”fylliga” och avse alla myndighetens väsentliga mål och uppgifter. 
Responsen på detta blev trög till en början, men i en uppföljning av 
årsredovisningarna på elva myndighetsområden för år 2001 
konstaterade Murray (2002) att ”redovisningen av prestationer, 
kostnader, kvalitet och produktivitet förbättrats avsevärt” (s. 201), 
även om vissa myndigheter varken redovisade produktivitet eller 
prestationer på ett systematiskt och överblickbart sätt. Intresset 
från Regeringskansliets sida för dessa rapporter tycks emellertid ha 
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varit begränsat och ganska snart tycks en del myndigheter ha dragit 
ned på ambitionsnivån.  

Målstyrning kom senare även att införas i kommunerna. Dessa 
kunde i högre grad än de statliga myndigheterna hoppas på att 
kunna utvärdera sin måluppfyllelse genom att jämföra sig med 
varandra, vilket bidrog till ett utvecklingsarbete inom främst SKL 
för att ta fram jämförbara kostnads-, produktions- och kvalitets-
mått. Betydande framsteg har gjorts även om mycket återstår att 
göra.  

Gapet mellan den statistikutveckling som skett inom olika 
sektorer och den statistik som kan läggas till underlag för en hel-
hetssyn och strategiska överväganden om den offentliga sektorns 
utveckling är dock stort. Regeringen konstaterade nyligen att det 
finns ett stort behov av att bättre kunna följa myndigheternas 
arbete, särskilt med avseende på prestationernas kvalitet och 
medborgarnas uppfattningar om dessa. Statskontoret gavs därför i 
uppdrag att analysera förutsättningarna för att ta fram underlag för 
en samlad och systematisk uppföljning av produktivitet, kvalitet 
och effektivitet i den offentliga sektorn. Statskontoret fann i sin 
utredning att förbättringsmöjligheterna är stora och att arbetet 
främst bör inriktas mot att utveckla volym- och kvalitets-
indikatorer för den offentliga sektorn i nationalräkenskaperna 
(Statskontoret, 2011:13). 

Helt självklar är inte den slutsatsen. Bara det faktum att arbetet 
med att utveckla nationalräkenskaperna för den offentliga sektorn 
inte har kommit längre, mer än tjugo år efter ESO:s och Stats-
kontorets stora utvecklingsinsats, borde kanske stämma till 
eftertanke. 

Samtidigt som nationalräkenskaperna varit och är ryggraden i 
den ekonomiska statistiken har nationalräkenskapssystemet 
väsentliga begränsningar och kan kanske i vissa fall fungera som en 
tvångströja för statistikens utveckling. År 2008 tillsatte Frankrikes 
president Sarkozy den s.k. Stiglitzkommissionen som samlade ett 
stort antal framstående ekonomer under ledning av Joseph Stiglitz, 
Amartya Sen och Jean-Paul Fitoussi för att överväga hur den 
makroekonomiska statistiken bör utvecklas. Kommissionen 
konstaterade att nationalräkenskapssystemet konstruerades i en 
annan tidsepok och möter svårigheter att korrekt beskriva den 
moderna ekonomins utveckling. I synnerhet innebär ekonomins 
tjänstefiering stora utmaningar genom att fokus flyttas från 
kvantitet till kvalitet, vilket som regel är mycket svårare att mäta. 
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Tjänstefieringen är ett fenomen som gäller hela ekonomin, inte 
bara tjänstesektorn och som är särskilt utpräglat i Sverige (se 
Bergström, 2012; Lagerqvist, 2012; och Lodefalk, 2010). Den gör 
det generellt svårt att skilja mellan volym och värde och mellan 
reala prisförändringar och inflation. Mätproblemen är särskilt stora 
när det gäller den offentliga sektorns tjänster; en sektor som i dag 
har en helt annan betydelse än när nationalräkenskapssystemet 
sjösattes efter andra världskriget. 

Även Stiglitzkommissionen bedömde det som angeläget att 
volym- och kvalitetsmåtten utvecklas för offentliga tjänster i 
nationalräkenskaperna. Men kommissionen var inte förhoppnings-
full om att detta skulle vara tillräckligt. Den konstaterade att: ”time 
has come to adapt our system of measurement of economic activity 
to better reflect the structural changes which have characterized 
the evolution of modern economies” (Stiglitz m.fl., 2009, s. 11). 
Kommissionens huvudslutsats var därför att makrostatistiken 
borde breddas, från fokus på ett mått – BNP – till en uppsättning 
olika indikatorer. Den förordade även en ombalansering av resurs-
insatsen. Det viktigaste är inte att mäta produktionsvolymer utan 
nyttan för de slutliga konsumenterna, dvs. hushållen. Statistik-
insamlingen bör därför lägga krutet på områden som inkomst, 
konsumtion, livskvalitet, fördelning och hållbarhet.  

Det är mot denna bakgrund som denna antologi vill bidra till 
diskussionen om fortsatt arbete med att utveckla makroindikatorer 
för den offentliga sektorns produktivitet, prestationer och effekter. 
Antologin inleds av Harald Edquist som ger en översikt av det 
utvecklingsarbete som har bedrivits i Sverige och internationellt 
kring hur nationalräkenskaperna kan utvecklas för att mäta 
produktivitet i offentlig sektor, särskilt inom utbildning samt 
hälso- och sjukvård. Kapitlet innehåller en kort genomgång av de 
svenska studier som genomfördes i ESO:s regi under 1980- och 90-
talen. Dessa studier var banbrytande och har varit en viktig grund 
för de system som Eurostat använder för att mäta volym- och 
produktivitetsutveckling i offentlig sektor. När det gäller annat 
internationellt utvecklingsarbete refererar Edquist särskilt till 
erfarenheter och diskussioner i Storbritannien, vilket är det land 
som kommit längst med att införa nya metoder för att mäta 
produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor. Edquist diskuterar de 
principer som föreslagits och som utvecklingsarbetet i hög grad 
följer, men pekar också på de stora svårigheter som detta möter, 
särskilt när det gäller att justera för kvalitetsutvecklingen. 
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I kapitel 3 skisserar Magnus Arnek på en ansats som inte är 
bunden till nationalräkenskapssystemet. Här är istället målet att 
skapa makroindikatorer med hjälp av de mikroindikatorer som 
råkar finnas tillgängliga. Sådana kostnads-, prestations- och 
kvalitetsmått kan hämtas från olika håll. Som tidigare nämnts har 
det särskilt inom kommun- och landstingssektorn under de senaste 
åren genererats en hel del nya sådana data. Måtten tas fram både för 
att styra den egna organisationens verksamhet och för att styra och 
följa upp verksamheter som är upphandlade eller betalas helt eller 
delvis med kundvalssystem (t.ex. skolpeng och tandvårdsför-
säkring). Makroindikatorer kan konstrueras från sådana data utan 
krav på full konsistens med nationalräkenskaperna och de kan 
därför kanske enklare skräddarsys för olika behov. Förutom att 
komplettera nationalräkenskaperna med nya indikatorer är det 
möjligt att de mer fria formerna kan stimulera till metod- och 
statistikutveckling som på sikt även leder till förbättrade 
nationalräkenskaper, t.ex. genom sammanställning av data som 
finns hos myndigheterna men som inte används för statistik-
ändamål. I kapitlet ger Arnek en översikt över internationella 
erfarenheter av att, med olika modeller, ta fram sådana 
makroindikatorer. Kapitlet är tänkt som en aptitretare inför en 
större ESO-studie som han håller på att genomföra med syfte att 
just utveckla makroindikatorer från svenska mikrodata i 
kommunsektorn. 

De två följande kapitlen diskuterar tekniker och data för att på 
makronivå följa välfärds- eller livskvaliteteffekter av offentligt 
finansierad verksamhet. De tidigare ESO-studierna visade hur svårt 
det är att tolka produktivitetsmått inom sjuk- och hälsovården utan 
att ta hänsyn till att de medicinska och hälsotekniska landvinningar 
som ger möjlighet till ökad överlevnad och, förhoppningsvis, 
förbättrad hälsa (livskvalitet) kan vara kostnadsdrivande. I kapitel 4 
diskuterar jag tillsammans med Mikael Svensson möjligheten att 
använda kvalitetsjusterade levnadsår (Quality Adjusted Life Years) 
som bas för att följa kvalitetsutvecklingen på makronivå inom 
hälso- och sjukvården. Vi konstaterar att sådana mätningar redan 
har genomförts i Sverige på regional nivå och att detta bör kunna 
göras även på nationell nivå med endast en begränsad 
utvecklingsinsats.  

Ett annat tungt välfärdsområde är äldreomsorgen. Även här 
finns det ett djupt känt behov av att på nationell nivå kunna läsa av 
hur myndigheternas, och särskilt kommunernas, verksamhet 
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påverkar brukarnas livskvalitet. Av denna anledning har Social-
styrelsen på regeringens uppdrag genomfört flera brukarunder-
sökningar. I kapitel 5 diskuterar Mats Bergman och Sofia Lundberg 
om och på vilket sätt resultaten av dessa tillsammans med annan 
statistik kan användas för att följa utvecklingen av styckkostnader 
och kvalitet i olika delar av den kommunala äldrevården. En slutsats 
är att Nöjd kundindex som baseras på Socialstyrelsens brukar-
undersökningar är ett bra övergripande mått på vårdkvalitet. Det är 
emellertid inget perfekt mått eftersom det t.ex. är svårt att avgöra 
hur en förändring i indexet ska tolkas och värderas. Andra tänkbara 
kvalitetsmått som diskuteras har emellertid också brister. Till 
exempel är mortalitet och antal fallskador svåra att använda 
eftersom de i viss omfattning beror på det allmänna hälsoläget hos 
den äldre befolkningen och bara mindre på kvaliteten i äldre-
omsorgen.  

I kapitel 6, slutligen, föreslår Harald Edquist och jag några in-
riktningar för det fortsatta arbetet. För det första bör produktivi-
tetsmätningar i offentlig sektor baseras på prestationsmått som 
kvalitetsjusteras, vilket innebär att relevanta mått för detta måste 
utvecklas. För det andra bör nationalräkenskaperna fokusera på att 
utveckla prestations- och kvalitetsindikatorer för individuella 
ändamål, dvs. för t.ex. utbildning, hälso- och sjukvård och äldre-
vård. För det tredje bör SCB, tillsammans med andra myndigheter, 
arbeta för att på sikt ta fram metoder för att mäta prestationer och 
effekter när det gäller kollektiva ändamål som vägar, rättsskipning, 
fångvård och brandförsvar. För det fjärde bör fler makro-
indikatorer än de som baseras på nationalräkenskaperna användas 
för att mäta produktiviteten i offentlig sektor. 
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2 Hur kan produktiviteten i 
offentlig sektor mätas?1 

Harald Edquist  

2.1 Inledning 

Trots att offentlig konsumtion utgör mer än 25 procent av BNP i 
Sverige vet ingen hur produktivitetsutvecklingen ser ut inom stora 
delar av den offentliga sektorn. Det innebär att vi har liten kunskap 
om hur väl de offentliga resurserna används och att det därmed är 
svårt att avgöra huruvida skattebetalarnas pengar används bättre 
eller sämre än tidigare. Utan att mäta produktivitetstillväxten är det 
dessutom svårt att utvärdera de reformer som genomförs i syfte att 
effektivisera offentlig sektor. Det är helt enkelt generellt svårt att 
förbättra det man inte kan mäta. Det är därför nödvändigt att 
utveckla metoder som så korrekt som möjligt kan mäta 
produktivitetsutvecklingen i denna sektor.  

I Sverige genomfördes under 1980-talet ett antal studier vars 
syfte var att mäta produktivitet i offentlig sektor (se Ds 1994:24; 
Murray, 1987). Dessa studier visade att produktivitetstillväxten 
inom den offentliga sektorn varit negativ såväl under 1970-talet 
som under 1980-talet. Studierna kritiserades framför allt för att de 
inte systematiskt tog hänsyn till kvalitetsförbättringar. Förvisso 
fördes en diskussion om kvalitetsutveckling i ett flertal av 
studierna, men några systematiska försök att kvantitativt ta hänsyn 
till kvalitetsförändringar gjordes inte. Under 2000-talet gjordes nya 
försök att uppskatta produktivitetstillväxten där viss kvantitativ 
kvalitetshänsyn togs inom delar av utbildningssektorn, biblioteks-
verksamhet och äldreomsorg (Magnusson, 2006; SCB, 2008; 
2009b). 

                                                                                                                                                               
1 Arbetet med detta kapitel har finansierats av Expertgruppen för Studier i Offentlig 
Ekonomi (ESO) och har utförts vid Forum för Reformer och Entreprenörskap (FORES). 
Jag är tacksam för kommentarer från ESO:s referensgrupp där följande personer har ingått: 
Stefan Ackerby, Martin Flodén, Anna Fransson, Lena Hagman, Lennart Hjalmarsson, Klas-
Göran Larsson, Tore Melin, Richard Murray, Peter Vikström och Katarina Wizell. Jag är 
också tacksam för kommentarer från Martin Hill och Lars Hultkrantz vid ESO. Slutligen vill 
jag rikta ett tack till Per Sonnerby och Mikael Åsell för att ha initierat detta projekt. 
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Sedan mitten av 1990-talet har en stark produktivitetstillväxt 
skett inom delar av den privata tjänstesektorn i såväl Sverige som 
USA.2 Det är sannolikt att investeringar i informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) samt ökad konkurrens inom 
tjänstesektorn har bidragit till produktivitetstillväxten i såväl privat 
som offentlig tjänstesektor (Edquist, 2005; Lundgren m.fl., 2007).  

Syftet med detta kapitel är att dels diskutera hur produktivitet i 
offentlig sektor kan mätas, dels ge en översikt av det utvecklings-
arbete som skett i Sverige och internationellt. Kapitlet har ett 
nationalräkenskapsperspektiv och fokuserar därmed i första hand 
på hur aggregerade mått för produktivitet i offentlig sektor kan 
utformas. Syftet med aggregerade mått är främst att de ska fungera 
som indikatorer för att identifiera bredare trender i ekonomin, men 
de kan också användas för att analysera inom vilka områden som 
mer detaljstudier bör göras. Vidare fokuserar rapporten främst på 
hur mätning av volym kan förbättras i den offentliga sektorn. 
Eftersom produktionsfaktorer i form av arbete och kapital i den 
offentliga sektorn prissätts på marknader är mätproblemen mindre 
för dessa, men det finns utmaningar även på detta område. 

2.2 Produktivitetsberäkningar i offentlig sektor 

Produktivitet brukar definieras som kvoten mellan värdet av 
produktionen och de resurser som förbrukas i produktions-
processen. Då man mäter produktivitet brukar man skilja mellan 
partiella och totala mått på produktivitet. Det partiella måttet 
mäter värdet av produktionen dividerat med en enskild produkt-
ionsfaktor, medan det totala måttet mäter värdet av produktionen 
dividerat med samtliga produktionsfaktorer.  

Det vanligaste partiella måttet på produktivitet är arbets-
produktivitet som definieras som produktionsvolym per arbets-
insats. Produktionsvolym mäts vanligtvis som förädlingsvärde eller 
produktionsvärde. Förädlingsvärdet är skillnaden mellan produkt-
ionsvärdet och värdet på tjänster, råvaror, halvfabrikat och liknade 

                                                                                                                                                               
2 Statistiken för att mäta produktivitet i privat tjänstesektor har förbättrats avsevärt under 
2000-talet i USA och i Sverige. Bland annat har metoderna för att mäta prisförändringen i 
svensk tjänstesektor förbättrats för t.ex. banktjänster (se SCB, 2012). Det innebär att 
produktivitetsmätningar för privat tjänstesektor generellt är betydligt bättre än för offentlig 
sektor. 
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som används som insatser i produktionen. Arbetskraftsinsatsen 
brukar vanligen mätas som antal sysselsatta eller arbetade timmar.3  

Total faktorproduktivitet (TFP) definieras generellt som kvoten 
mellan ett produktionsvolymindex och ett produktionsfaktorindex. 
Produktionsfaktorindex är ett sammanvägt index av produktions-
faktorer, dvs. inte enbart arbetskraft. För att erhålla ett operation-
ellt mått på TFP måste en produktionsfunktion användas för att 
specificera ett index för produktionsfaktorerna. Vanligtvis är det 
förändringen i TFP som är av intresse. Förändringen i TFP 
definieras som skillnaden mellan förändringen i produktions-
volymindex och förändringen i indexet av produktionsfaktorer.  

Produktivitetsutvecklingen kan analyseras med hjälp av s.k. 
tillväxtbokföring (Solow, 1957) som är en metod för att dekompo-
nera förändringen i förädlingsvärde. Tillväxtbokföring visar att, 
givet antaganden om perfekt konkurrens och konstant skal-
avkastning, kan arbetsproduktiviteten delas upp i: förändringen i 
kapitalintensitet, förändringen i arbetskraftens kompetens och 
förändringen i TFP. 

Kapitalintensiteten mäts vanligtvis som förändringen i kapital-
tjänster per arbetad timme och innebär att produktiviteten ökar för 
att de sysselsatta får tillgång till mer kapital. Den andra arbets-
produktivitetskomponenten, arbetskraftens kompetens, mäts som 
förändringen i arbetskraftens utbildningsnivå. Intuitionen är att en 
person med bättre kunskaper bidrar med mer till produktionen än 
en person utan relevant utbildning. TFP är den residual som 
återstår då hänsyn tagits till de övriga två produktionsfaktorerna. 
Den brukar förklaras med att ny teknik gör produktionen 
effektivare eller att omorganisering bidrar till att resurser används 
effektivare.  

Arbetsproduktivitet kan mätas både som arbetsproduktivitets-
nivå och arbetsproduktivitetstillväxt. Arbetsproduktivitetsnivå 
används för att jämföra nivåer mellan länder och baseras vanligtvis 
på arbetsproduktivitet för ett visst år i löpande priser. Växelkurser 
som tar hänsyn till köpkraft brukar användas för att jämföra 
nivåerna mellan länder. Arbetsproduktivitetstillväxt mäts i fasta 
priser och vanligtvis över en längre tidsperiod. TFP mäts vanligtvis 
som förändringen över tid i fasta priser. Det är naturligtvis 
intressant att jämföra produktivitetsnivåer mellan olika länder, men 
för att kunna avgöra huruvida någon förbättring av produktiviteten 

                                                                                                                                                               
3 För fler exempel på partiella produktivitetsmått se OECD (2001). 
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skett är det nödvändigt att mäta produktivitetsförändringen i fasta 
priser över längre tidsperioder. Det här kapitlet fokuserar nästan 
uteslutande på sådana volymförändringar. 

Mätning av priser över tid är komplicerat då egenskaperna 
(kvaliteten) hos varor och tjänster förändras. Om man har tillgång 
till prisdata är det möjligt att använda sig av olika metoder för att 
särskilja förändrad kvalitet hos produkterna. Den vanliga metoden 
inom nationalräkenskaperna är att försöka observera prisut-
vecklingen för samma typ av varor och tjänster vid olika tid-
punkter. Genom den s.k. överlappningsmetoden så byts en produkt 
ut när den inte längre är representativ och en ersättningsvara eller 
tjänst väljs i stället. Med hjälp av priserna från den nya och gamla 
produkten under den överlappande perioden bildas en kvot som 
används som länk mellan den utgående och den ersättande 
produkten (Deremar och Kullendorff, 2006).  

En annan metod för att kvalitetsjustera produkter är hedoniska 
prisindex. Dessa prisindex baseras på antagandet att priset på en 
vara eller tjänst är beroende av de behov varan tillfredsställer. Det 
innebär att priset blir en funktion av de egenskaper som ska utgöra 
värdet på varan. Det finns flera olika metoder att beräkna 
hedoniska prisindex. Den vanligaste använder sig av en tids-
dummyvariabel och mäter prisförändringen över en tidsperiod där 
egenskaperna på varan hålls konstanta (se Triplett, 2004).4  

Prisförändringen för olika produkter aggregeras sedan med hjälp 
av vikter som vanligtvis baseras på det totala produktions- eller 
förädlingsvärdet för respektive produkt. Sedan 1999 beräknas fasta 
priser i nationalräkenskaperna enligt kedjeindexmetoden. Det 
innebär att beräkningar av fasta priser ett visst år baseras på 
föregående års prisnivå. Fördelen med detta är att man alltid väger 
ihop olika delaggregat med senast tillgängliga prisinformation och 
att man då undviker problem med förändringar i relativa priser 
(SCB, 2011). 

En vanlig distinktion mellan produktivitet och effektivitet är att 
den förstnämnda avser att göra saker på rätt sätt, medan den 
sistnämnda avser att göra rätt saker (Hjalmarsson, 1991). Således 
ger produktivitetsmätningar svar på frågan om varor och tjänster 
produceras på rätt sätt, medan effektivitetsmätningar även svarar på 
frågan om rätt varor och tjänster produceras. Det sistnämnda 
brukar inom nationalekonomin kallas för allokeringseffektivitet 

                                                                                                                                                               
4 För ytterligare beskrivning av metoder för kvalitetsjustering se Statskontoret (2011). 
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och råder då pris är lika med kortsiktig marginalkostnad på en 
marknad, dvs. konsumenternas betalningsvilja för de sist konsume-
rade enheterna sammanfaller med kostnaden för att producera dem. 
På en väl fungerande konkurrensutsatt marknad kan man i stort 
sett anta att rätt varor och tjänster produceras, men detta är inte 
lika självklart för den offentliga sektorn där konkurrens delvis eller 
helt saknas. 

Tidigare definierades förändringen i TFP som förändringen i 
produktionsvolymindex minus förändringen i indexet av pro-
duktionsfaktorer. Tillväxtbokföringsmetoden förutsätter att 
produkter och produktionsfaktorer kan aggregeras med hjälp av 
vikter som vanligtvis baseras på priser.5 Inom den offentliga 
sektorn saknas ofta priser vilket gör viktningen problematisk. En 
metod som dock inte kräver någon viktning med priser är DEA 
(Data Envelopment Analysis). 

DEA innebär tvärsnittsstudier av effektivitet via produkt-
ionsfronter. Metoden går i korthet ut på att man har tillgång till 
data över produktion och kostnader för olika organisationer/en-
heter. Med hjälp av dessa data jämförs alla enheter. De mest 
produktiva enheterna definierar produktionsfronten som därmed 
visar ”best practise”. Det är dock inte samma sak som att produkt-
ionsfronten visar vad som är potentiellt möjligt att producera med 
de tillgängliga resurserna. Även enheterna med högst effektivitet 
har troligtvis en förbättringspotential (Ds 1994:24). 

Över tid kan ett produktionsställe bli bättre på att utnyttja sina 
resurser och rådande teknik, vilket yttrar sig i att produktions-
ställets position närmar sig produktionsfronten. Ett produktions-
ställe kan också över tid tillföras ny teknik som förbättrar 
effektiviteten, vilket innebär att produktionsfronten flyttas ut. 
Produktionsfronten kan även flyttas inåt, vilket kan vara fallet då 
exempelvis regleringar införs.  

För att beräkna produktivitetsutvecklingen beräknas en effek-
tivitetskvot för varje produktionsställe för respektive tidsperiod. 
Dessa kvoter anger graden av teknisk effektivitet, dvs. hur långt 
från produktionsfronten produktionsstället är för respektive 
tidsperiod. Genom att jämföra produktionsställets kvot från den 
första perioden med kvoten från den andra perioden mäter man om 

                                                                                                                                                               
5 Produktivitetstillväxten kan också skattas med enbart indexet av produktionsfaktorer 
under antaganden om konstant skalavkastning och att all teknisk utveckling är icke-neutral 
(se Mellander och Roos, 1995). Metoden förutsätter dock att man kan ta hänsyn till 
kvalitetsförbättringar i produktionsfaktorerna (Mellander och Ysander, 1987). 
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graden av teknisk effektivitet har förändrats. Därefter jämförs 
produktionsfronterna i de två tidsperioderna med varandra, vilket 
ger ett mått på den tekniska utvecklingen. Det görs genom att 
produktionsstället i period 1 jämförs dels med produktionsfronten 
i period 1, dels med produktionsfronten i period 2. Sedan jämförs 
produktionsstället i period 2 med produktionsfronten i period 1 
och 2. Det innebär att man undviker viktningsproblematiken då 
vikterna bestäms av teknologin (Hjalmarsson, 2010).  

En annan fördel med DEA-metoden är att man kan inkludera 
kvalitetsindikatorer bland produktionsindikatorerna utan att man 
behöver väga samman kvalitets- och produktionsindikatorerna. 
Flera studier har dock på senare år visat att allvarliga problem kan 
uppstå då kvalitetsvariabler inkluderas i DEA-analys (se Shimshak 
m.fl., 2009). Exempelvis kan kvalitetsvikterna bli helt försumbara 
och enheter som utgör produktionsfronten kan ha mycket låga 
värden med avseende på kvalitet. Ett annat problem med DEA-
analysen är att metoden också är känslig för mätfel och slumpvisa 
variationer i data, vilket innebär att om det finns skillnader i hur 
olika enheter rapporterar sin resursförbrukning respektive prestat-
ioner kan det påverka resultaten (Riksrevisionen, 2011a). Enligt 
Hjalmarsson (2010) består huvudproblemet i att skilja relevanta 
från irrelevanta extremobservationer. Sammanfattningsvis är det 
värt att notera att så länge det inte förekommer några allokerings-
ineffektiviteter så blir TFP detsamma med tillväxtbokförings-
metoden och med DEA-metoden (Del Gatto m.fl., 2011). 

2.3 Svårigheten att mäta produktivitet i offentlig 
sektor 

Det finns två huvudsakliga problem med att försöka mäta värdet på 
produktionen i offentlig sektor. Det ena är att för tjänster som 
vänder sig direkt till individer, så som hälso- och sjukvård och 
utbildning, är det svårt att avgöra värdet av då det inte förekommer 
någon marknadstransaktion (Atkinson Review, 2005). Det andra är 
att för vissa kollektiva tjänster som försvar och offentlig 
administration är det svårt att definiera mått för de tjänster som 
utförs. Individuella ändamål definieras i detta kapitel som verksam-
hetsområden i offentlig sektor som producerar varor och tjänster 
som konsumeras av individuella hushåll, t.ex. utbildning och hälso- 
och sjukvård. Kollektiva ändamål definieras som verksamhets-
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områden inom offentlig sektor som producerar varor och tjänster 
som i sin tur konsumeras av hela eller delar av befolkningen 
tillsammans, t.ex. försvar.6  

På en fungerande marknad antas att nyttomaximerande konsu-
menter köper en vara eller en tjänst till dess att konsumentens 
marginella värdering är lika med priset för varan eller tjänsten. Då 
varan eller tjänsten inte prissätts på en marknad är det svårt att 
uppskatta vilka preferenser som konsumenterna har, vilket innebär 
att kostnaden för att producera ytterligare en vara eller tjänst 
sannolikt inte motsvarar marginalnyttan för konsumenterna. Detta 
problem skulle kunna lösas om fri prissättning tilläts för tjänster 
som vänder sig direkt till individer. Ett argument mot friare 
prissättning är att allokeringen av de offentliga resurserna riskerar 
att bli mer ojämlik.  

Då varor och tjänster inte prissätts på en marknad har man i 
nationalräkenskaperna beräknat värdet av dessa som deras respek-
tive kostnad. Det innebär att värdet på produktionen beräknas uti-
från värdet på produktionsfaktorerna. Då värdet av produktionen 
är detsamma som värdet av produktionsfaktorerna så blir den 
uppmätta produktivitetstillväxten noll.  

Eftersom det saknas prisinformation om värdet på offentlig 
konsumtion är det inte heller möjligt att uppskatta volym-
förändringen genom att beräkna värdet i fasta priser. Vidare är det 
också svårt att ta hänsyn till kvalitetsförbättringar som sker 
eftersom detta inte avspeglas i priset. Ett alternativ till fri pris-
sättning är därför att konstruera andra mått på produktions-
utvecklingen inom offentlig sektor som försöker ta hänsyn till 
volymutveckling såväl som kvalitetsförändringar. 

Detta kan göras genom att skapa indikatorer för den direkta 
volymutvecklingen. Man måste då skilja på aktiviteter, prestationer 
och effekter.  

Aktiviteter visar vad den offentliga sektorn faktiskt gör med 
produktionsfaktorerna. En prestation förutsätter däremot att det 
sker en överföring från producent till konsument (Eurostat, 2001). 
Att förbereda för en operation på ett sjukhus är exempelvis en 
aktivitet, men resulterar inte i någon prestation om operationen 
ställs in. Exempel på prestation är mängden vård som mottas av 
patienten eller mängden undervisning som mottas av en elev. För 
                                                                                                                                                               
6 Enligt Eurostat (2007) definieras individuella ändamål som följande COFOG-grupper: 
7.1–7.4, 8.1–8.4, 9.1–9.6 samt 10.1–10.7. Resterande COFOG-grupper (7.5, 8.5–8.6, 9.6–9.8 
och 10.8–10.9) klassificeras som kollektiva ändamål. 
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kollektiva varor och tjänster är det betydligt svårare då vanligtvis 
ingen överföring sker till respektive konsument. Hur ska man 
exempelvis definiera försvarets prestation? 

Enligt Eurostat (2001) bör prestationer användas för att mäta 
produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor, men det är inte alltid 
så lätt att definiera och skilja mellan prestation och aktivitet. För 
individuella varor och tjänster är det i princip möjligt genom den 
faktiska prestationsöverföring som sker från producent till 
konsument (SCB, 2008). Inom utbildning kan det exempelvis vara 
mängden undervisning som konsumeras av eleverna. Om under-
visningen skulle ske utan närvaro av elever så är det en aktivitet, 
men ingen prestation. Det är därför viktigt att ett mått på 
prestation inom utbildning tar hänsyn till elevnärvaro. 

Effekter är utfallet av den offentliga sektorns verksamhet 
(Statskontoret, 2011). Exempel på effekter är utbildningsnivån hos 
befolkningen, livslängd eller nivå på brottslighet. Effekterna är 
resultatet av många olika faktorer och är därför inte direkt hän-
förliga till en viss aktivitet och utgör därmed inte ett fullständigt 
representativt mått på produktionen. Eurostat (2001) konstaterar 
dock att i vissa fall så kan effekter användas som indikatorer på 
kvalitetsutveckling i produktionen. 

Atkinson Review (2005) använder hälso- och sjukvården som 
exempel på hur man kan skilja mellan aktiviteter, prestationer och 
effekter. Exempel på produktionsfaktorer inom hälso- och sjuk-
vården är personalens tid och kapitaltjänster från maskiner och 
byggnader. Sådana produktionsfaktorer används för att utföra olika 
aktiviteter som exempelvis läkarundersökningar och hjärtoperat-
ioner. Dessa aktiviteter är avsedda att vara till nytta för patienten. I 
den omfattning som aktiviteterna verkligen är till nytta för 
patienten utgör de också prestationer. Alla effekter i form av 
förändringar i befolkningens hälsa behöver inte nödvändigtvis bero 
på sjukvårdens prestationer utan kan också bero på exempelvis att 
många slutar röka. 

Tidigare beskrevs hur man med hjälp av olika metoder kan 
försöka mäta kvalitetsförändringen hos varor och tjänster i närings-
livet. De flesta av dessa metoder är baserade på att det finns ett 
marknadspris. För offentliga varor och tjänster som inte prissätts 
på en marknad blir det därför mycket svårt att ta hänsyn till 
kvalitetsförändringar över tid. Enligt Eurostat (2001) finns det tre 
olika metoder som kan användas: 
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- Direkta kvalitetsmätningar – mätningar som sker direkt genom 
att den som tar del av tjänsten eller varan tillfrågas. Det kan vara 
en enkät som försöker mäta nöjdheten efter ett läkarbesök etc. 
Det finns dock en uppenbar risk att undersökningen inte är 
jämförbar över tid eller alltför subjektiv. 

- Kvalitetsmätning av produktionsfaktorer – man försöker mäta 
kvalitetsförändringen genom att ta hänsyn till om det sker en 
förbättring/försämring i någon av produktionsfaktorerna. Ett 
exempel skulle vara att utbildningsnivån hos arbetskraften ökar. 
Denna metod förutsätter ett antagande om att en förbättring av 
produktionsfaktorerna automatiskt får en direkt effekt på 
produktionen. 

- Skattningar av effekter – kvalitetsförändringen mäts genom att 
undersöka indikatorer för effekter. Om exempelvis antalet 
personer som examineras från universitet ökar utan att antalet 
studenter ökar kan detta vara en indikator för en kvalitets-
förbättring i utbildningen av studenter. Det kan dock vara svårt 
att binda en viss effekt till en viss prestation. Om fler studenter 
examineras för att examinationskraven sänks så beror det ju inte 
på en förbättrad kvalitet i utbildningen av studenter. Vidare är 
ett problem att det finns en tidsförskjutning mellan 
förändringen i produktionen och förändringen i effekten.  

Enligt SNA (1993) ska aggregering av olika varor och tjänster ske 
med vikter som motsvarar värdet på respektive vara och tjänst. För 
varor och tjänster som prissätts på en marknad kan man därmed 
använda sig av marknadspriser för att bestämma värdet på varan 
eller tjänsten. För offentlig konsumtion saknas marknadspris och 
därför använder man i nationalräkenskaperna vikter som motsvarar 
respektive kostnad för varan eller tjänsten. Problemet med 
kostnadsvikter är att det inte är säkert att kostnaden överens-
stämmer med marginalvärdet för konsumenten. Det innebär att om 
man lyckas öka produktiviteten genom att minska kostnaderna 
men fortfarande producerar exakt samma vara och tjänst så 
kommer varan eller tjänsten att få en mindre vikt i det aggregerade 
indexet. 

I stället för kostnadsvikter skulle man kunna använda sig av 
relativa värderingar baserade på enkäter eller prisinformation från 
näringslivet för liknande tjänster. Risken är dock att enkätstudier är 
alltför subjektiva och inte representerar relativa värderingar i 
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tillräckligt stor utsträckning.7 Prisinformation från näringslivet 
finns oftast inte för liknande tjänster. Simpson (2008) konstaterar 
att det inte är sannolikt att något av dessa alternativ mäter den 
relativa värderingen av olika varor och tjänster. Enligt Atkinson 
Review (2005) finns det inga bra alternativ till att använda 
kostnadsvikter vid aggregering av offentlig konsumtion. Ett 
argument för kostnadsvikter är att väljare, i en demokrati, har ett 
visst inflytande över hur offentlig sektor ska organiseras och 
därmed skulle den relativa kostnaden vara lika med den relativa 
nyttan för konsumenten. OECD (2010) konstaterar: 
 

”… when there are no or inadequate market prices, there is no 
guarantee that relative consumer valuation and relative costs for 
producers of a product coincide. Value weights and cost weights will 
therefore yield different results. However, in the absence of strong 
conceptual reasons against cost weights and in the presence of many 
practical reasons in favour, cost weights emerge as the best way 
towards implementation.” (OECD, 2010, s. 26–27) 

 
Slutsatsen i OECD-rapporten är således att det inte finns några bra 
alternativ till att använda kostnadsvikter så länge marknadspriser 
saknas. 

Det finns även kritik mot att användningen av vikter baserade på 
marknadspriser skulle vara att föredra inom delar av offentlig 
sektor. Granqvist (1993) ifrågasätter huruvida man bör använda 
marknadspriser vid beräkningar av det aggregerade värdet av olika 
konsumenters sjukvårdskonsumtion. Enligt Granqvist kan en given 
storlek på betalningsviljan representera mycket olika välfärd, 
beroende på om den avser grupper med höga eller låga inkomster. 
Det innebär att de hypotetiska värderingar som konsumenterna 
skulle ha gjort på en marknad kan komma i konflikt med andra 
värderingar hos konsumenterna som exempelvis att tillgången till 
sjukvård skall bestämmas av individuella medicinska behov snarare 
än individuell betalningsvilja.  

Det faktum att vikterna för den offentliga sektorns produktion 
inte nödvändigtvis avspeglar konsumenternas preferenser helt och 
hållet påverkar också vilken aggregationsnivå som bör väljas för att 
beräkna produktionsvolymen i offentlig sektor. Vid studier av 

                                                                                                                                                               
7 Inom bland annat miljöekonomi är det vanligt med så kallade betalningsviljestudier som 
baseras på enkäter och försöker ta reda på vad man är beredd att betala för att slippa 
exempelvis utsläpp. Enligt Hanemann (1994) kan sådana studier vara av stort intresse om de 
utformas på ett korrekt sätt. 
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näringslivets produktion är det en fördel att mäta volymut-
vecklingen på en så disaggregerad nivå som möjligt och sedan 
aggregera dessa mått med (marknadsprisbaserade) vikter som på 
goda grunder kan antas avspegla konsumenternas preferenser. 

För offentlig sektor kan det finnas en fördel att använda 
volymmått för prestationer på en så disaggregerad nivå som möjligt 
eftersom det då är lättare att verifiera att de varor och tjänster som 
jämförs är desamma över tid. Det kan även vara lättare att finna 
indikatorer på effekter på en mer disaggregerad nivå. Det finns 
dock en risk att de kostnadsvikter som används inte motsvarar 
konsumentnyttan. Förvisso kan man argumentera att kostnads-
vikter i en demokrati avspeglar väljarnas preferenser. Väljarna är 
dock ofta mycket dåligt informerade om de politiska val som de 
gör. Till exempel visar Caplan (2007) att informationen om 
politiken i USA hos många väljare är ytterst bristfällig.  

Det är möjligt att den genomsnittlige svensken är bättre 
informerad än den genomsnittlige amerikanen, men också sanno-
likt att många svenska väljare inte är särskild väl informerade på en 
detaljerad politiknivå. Det är därför troligare att man röstar på ett 
parti som förespråkar att en viss andel av de offentliga resurserna 
används till sjukvård, äldreomsorg, utbildning etc. än att man röstar 
på ett parti som förordar att en viss andel av resurserna ska 
spenderas på undervisning i matematik eller en viss typ av knä-
implantat. Detta innebär att ju mer disaggregerade kostnadsvikter 
som används desto sämre motsvarar de väljarnas preferenser. 

Det kan därför vara en fördel att försöka mäta produktions-
utvecklingen i offentlig sektor med volymindikatorer som 
definieras på en inte alltför disaggregerad nivå, samtidigt som 
hänsyn tas till eventuella kvalitetsförbättringar. Exempelvis kan det 
vara bättre att använda elevtimmar för all undervisning i gymnasie-
skolan som mått i stället för att specificera hur många elevtimmar 
som används i olika ämnen eller att använda totala antalet 
knäoperationer i stället för knäoperationer med ett visst implantat.  

Atkinson Review (2005) menar att nationalräkenskapsdata 
förvisso baseras på mikrodata, men att indikatorerna framför allt är 
utformade för att analysera övergripande trender. Därför bör inte 
indikatorer utvecklade inom nationalräkenskaperna för att mäta 
produktivitet i offentlig sektor användas för att utvärdera 
prestationer hos olika enheter, men det bör finnas en koppling 
mellan de prestationsmått som används på mikronivå och dessa 
indikatorer. I stället bör indikatorer som baseras direkt på 
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mikrodata i första hand användas för att utvärdera prestationer hos 
olika enheter inom offentlig sektor. 

2.4 Studier av offentlig sektors produktivitet i 
Sverige 

Under 1980- och 1990-talen genomfördes ett antal undersökningar 
av produktivitetsutvecklingen i den offentliga sektorn av Expert-
gruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Det första 
projektet inleddes 1982 med syftet att göra uppskattningar av 
produktivitetsutvecklingen för perioden 1960–80. I mitten av 1990-
talet gjordes en uppföljning av det inledande ESO-projektet för 
perioden 1980–92. Under 2000-talet gjordes även försök att mäta 
den offentliga sektorns produktivitet av SCB. Detta avsnitt 
beskriver resultaten av dessa utredningar.  

2.4.1 Produktivitetsutvecklingen i svensk offentlig sektor 
1960–80 

Resultaten från ett projekt som inleddes 1982 sammanfattades i 
flera olika ESO-rapporter. På 1980-talet var detta en av de största 
utvärderingarna av produktivitet i offentlig sektor som dittills hade 
genomförts internationellt.  

Den norm som användes för att mäta produktiviteten i offentlig 
sektor var densamma som nationalräkenskapernas metod för att 
mäta produktion i näringslivet (Ds 1994:24). Då marknadspriser 
saknades försökte man i stället att mäta de prestationer 
(produktion) som exempelvis en myndighet har till uppgift att 
utföra (Murray, 1987). Några exempel på produktionsmått var 
antal vårddagar, antal patienter, antal elevtimmar och antal ärenden. 
Som mått på resursförbrukning användes fastprisberäknade 
kostnader inom den offentliga sektorn. Studierna visade därmed 
framför allt utvecklingen för de reala styckkostnaderna, vilket i sin 
tur innebar att de inte systematiskt tog hänsyn till kvalitets-
utvecklingen. Däremot uppmärksammades kvalitetsförändringar 
inom bland annat hälso- och sjukvården samt vägsektorn. Dessa 
användes dock inte i produktivitetsmåtten. Kvalitetsindikatorer 
som inte visade på någon förändring redovisades även i andra 
delsektorer. Det antogs innebära att någon kvalitetsförändring inte 
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skett. Nedan följer en kort beskrivning av hur produktiviteten 
uppmättes inom olika delar av offentlig sektor.  

Hälso- och sjukvård 

Produktivitet inom hälso- och sjukvård beräknades genom att man 
uppskattade styckkostnaden för respektive patient på olika 
avdelningar inom sjukhusen (Ds Fi 1985:3). Styckkostnaden 
viktades med antalet intagna patienter som varierade över tid.8 
Resultaten för all offentlig hälso- och sjukvård visade på en årlig 
genomsnittlig produktivitetstillväxt på minus 3 procent för hela 
perioden 1960–80. Produktivitetsutvecklingen var svagare under 
1960-talet än under 1970-talet då den genomsnittliga årliga produk-
tivitetstillväxten var minus 4 respektive minus 2 procent (Ds Fi 
1985:3). Inom folktandvård och psykiatrisk vård ökade den 
uppmätta produktiviteten. 

Socialvård  

Socialvård delades upp i följande områden: insatser för barn, 
insatser för äldre och handikappade samt individinriktade insatser 
(Ds Fi 1985:4). Metoden baserades på beräkningar av styck-
kostnaden för ett antal enheter år 1970–80. Bland annat beräknades 
styckkostnaden för ett barn på daghem eller kostnaden per resa 
med resor i färdtjänst etc. Styckkostnaderna viktades sedan med 
varje aktivitet för respektive observationsår. Sammantaget svarade 
respektive aktivitet för cirka 90 procent av verksamheten. Den 
årliga produktiviteten inom socialsektorn beräknades till minus 1,6 
procent för perioden 1970–80. 

Utbildningssektorn 

I Ds Fi 1986:17 gjordes uppskattningar av produktivitetsutveckl-
ingen inom utbildningssektorn. Utgångspunkten var att betrakta 
enheterna inom utbildningssektorn som ”företag” som produce-

                                                                                                                                                               
8 Särskilda beräkningar utfördes för psykiatrisk vård, vård av psykiskt utvecklingsstörda, 
öppen sjukvård utanför sjukhusen, långvård på offentliga sjukhem och folktandvård. 
Beräkningarna inom dessa områden baserades på något grövre mått så som kostnaden per 
vårddag eller antal patientbesök. 
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rade inlärningstillfällen som konsumerades av individer i 
utbildningsprocessen. Således beaktades bara prestationer och inte 
vilka effekter som utbildningsinsatserna gav upphov till i form av 
ökade kunskaper och färdigheter hos de individer som deltog i 
utbildningsprocessen.9 Inom grundskola och gymnasieskola 
användes antalet undervisningstimmar per elev för att mäta 
produktionsvolymen, medan antalet årsstudieplatser valdes inom 
högskolan. Studien bortsåg helt från produktion och resurs-
utnyttjande av forskning. Resultaten av beräkningarna visade att 
den årliga produktivitetstillväxten inom utbildningssektorn var 
minus 4,8 procent 1960–70 och minus 1,5 procent 1970–80. 

Vägsektorn 

I Ds Fi 1985:9 gjordes beräkningar av produktivitetsutvecklingen i 
vägsektorn. Det mått som valdes för att mäta produktionsvolymen 
var det utförda trafikarbetet.10 Den årliga förändringen av trafik-
arbetet år 1963–81 var 4,5 procent. Uppgifterna om den reala 
resursförbrukning varierade mellan 0 och 1,1 procent per år 
beroende på källa. Således blev den uppskattade produktivitets-
tillväxten inom vägsektorn 3,4–4,5 procent per år. Dessutom 
gjordes kompletterande beräkningar baserade på antalet vägkilo-
meter. Beräkningarna visade på en produktivitetstillväxt på mellan 
minus 0,8 och 2,6 procents årlig tillväxt. 

Tolv statliga förvaltningsområden 

Produktivitetsutvecklingen inom det statliga förvaltningsområdet 
1960–80 studerades av Statskontoret. Totalt inkluderades ca 30 
procent av statsförvaltningen. Volymindikatorer var olika för olika 
myndighetsområden. Den genomgående principen som tillämpades 
var att endast slutprodukter mättes och i allmänhet avsåg måtten 

                                                                                                                                                               
9 Ett ytterligare problem var att undervisningens karaktär ändrades under perioden 1960–80 
genom att specialundervisning, hemspråksundervisning och samlad skoldag infördes. Det var 
dock ej möjligt att särskilja kostnaderna för dessa nya aktiviteter från den totala 
resursförbrukningen. I stället relaterade studien antalet producerade inlärningstillfällen till 
resursåtgången för att få fram ett mått på den genomsnittliga produktiviteten vid ett antal 
mättillfällen. 
10 Uppskattningar av trafikarbetet gjordes med antal fordonskilometer och antal 
axelparskilometer per årsdygn. Vägsektorns kostnader baserades på nationalräkenskaperna, 
Vägverkets redovisning och kommunernas uppgifter till SCB. 
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antal avslutade ärenden eller mål. Några exempel på indikatorer 
som användes var antalet uppklarade brott, antalet patrullerade 
timmar och antalet utryckningar för polisen, antalet avkunnade 
domar uppdelade på olika kategorier för domstolsväsendet samt 
antalet hanterade deklarationer av olika kategorier för skatteför-
valtningen. Resursförbrukningen baserades på myndigheternas 
kostnadsredovisning 1970–80 och på sammanställningar av 
Riksrevisionsverket dessförinnan. Tabell 2.1 visar resultaten för 
respektive myndighet. Av tabellen framgår att produktivitets-
tillväxten var negativ inom de flesta myndigheter under perioden 
1960–80. Det fanns dock undantag så som Bostadsverket, Tull-
verket och SMHI. Generellt var produktivitetstillväxten svagare 
under 1960-talet än under 1970-talet. 

Tabell 2.1 Produktivitetsutveckling inom 13 olika myndighetsområden i 

Sverige 1960–80 

 1960–70 1970–80 1960–80 

Arbetsmarknadsverket –4,7 –0,8 –2,8 
Bostadsverket 2,2 4,3 3,2 
Domstolsväsendet –3,2 2,1 –0,6 
Kriminalvårdsverket –5,8 –5,4 –5,6 
Kronofogdemyndigheten i.u –0,9 i.u 
Lantbruksverket –3,3 0,9 –1,3 
Lantmäteriet –1,9 –0,2 –1,1 
Polisen i.u –1,3 i.u 
Försäkringsväsendet –1,8 –2,5 –2,4 
Skatteförvaltningen –5,0 –0,7 –2,9 
Tullverket –5,1 –0,1 2,4 
SMHI 0,6 0,5 0,5 
PRV i.u –3,8 i.u 

Källa: Ds Fi 1986:13. 

Folkbibliotek 

En särskild studie gjordes av produktivitetsutvecklingen inom de 
svenska folkbiblioteken. Prestationen baserades på antal utlån av 
böcker och andra medier, medan resursåtgången uppskattades via 
driftskostnaderna. Resultatet visade på en produktivitetstillväxt på 
minus 1,1 procent 1960–80.  
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Försvar 

I Ds Fi 1986:1 gjordes ett försök att beräkna produktiviteten i 
armén och flygvapnet. Som produktionsmått i armén valdes dels 
antalet utbildade värnpliktiga under budgetåret, dels antalet tjänst-
göringsdagar i såväl grund- som repetitionsutbildning. Inom flyg-
vapnet utgjordes prestationsmåttet av antal flygtimmar som 
viktades med olika flygplanstyper. Resursförbrukningen baserades 
på arméns och flygvapnets kostnader. Resultaten visade på en 
produktivitetsutveckling kring 0 procent för armén 1972–82 och 
minus 0,1 procent för flygvapnet under samma tidsperiod. 

Bostadspolitik och samhällsplanering 

Produktivitetsberäkningar baserade på nationalräkenskaperna 
gjordes även för bostadspolitik och samhällsplanering 1970–80 (Ds 
Fi 1986:13). Som volymindikator använde man bostadsbyggnads-
volymen så som den beräknades i nationalräkenskaperna. Det 
innebar att vissa kvalitetskarakteristika även beaktades. Som volym-
indikator för samhällsplaneringen antogs nyinvesteringar i 
byggnader och anläggningar enligt nationalräkenskaperna. Resulta-
tet visade på en årlig produktivitetstillväxt på minus 4,5 procent 
1970–80. 

Sammanfattning av resultaten 

För att försöka uppskatta produktivitetsutvecklingen i hela den 
offentliga sektorn gjordes en aggregering av de sektorsstudier som 
redovisas ovan. Då ett antal av sektorsstudierna inte omfattar 
perioden 1960–70 gjordes detta för perioden 1970–80. Vid 
aggregeringen gjordes även ett antal förändringar.11 Den största 
förändringen gjordes för vägsektorn där man i stället för att 
innefatta investeringsutgifterna beräknade en kapitalkostnad. Den 
kraftiga produktivitetsökningen inom vägsektorn blev därmed 
betydligt svagare jämfört med estimaten i sektorsstudien som 
redovisas ovan. 

För att aggregera de olika delstudierna användes två olika 
metoder. Den ena metoden var en sammanvägd summa av alla 

                                                                                                                                                               
11 För en detaljerad beskrivning av de förändringar som gjorts se Ds Fi 1986:17 s. 179–180. 
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estimat från delstudierna där vikterna utgjordes av kostnadsandelar 
år 1980. Sammantaget svarade de verksamheter som ingick i 
studierna för 71 procent av hela den offentliga sektorns kostnader 
1970–80. Den andra sammanvägningen baserades på att de 
sektorsvisa studierna sorterades in under nationalräkenskapernas 
ändamålsfördelning av offentlig konsumtion. Täckningsgraden 
varierade och för ändamålen allmän forskning och ofördelade ut-
gifter fanns inga studier gjorda. Det antogs därför att produkti-
vitetsutvecklingen för dessa ändamål var densamma som genom-
snittet för offentlig sektor. Oavsett täckningsgrad så fick de olika 
studierna representera sina respektive ändamål.  

Den aggregering som baserades på nationalräkenskapernas 
ändamålsfördelning tog hänsyn till respektive ändamåls storlek. Ett 
problem var dock att även om en studie endast representerade 25 
procent av alla verksamheter inom ett ändamål så gavs den en vikt 
som motsvarade hela ändamålets andel av kostnaderna för den 
offentliga sektorn.  

Tabell 2.2 visar produktivitetstillväxten för respektive ändamål 
samt den aggregerade produktivitetstillväxten 1970–80. För 
perioden 1960–70 fanns det endast data för ett par av de olika ända-
målen inom offentlig sektor. Den genomsnittliga produktivitets-
tillväxten var lägst inom sjukvården med en årlig tillväxt på minus 
4,8 procent, medan den högsta tillväxten uppmättes för närings-
livsfrämjande åtgärder med 1,8 procent per år. 

För perioden 1970–80 var produktivitetstillväxten lägst inom 
bostads- och samhällsplanering med minus 4,5 procent per år. 
Näringslivsfrämjande åtgärder hade den högsta årliga tillväxten 
med 0,2 procent. Den totala sammanvägda produktivitetstillväxten 
för offentlig sektor blev minus 1,5 procent per år. Samma resultat 
uppnåddes med den andra sammanvägningsmetoden som adderade 
de olika sektorsstudierna. 
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Tabell 2.2 Årlig produktivitetstillväxt för olika ändamål i den svenska 

offentliga sektorn 1960–1980 

 1960–70 1970–80 Kostnadsandel 1980 

  Utbildningssektorn 
- Grundskola 
- Gymnasieskola 
- Universitet och högskola 

–4,8 –1,5 29 

  Socialvård 
- AMU 
- Sociala sektorn 

i.u –1,6 23 

  Hälso – och sjukvård –3,7 –1,8 22 

  Näringslivsfrämjande åtgärder 
- AMI 
- Arbetsförmedlingen 
- Lantbruksverket 
- Lantmäteriet 
- PRV 
- SMHI 
- Vägsektorn 

1,8 0,2 8 

  Rätts- och polisväsende 
- Domstol 
- Polis 
- Åklagarväsende 
- Kriminalvård 

i.u –1,6 6 

  Försvaret 
- Armén 
- Flygvapnet 

i.u –0,6 5 

  Allmän- och utrikes förvaltning 
- Kronofogdemyndigheten 
- Skatteförvaltningen 
- SCB 
- Tullverket 

i.u –0,6 3 

  Socialförsäkring –1,5 –2,5 2 

  Bostads- och samhällsplanering i.u –4,5 1 

  Folkbiblioteken 0,5 –2,4 1 

  Årlig total produktivitetstillväxt i.u –1,5 100 

Källa: Ds Fi 1986:13. 

 



 2013:8 Hur kan produktiviteten i offentlig sektor mätas? 
 
 

39 

2.4.2 Produktivitetsutvecklingen i svensk offentlig sektor 
1980–92 

I mitten av 1990-talet gjordes en uppföljning av de produk-
tivitetsmätningar i offentlig sektor som ESO genomförde för 
perioden 1960–80. Uppföljningsstudierna omfattade perioden 
1980–92 och genomfördes av Statskontoret på uppdrag av ESO. 
Förhoppningen var att beräkningarna i det tidigare produktivitets-
projektet skulle gå att förbättra. Resultatet blev att man försökte 
förbättra kvalitetsjusteringarna i framför allt sjukvården samt att 
man försökte utveckla tvärsnittsmätningar över tid baserade på 
DEA-metoden för att jämföra resultaten med nationalräkenskaps-
metoden. Nedan redovisas resultaten för hela den offentliga 
sektorn, den specialiserade sjukvårdsstudien samt DEA-studien. 

Utvecklingen i den offentliga sektorn 

Baserat på samma metod som beskrivs ovan gjordes ett liknande 
försök att beräkna produktivitetstillväxten i offentlig sektor 1980–
92. En nackdel med denna studie var att den inte omfattade 
samtliga sektorer som ingick i de studier som gjordes för perioden 
1960–80. Det innebär att jämförbarheten mellan de två tids-
perioderna är begränsad. En annan nackdel är att det saknas data 
för vissa av delsektorerna för åren 1980 och 1991–92, vilket innebär 
att beräkningarna får baseras på perioden 1981–90 för att samtliga 
delsektorer ska kunna inkluderas. Rapportens författare var väl 
medvetna om jämförbarhetsproblematiken men ville med studien 
främst skapa en helhetsbild av produktivitetstillväxten i offentlig 
sektor.  

Aggregeringen i studien gjordes genom att väga samman 
produktivitetsutvecklingen i respektive sektor med kostnads-
andelen 1990. I tabell 2.3 har de delsektorer som ingår i studien 
placerats in under samma kategorier som för perioden 1960–80 (se 
tabell 2.2). Det framgår att det finns stora skillnader mellan 
studierna för de två tidsperioderna inom näringslivsfrämjande 
åtgärder och allmän- och utrikes förvaltning. Dessutom saknas 
produktivitetsberäkningar helt för försvaret och bostads- och 
samhällsplanering i den senare studien. Totalt omfattar den senare 
studien 61 procent av den offentliga sektorn, medan motsvarande 
siffra för studierna åren 1960–80 var 71 procent. 
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Tabell 2.3 Produktivitetstillväxt för olika ändamål i den svenska offentliga 

sektorn 1981–90 

 1981–90 Kostnadsandel 1990 

  Utbildningssektorn 
- Grundskola 
- Gymnasieskola 
- Universitet och högskola 

–0,5 25 

  Socialvård 
- AMU 
- Dag- och fritidshem 
- Familjedaghem 
- Äldre och handikappomsorg 

0,4 23 

  Hälso – och sjukvård –0,9 37 

  Näringslivsfrämjande åtgärder 
- AMI 
- Arbetsförmedlingen 
- PRV 

–0,3 1 

  Rätts- och polisväsende 
- Domstolsväsende 
- Kriminalvård 
- Polis 
- Åklagarväsende 

–1,5 6 

  Försvaret i.u i.u 

  Allmän- och utrikes förvaltning 
- Invandrarverket 
- Kronofogdemyndigheten 
- Skatteverket 

1,8 3 

  Socialförsäkring –2,1 2 

  Bostads- och samhällsplanering i.u i.u 

  Kultur och rekreation 
- Folkbiblioteken 
- Statliga och kommunala teatrar 

2,8 2 

  Årlig total produktivitetstillväxt –0,4 100 

Källa: Ds 1994:24. 

 
 

Tabell 2.3 visar att produktivitetstillväxten 1981–90 var högst inom 
kultur och rekreation och socialförsäkring med 2,8 respektive 2,1 
procent per år. Lägst produktivitetstillväxt hade rätts- och polis-
väsendet med minus 1,5 procent per år. Den totala uppmätta 
produktivitetstillväxten i offentlig sektor blev minus 0,4 procent 
per år 1981–90. Produktivitetsberäkningarna för perioden 1980–92 
innehöll mer utförliga diskussioner om kvalitetsförändringar inom 
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olika ändamålsområden så som utbildning. Däremot gjordes inga 
kvantitativa justeringar av produktivitetsmåtten baserat på kvali-
tetsförändringar. 

Specialiserade beräkningar för sjukvården 

Till följd av bristen på systematiska kvantitativa kvalitetsjusteringar 
av produktivitetsberäkningarna 1960–80 och 1980–92, genom-
fördes en särskild studie där kvalitetsutvecklingen inom hälso- och 
sjukvården analyserades (Ds 1994:22). Detta gjordes genom att 
specialstudera 29 olika diagnosområden. Specialstudierna använde 
sig dock inte av några kvantitativa indikatorer utan baserades på 
intervjuer med experter i form av läkare som fick bedöma vad som 
hade hänt inom respektive diagnosområde under perioden 1960–92. 
Resultaten visade att det skett kvalitetsförbättringar i nästan 
samtliga av de 29 diagnoserna. Det verkade dock inte finnas några 
starka samband mellan kostnadsökningar och kvalitetsför-
bättringar.  

Beräkningar med DEA-metoden 

Som ett sidouppdrag för produktivitetsstudierna som baserades på 
nationalräkenskapsansatsen gjordes även fyra studier som baserades 
på den s.k. DEA-metoden (Ds 1994:24).12 De ändamål som 
belystes var sjukhus, institutionsteatrar, tingsrätter och åklagar-
distrikt.  

För sjukhus användes fyra olika variabler för att mäta sjuk-
husens produktion av tjänster: antal intagna patienter vid kliniker 
för somatisk korttidsvård, antal intagna patienter vid kliniker för 
psykiatrisk korttidsvård, antal läkarbesök och antal vårddagar vid 
klinker för somatisk och psykiatrisk korttidsvård. Resultaten visade 
att produktiviteten var minus 37 procent för hela perioden 1970–
92. För institutionsteatrar var produktivitetstillväxten också 
negativ, medan den var positiv för såväl tingsrätter som åklagar-
distrikt.  

                                                                                                                                                               
12 Med nationalräkenskapsansats avses de principer som används av Statistiska Centralbyrån 
för att samla in data som beskriver utvecklingen i den svenska ekonomin. Dessa principer 
baseras på System of National Accounts (SNA, 1993) som är det internationellt 
överenskomna standardsystemet för nationalräkenskaper. 
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Sammantaget visade de fyra studierna att allokeringseffektivite-
ten ökat, men i ganska liten omfattning. Förändringen av 
produktionsfronten, dvs. den tekniska utvecklingen, visade dock på 
en klar tillbakagång för sjukhus och teatrar, medan den var positiv 
för tingsrätter. För åklagardistrikt kunde ingen slutsats dras av 
förändringen i produktionsfronten då den i vissa avsnitt gått framåt 
och i andra bakåt. De fyra studierna resulterade i ungefär liknande 
resultat som nationalräkenskapsansatsen. En slutsats är att då det 
finns tillgång till detaljerade data för olika produktionsställen kan 
studier baserade på DEA-metoden användas för att understödja 
resultat baserade på nationalräkenskapsansatsen.  

2.4.3 Produktivitetsmätningar i svensk offentlig sektor under 
2000-talet 

I början av 2000-talet fattades beslut av EU-kommissionen om nya 
riktlinjer för hur produktivitet i offentlig sektor skulle mätas. 
Dessa innebar framför allt att systemet där kostnader likställdes 
med värdet av produktionen i offentlig sektor skulle frångås. I 
stället skulle produktionsvolymen beräknas baserad på direkta mått 
inom de individuella ändamålen, medan kollektiva ändamål 
fortfarande kunde beräknas med kostnadsmetoden. 

Volymindikatorer under 2000-talet 

Inom SCB har det sedan början av 2000-talet skett ett utvecklings-
arbete baserat på de riktlinjer som angetts av EU-kommissionen 
(SCB, 2008). I november 2007 publicerade nationalräkenskaperna 
för första gången uppgifter över produktionsvolymer för den 
offentliga sektorn baserade på direkta volymmått för individuella 
ändamål (SCB, 2008; 2009b). Tabell 2.4 visar vilka indikatorer som 
SCB använder för att beräkna volymförändringen inom 10 
huvudområden. År 2007 fastprisberäknades 93 procent av den 
individuella produktionen med hjälp av volymmått (SCB, 2008).  

De individuella ändamål som inte omfattas av volymmått är 
dygnetruntboende, öppen barn- och ungdomsvård, kommunal 
flykting- och missbrukarvård och övrig individ- och familjeomsorg. 
Orsakerna till att volymmått saknas beror på bristande data-
underlag eller på svårigheter att definiera prestationer (SCB, 2008).  
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Diagram 2.1 visar volymförändringen 2002–2012 baserat på 
prestations- respektive kostnadsmetod.13 Av diagrammet framgår 
att skillnaden varierar mellan olika år. För åren 2002–2005 är 
skillnaden mellan de två metoderna relativt små. För åren 2006 och 
2007 blir volymförändringen betydligt större baserad på kostnads-
metoden, liksom för åren 2011 och 2012. För åren 2008 och 2009 
blir däremot volymförändringen större om den baseras på 
prestationsmetoden. Sett över hela tidsperioden 2002–12 blir 
volymskillnaderna inte så stora, även om skillnaderna kan variera 
mellan olika år.14 

Diagram 2.1 Årlig volymförändring i svensk offentlig sektor baserat på 

kostnads- och prestationsmetod 2002–2012 (procent) 

 
Anm: Prestationsmetod innebär att 93 procent av volymförändringen för individuella ändamål baseras på 
prestationer, medan volymförändringen för övriga individuella och samtliga kollektiva ändamål baseras på 
kostnader. Kostnadsmetod innebär att volymförändringen för samtliga ändamål baseras på kostnader. För år 2010 
beräknas individuella ändamål inom hälso- och sjukvård samt inom kulturell verksamhet med kostnadsmetoden, 

Källa: SCB (2013). 

Kvalitetsindikatorer under 2000-talet 

De flesta av de volymmått som har tagits fram saknar kvalitets-
justering. Tabell 2.4 visar att kvalitetsjustering endast görs inom 

                                                                                                                                                               
13 Prestationsmetod innebär att 93 procent av volymförändringen för individuella ändamål 
baseras på prestationer, medan volymförändringen för övriga individuella och samtliga 
kollektiva ändamål baseras på kostnader. Kostnadsmetod innebär att volymförändringen för 
samtliga ändamål baseras på kostnader. 
14 Då SCB inte redovisar volymutvecklingen för respektive ändamål på en tvåsiffrig 
COFOG-nivå är det inte möjligt att analysera volymutvecklingen separat för de ändamål av 
offentlig sektor där volymindikatorer och kvalitetsjustering används. 
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delar av utbildningssektorn samt för biblioteksverksamhet och 
omsorg om äldre och personer med funktionshinder. För biblio-
teksverksamhet baseras kvalitetsförändring på antalet nyförvärv 
och antalet prenumerationer, medan boendestandard och 
personalens utbildningsnivå används som kvalitetsvariabler inom 
äldreomsorgen. 

Inom grundskolan görs en justering med tre olika kvalitets-
indikatorer. Den första innebär att antalet elevtimmar för de elever 
som lämnar årskurs nio utan slutbetyg dras bort från det totala 
antalet elevtimmar. Den andra innebär att man beräknar ett 
meritvärde baserat på elevernas 16 bästa betyg där G=10, VG=15 
och MVG=20. Volymmåttet justeras med förändringen i 
meritvärdet mellan åren. Slutligen justeras volymmåttet med 
andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till 
gymnasieskolan. Ett problem med alla dessa kvalitetsvariabler är att 
om det förekommer betygsinflation så överskattas volym-
utvecklingen. För gymnasieskolan används andelen elever år tre 
med slutbetyg som kvalitetsindikator, men någon meritvärdering 
görs inte.  

Viktningen för förändringen i prestationsmåtten såväl som 
kvalitetsmåtten antas vara lika stora. Det innebär att om prestat-
ionsmåttet indikerar en ökning med två procent, medan kvalitets-
indikatorn indikerar en minskning med en procent så blir den 
totala produktionsförändringen en procent. 

2.4.4 Kritik mot de produktivitetsmätningar som gjorts för 
Sverige 

Det här avsnittet har beskrivit forskningen och utvecklingsarbetet 
för att mäta produktivitet i offentlig sektor i Sverige. Ett problem 
med de studier som gjordes på 80- och 90-talet är att det saknades 
en indelning i individuella och kollektiva ändamål (se avsnitt 
nedan). SCB har dock i sina mätningar under 2000-talet gjort 
denna distinktion. Samtidigt är det möjligt att ifrågasätta hur SCB 
definierar produktionsvolymen för vissa ändamål, särskilt med 
tanke på att definitionerna inte motiveras. Inom barnomsorgen 
vore det bättre att använda antalet faktiska timmar som barn vistas 
inom barnomsorgen då detta kan variera avsevärt.15 Vidare är 
                                                                                                                                                               
15 Antal timmar som barnet vistas inom barnomsorgen är en bra indikator om utgångs-
punkten är att mäta prestation som avspeglar barnets nytta. 
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antalet studenter också ett osäkert mått då många kan vara in-
skrivna som studenter trots att de inte studerar. Ett bättre 
alternativ vore att i stället använda antalet avklarade högskole-
poäng. 

Utöver detta finns det två huvudsakliga problem med de studier 
som hittills har försökt mäta produktivitet i offentlig sektor. Det 
ena är att inga systematiska beräkningar har gjorts för att försöka 
mäta de kvalitetsförbättringar som skett inom offentlig sektor.16 
Det andra är att aggregeringen har skett med kostnadsvikter som 
inte tar hänsyn till konsumenternas värdering av de varor och 
tjänster som de konsumerar. DEA-metoden medför ingen 
aggregering med kostnadsvikter. Ett antal andra nackdelar så som 
brist på detaljerade data medför att DEA-metoden inte kan 
generera produktivitetsmått för hela den offentliga sektorn. 
Produktivitetsmått baserade på DEA-metoden bör dock användas 
för att komplettera de mätningar som baseras på nationalräken-
skapsansatsen inom delar av den offentliga sektorn. 

Individuella och kollektiva ändamål 

För individuella ändamål är det lättare att finna indikatorer för att 
mäta prestation, medan detta ofta är svårare för kollektiva ändamål 
eftersom de senare konsumeras av hela (eller delar av) befolkningen 
tillsammans. De mått som används för att mäta volymutvecklingen 
för kollektiva ändamål är därmed oftast mått på aktiviteter 
eftersom det inte sker någon direkt transaktion från producent till 
individuell konsument. Det innebär att svårigheten att mäta 
produktivitet kan variera från fall till fall, men om tjänsten är en 
kollektiv nyttighet är det generellt svårare att mäta produktivitets-
utvecklingen eftersom den ska avspegla förändringen i nytta för 
individen. 

Ett exempel på ett kollektivt ändamål där det är komplicerat att 
mäta produktiviteten är försvaret. Försvaret bör ägna sig åt 
aktiviteter som tros vara till nytta för individerna i landet om det 
skulle bli krig. Det är dock först om det blir krig som individerna i 
landet får direkt nytta av sitt försvar. Förvisso kan det vara till 
                                                                                                                                                               
16 Studierna som gjordes under 1980- och 90-talen har försökt använda de kvalitets-
indikatorer som då fanns tillgängliga. Poängen som förs fram i detta kapitel är att dessa inte 
var tillräckliga för att systematiskt och kvantitativt ta hänsyn till kvalitetsutvecklingen i 
offentlig sektor. Det är förbättringar av kvalitetsindikatorer som framtida utvecklingsarbete, 
som syftar till att mäta produktivitet i offentlig sektor, bör fokusera på. 
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nytta för individerna att ha ett försvar för att skrämma andra länder 
och därmed upprätthålla fred. Det är mycket svårt att definiera 
prestationer för försvaret i fredstid (Simpson, 2008). Därmed är det 
också lättare att mäta nyttan av försvaret som kostnaden för 
försvaret än som volymutveckling av försvarets aktiviteter i 
fredstid. Hill (1975) konstaterar att då statsförvaltningens och 
försvarets produktion inte påverkas av konsumenternas efterfrågan 
bör mätning av produktionen baseras på kostnader.  

Det är viktigt att påpeka att det för vissa kollektiva ändamål är 
lättare att mäta produktivitetsutveckling. Atkinson Review (2005) 
konstaterar att detta exempelvis är möjligt inom brandförsvaret 
som klassificeras som ett kollektivt ändamål. För att mäta 
produktiviteten för brandförsvaret kan dess verksamhet delas upp i 
släckningsarbete, andra olyckor och brandprevention. Prestationen 
för släckningsarbetet kan mätas som antalet incidenter. Atkinson 
Review föreslår att antalet incidenter bör viktas dels med 
kostnaden för det som har förstörts, dels med de resurser som 
behöver tas i bruk för att släcka branden. Sedan bör resultaten från 
de två olika sätten att vikta incidenterna utvärderas. För andra 
olyckor, exempelvis trafikolyckor, finns enbart data över antalet 
incidenter. För att försöka mäta brandprevention föreslår Atkinson 
Review att man exempelvis kan använda förändringen i antalet 
skadade i bränder viktade med kostnaden för dessa skador. 

I Sverige har Riksrevisionen (2011b) försökt att mäta produk-
tivitetsutvecklingen för väginvesteringar. Riksrevisionen använder 
sig av totallängden av den nyproducerande vägen som mått på 
prestation. Samtidigt görs en uppdelning i delverksamheter inom 
investeringar för gång- och cykelvägar, landsvägar, mötesfria vägar, 
fyrfältsvägar och motorvägar. Kostnadsandelar används för att 
vikta samman de olika delverksamheterna. Resultaten visar på en 
snabbt ökande produktivitet som dock varierar avsevärt över tid. 
En anledning till detta kan vara att uppdelningen i olika delverk-
samheter inte skett i grupper som rymmer homogena prestationer 
(Riksrevisionen 2011b). Det kan också ifrågasättas huruvida 
totallängden av nyproducerad väg är en prestation då ingen 
överföring sker direkt till en individ. En viktig kvalitetsvariabel ur 
ett konsumentperspektiv är förekomst och omfattning av befintlig 
trafik. 

Ett annat exempel på ett kollektivt ändamål där det är möjligt 
att utveckla bra indikatorer på prestationer och effekter är 
forskning. Riksrevisionen (2011a) använde DEA-metoden för att 
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mäta produktivitetsutvecklingen vid universitet och högskolor. Ett 
av de prestationsmått som användes var forskningsvolym i form av 
en bibliometrisk indikator som mäter lärosätenas forskning 
uttryckt i ett vägt antal vetenskapliga publikationer baserat på 
databasen Web of Science. Databasen gör det möjligt att ta hänsyn 
till publiceringstradition mellan olika ämnesområden. En annan 
möjlighet vore att använda sig av antalet citeringar i stället för 
publikationer då citeringar bättre mäter den nytta som en artikel 
har för det övriga forskningssamhället.  

Trots att det är möjligt att mäta produktivitetsutvecklingen för 
vissa kollektiva ändamål var ett problem med de studier som 
gjordes av produktivitetstillväxten i offentlig sektor för perioden 
1960–92 att man försökte mäta volymutvecklingen baserad på både 
aktiviteter och prestationer. Trots detta uppnådde man inte en 
större täckningsgrad än 71 respektive 61 procent av offentlig 
sektor. Eftersom man använde olika indikatorer för perioden 1960–
80 respektive 1980–92 är det inte särskilt tillförlitligt att jämföra 
produktivitetsutvecklingen för olika ändamål mellan de två 
tidsperioderna. Genom att i första hand fokusera på volym-
utvecklingen för individuella ändamål och basera analysen på 
prestationer skulle det ha varit möjligt att uppnå estimat som var 
jämförbara över tid för individuella ändamål. Samtidigt skulle dessa 
mått i större utsträckning avspegla nyttan för individen. För 
kollektiva ändamål skulle man fortfarande ha kunnat använda 
aktiviteter som indikatorer, men då också understrukit att dessa i 
mindre utsträckning avspeglar nyttan för individen.  

Kvalitetsberäkningar 

Det är troligt att kvaliteten inom ett antal ändamål inom offentlig 
sektor har förbättrats sedan mitten av 1990-talet bland annat tack 
vare IKT-investeringar. Om det överhuvudtaget ska vara någon 
mening med att mäta produktivitet i offentlig sektor, måste 
framtida studier ta hänsyn till kvalitetsförbättringar baserade på 
kvantitativa indikatorer.  
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Kostnadsvikter 

Ett annat problem i tidigare studier av offentlig sektor är att man 
använt kostnadsvikter i stället för att, som för det privata 
näringslivet, använda vikter som baseras på marknadspriser som 
speglar konsumenternas värderingar. OECD (2007) konstaterar att 
kostnadsvikter verkar vara det enda rimliga alternativet. Det kan 
dock finnas en poäng med att inte använda alltför disaggregerade 
data vid produktivitetsberäkningar i offentlig sektor, då väljares 
brist på information kan medföra en risk för att kostnadsvikterna 
avspeglar konsumenternas värderingar sämre ju lägre aggregations-
nivå som används (se tidigare avsnitt). 

Tidigare beskrevs att produktiviteten i hälso- och sjukvården 
1960–80 beräknades genom att uppskatta styckkostnaden per 
patient på olika avdelningar (Ds Fi 1985:3). Genom att skilja på 
styckkostnaderna mellan olika kliniktyper har man hanterat en del 
av de förskjutningar som skett under tidsperioden mellan olika 
delar av sjukvården. Granqvist (1990) menar dock att denna 
beräkningsmetod inte kan hantera en förändrad patientsamman-
sättning inom varje klinik. Om en patientgrupp vid en klinik 
överförs till den öppna vården och denna patientgrupp har en lägre 
genomsnittskostnad så kommer genomsnittskostnaden vid 
kliniken att öka. Samtidigt är det rimligt att anta att gruppen som 
överförs till den öppna vården också kan ha en högre genomsnitts-
kostnad än den i den öppna vården. Det innebär att det blir en 
negativ produktivitetseffekt såväl vid kliniken som i den öppna 
vården.  

2.5 Drivkrafter bakom produktivitetstillväxt 

Diagram 2.2 visar arbetsproduktivitetstillväxten i tillverknings-
industrin och tjänstesektorn inom näringslivet 1995–2010 i EU-15, 
USA och Japan. Av diagrammet framgår att Sverige har haft en hög 
produktivitetstillväxt i näringslivet totalt sett. Framför allt har till-
växten varit hög i tillverkningsindustrin men även produktivitets-
tillväxten i tjänstesektorn har varit högre än i många av de andra 
länderna, främst under 2000-talets första hälft (Hagman och 
Bergström, 2010).  

Tidigare forskning har visat att investeringar i informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT), avregleringar samt immateriella 
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investeringar har varit viktiga orsaker till Sveriges relativt högre 
produktivitetstillväxt sedan mitten av 1990-talet (Lundgren m.fl., 
2007; Edquist, 2011). Trots att det saknas bra skattningar av 
produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor är det av intresse att 
beskriva i vilken omfattning dessa faktorer kan antas ha påverkat 
produktionen och produktivitetstillväxten i sektorn. Det har dock 
inte varit möjligt att finna data över immateriella investeringar i 
offentlig sektor så detta avsnitt fokuserar främst på IKT-
investeringar och privatiseringar i den offentliga sektorn. 

Diagram 2.2 Arbetsproduktivitetstillväxt i tillverkningsindustrin och 

tjänstesektorn i EU-15, Japan och USA 1995–2010 

 
Anm: Arbetsproduktivitet i definieras som förädlingsvärde per anställd för alla länder utom för Belgien, Frankrike och 
Spanien där arbetsproduktiviteten definieras som förädlingsvärde per sysselsatt. Data var ej tillgänglig för till-
verkningsindustrin i Grekland, Irland och Portugal samt för den privata tjänstesektorn i Frankrike och Irland.  

Källor: OECD (2012), EU KLEMS (2013) och egna beräkningar. 

2.5.1 IKT-investeringar i offentlig sektor 

Baumol (1967) menade att den låga produktivitetstillväxten i 
många tjänstesektorer var den viktigaste förklaringsfaktorn till 
tjänstesektorns expansion, vilket även inkluderade den offentliga 
sektorn. Enligt Baumol är det lättare att öka produktiviteten 
genom teknologiska innovationer och automatisering i tillverk-
ningsindustrin än inom tjänstesektorn. Det innebär färre jobb i 
tillverkningsindustrin och att de flesta nya arbetstillfällena därför 
skapas i tjänstesektorn. Då lönekonkurrens mellan olika sektorer 
innebär att löneskillnader inte kan vara alltför stora så måste den 
lägre produktivitetstillväxten inom tjänstesektorn leda till högre 
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relativa priser för tjänster i ekonomin. Fenomenet av stigande 
kostnader utan motsvarande ökning i produktionen brukar kallas 
för Baumols sjuka. Baumol beskrev det på följande sätt: 
 

”… there are a number of services in which the labour is an end in 
itself, in which quality is judged directly in terms of the amount of 
labour” (Baumol, 1967 s. 416). 
 

Av diagram 2.2 framgår det dock att det sedan mitten av 1990-talet 
har skett en mycket starkt produktivitetstillväxt i den privata 
tjänstesektorn. I Tyskland var arbetsproduktivitetstillväxten i 
tjänstesektorn till och med högre än i tillverkningsindustrin 1995–
2010. Vissa ekonomer menar att Baumols sjuka botats då 
produktivitetstillväxten sedan mitten av 1990-talet ökat markant i 
flera tjänstesektorer i USA (Triplett och Bosworth, 2003). IKT har 
ansetts vara viktig för denna utveckling (Stiroh, 2002; van Ark 
m.fl., 2003). 

IKT-investeringar utgörs av investeringar i datorer och annan 
hårdvara, kommunikationsutrustning och mjukvara. Tyvärr saknas 
tidsserier för IKT-investeringar i offentlig sektor i Sverige. 
Däremot finns beräkningar av IT-investeringar i offentlig sektor 
för åren 2005 och 2006 (SCB, 2009a). Dessa beräkningar är 
baserade på nationalräkenskaperna och de inkluderar endast inve-
steringar i datorer och mjukvara, medan statistik för kommuni-
kationsutrustning saknas.  

Diagram 2.3 visar investeringar i datorer och mjukvara som 
andel av totala investeringar i tillverkningsindustrin, privat 
tjänstesektor och offentlig sektor år 2006. Av diagrammet framgår 
att IT-investeringarna stod för 14 procent av de totala investering-
arna i offentlig sektor, medan motsvarande siffror för tillverknings-
industrin och den privata tjänstesektorn var 21 respektive 23 
procent. 

Enligt SCB (2009a) finns det skäl att tro att offentliga IT-
investeringar är underskattade i nationalräkenskaperna då andra 
källor, som exempelvis rapportering från Landstingens IT-strateger 
(SLIT), gör gällande att så är fallet. En annan orsak till den låga 
andelen skulle kunna vara att de tjänster som utförs av offentlig 
sektor inte är lika IT-intensiva som privata tjänstebranscher. 
Ytterligare en orsak till den låga andelen IT-investeringar i offentlig 
sektor skulle kunna vara att IT-investeringarna har varit för låga 
jämfört med vad som vore optimalt från ett produktivitets-



 2013:8 Hur kan produktiviteten i offentlig sektor mätas? 
 
 

51 

perspektiv. Eftersom det har stor betydelse vilket av dessa skäl som 
har störst förklaringsvärde är en slutsats att det är viktigt att 
förbättra statistiken för IT/IKT-investeringar i offentlig sektor. 

Diagram 2.3 IT-investeringar som andel av totala investeringar i 

tillverkningsindustri, privat tjänstesektor och offentlig sektor i 

Sverige år 2006 

 
Anm: Tillverkningsindustrin definieras som ISIC 15–37 och tjänstesektorn som ISIC 50–74 enligt ISIC rev 3.1. 

Källor: EU KLEMS (2009), SCB (2009a) och egna beräkningar. 

2.5.2 Privatisering av offentlig sektor 

Det finns flera argument för att låta den offentliga sektorn 
tillhandahålla varor och tjänster. De skäl som brukar anföras gäller 
främst olika typer av marknadsmisslyckande, exempelvis på grund 
av externa effekter och asymmetrisk information. Vidare kan det 
finnas politiska skäl för den offentliga sektorn att tillhandahålla 
olika varor och tjänster för att garantera att allokeringen baseras på 
behov i stället för på betalningsförmåga. 

Vanligtvis görs en skillnad mellan individuella och kollektiva 
ändamål då man mäter produktion i offentlig sektor (se definition 
avsnitt 2.3). Sedan början av 1990-talet har privata företag i allt 
större omfattning tillåtits att konkurrera om att tillhandahålla 
tjänster som tidigare enbart producerades av offentliga organisat-
ioner. Det gäller främst individuella ändamål så som utbildning och 
hälso- och sjukvård.  

De teoretiska argumenten för att tillåta privata företag att 
konkurrera med offentliga företag om att tillhandahålla varor och 
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tjänster är att ökad konkurrens på sikt leder till ökad produktivitet 
(Nickell, 1996). Dessutom tillåts också utbudet av tjänster att bli 
mer varierat så att konsumenten kan hitta en tjänst som matchar 
den personliga preferensen (Jordahl, 2011). För att det ska finnas 
incitament för entreprenörer att starta företag är det nödvändigt att 
tillåta företag att generera vinst (Schumpeter, 1934).  

I teorin är det tänkt att konkurrensen ska göra att företagen 
erbjuder en hög kvalitet samtidigt som de företag som är mest 
effektiva också har möjlighet att göra vinst. Inom stora delar av 
offentlig sektor i Sverige tillåts företag inte att fritt prissätta sina 
tjänster. Inom grund- och gymnasieskolan är det exempelvis inte 
tillåtet för företag att ta emot extra betalning utöver det belopp 
som betalas ut av kommunen. Det innebär att ett företag inte kan 
få bättre betalt genom att erbjuda en bättre kvalitet. Om det är 
svårt att mäta och utvärdera kvaliteten finns det därmed en risk att 
företaget har incitament att reducera sina kostnader genom att 
sänka kvaliteten.  

För att undvika att företag lockas att sänka kvaliteten är det 
därför viktigt att det över tid är möjligt att mäta och utvärdera 
kvaliteten för de varor och tjänster där privata aktörer tillåts 
konkurrera med offentliga producenter. Det är också viktigt att 
kvaliteten utvärderas av oberoende institutioner som inte har något 
eget vinstintresse i produktionen. Om det inte är möjligt att klart 
definiera och mäta kvaliteten hos de tjänster som produceras bör 
man antingen tillåta friare prissättning så att producenter som 
erbjuder högre kvalitet kan få betalt för det eller också bör man 
undvika privata aktörer. Enligt Hartman m.fl. (2011) innebär 
möjligheten att inte ta ut extra avgifter att aktörerna inte kan 
konkurrera med högkvalitativa tjänster till högre priser. Det enda 
sättet att generera vinst blir då genom att hålla nere kostnaderna. 

2.5.3 Har IT och privatisering haft någon betydelse för 
produktivitet i offentlig sektor? 

Det är mycket svårt att empiriskt belägga om IT och privatisering 
har haft någon betydelse för produktivitetsutvecklingen inom den 
offentliga sektorn då det inte finns tillräckligt bra datamaterial. 
Hartman m.fl. (2011) har försökt utvärdera effekterna av 
privatiseringen i offentlig sektor. Resultaten visar att det inte går 
att dra någon generell slutsats om hur stor vinst eller förlust den 
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ökade konkurrensen har genererat. Däremot visar forskning att 
ökad konkurrens och IKT-investeringar har varit viktiga för 
produktivitetstillväxten inom näringslivet (Brynjolfsson och Hitt, 
2003; Lundgren m.fl., 2007). 

Enligt diagram 2.3 har IT-investeringarna som andel av de totala 
investeringarna varit betydande, men något lägre i offentlig sektor 
än i näringslivet. Det är därför sannolikt att IT-investeringar i 
offentlig sektor liksom i näringslivet har haft en positiv effekt på 
produktiviteten. En intressant studie för framtiden vore att 
undersöka hur stora IT/IKT-investeringarna är inom den sjukvård 
som drivs av privata entreprenörer jämfört med den som drivs av 
landstingen. För att kunna utvärdera vilken effekt tillåtandet av 
konkurrens från privata aktörer inom offentlig sektor har haft på 
produktivitetstillväxten är det nödvändigt att utveckla metoder för 
att mäta kvalitets- och produktivitetstillväxten i offentlig sektor. 
Nyttan av produktivitetsmätningar är således inte enbart att det 
blir möjligt att sänka kostnader, utan de kan också vara intressanta 
som en del av en policyutvärdering.  

2.6 Internationell översikt 

Mätningar av produktivitet för hela den offentliga sektorn var 
under en längre tid inte något stort forskningsområde, bland annat 
på grund av dess komplexitet samt att de flesta länder tillämpade 
metoden att mäta offentlig sektors produktion från kostnadssidan. 
Det pionjärarbete som genomfördes i Sverige under 1980-talet var 
det största i sitt slag. I början av 2000-talet reformerades dock 
Nationalräkenskapssystemet till följd av nya riktlinjer från EU som 
baserades på Eurostat (2001). De innebar framför allt att antagan-
det om att kostnader var detsamma som värdet av produktionen i 
offentlig sektor skulle frångås, vilket startade ett utvecklingsarbete 
i flera länder som gick ut på att försöka förbättra mätning av 
produktion och produktivitet i offentlig sektor. De mest om-
fattande åtgärderna vidtogs i Storbritannien där bland annat 
Atkinson Review (2005) konstaterade att nya metoder måste 
utvecklas för att mäta produktiviteten i offentlig sektor. Syftet med 
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detta avsnitt är att ge en sammanfattning av det internationella 
utvecklingsarbete som skett under 2000-talet.17  

2.6.1 Eurostat 

År 2001 publicerade Eurostat en översiktsstudie om hur deflatering 
från löpande till fasta priser borde göras i EU-länderna, dvs. hur 
produktionens volymförändring borde beräknas (Eurostat, 2001). 
Bland annat presenterades förslag på hur produktionen i fasta 
priser skulle beräknas inom den offentliga sektorn. En viktig 
slutsats i rapporten var att det inte var tillfredställande att likställa 
värdet av produktionen i offentlig sektor med produktions-
kostnaden. 

Rapporten förordade en uppdelning i kollektiva och individuella 
varor och tjänster (se avsnitt 2.3). Följande klassificering gjordes 
för individuella varor och tjänster: 
 
- A-metod 

Denna metod innebär att produktionen bör mätas genom 
volymindikatorer och ej från kostnadssidan. De volym-
indikatorer som används ska täcka alla tjänster som produceras 
till externa användare och de ska vägas med referensårets 
kostnader för varje produktionsenhet. Indikatorerna ska vara 
så detaljerade som möjligt och de ska vara kvalitetsjusterade. 

 
- B-metod 

Om inte alla kriterier som specificeras för A-metoden uppfylls 
så klassificeras det som en B-metod. Det gäller exempelvis om 
det inte är möjligt att göra kvalitetsjusteringar. 

 
- C-metod 

Denna metod innebär att volymförändringen mäts genom 
produktionsfaktorer (resurser), aktiviteter eller effekter (dvs. 
då effekter inte kan användas för att kvalitetsjustera produkt-
ionen) och/eller om volymindikatorn inte är representativ för 
produkten. Till skillnad från A och B metoden innebär C-

                                                                                                                                                               
17 Eurostat (2001), Atkinson Review (2005) och OECD (2007; 2010) sammanfattar den 
internationella forskning som har gjorts om produktivitetsmätningar i offentlig sektor under 
2000-talet. 
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metoden att volymförändringen vanligtvis baseras på 
produktionskostnaden.  

För kollektiva varor och tjänster sänktes kravet så att även 
volymindikatorer baserade på aktiviteter och kvalitetsjusterade 
produktionsfaktorer kunde klassificeras som B-metoder. 

Baserat på denna indelning beslutade EU att C-metoder från 
och med 2006 inte skulle användas i nationalräkenskaperna, vilket 
ledde till att utvecklingsarbeten drogs igång i stora delar av Europa 
för att förbättra mätningen av volymförändring i produktionen och 
därmed göra det möjligt att mäta produktiviteten i offentlig sektor. 
Då de hårdaste kraven sattes upp för individuella ändamål har det 
varit inom dessa områden som utvecklingen har kommit längst. År 
2010 ändrades dock definitionen av A-metoden genom att kravet 
på kvalitetsjustering togs bort.  

2.6.2 Atkinson Review 

År 2005 utkom Tony Atkinson med en genomgång av vilka 
förbättringar som borde genomföras för att göra det möjligt att 
mäta produktivitet i offentlig sektor i Storbritannien (Atkinson 
Review, 2005). Syftet med rapporten var att förbättra metoderna 
för att mäta offentlig produktion, produktivitet och relevanta 
prisindex med grundprinciperna från nationalräkenskaperna som 
utgångspunkt. Atkinson Review handlar huvudsakligen om att 
utveckla metoder för att mäta produktivitet i offentlig sektor över 
tid.  

Atkinsons nio principer 

Atkinson Review (2005) fastställde nio principer för att mäta 
produktivitet i offentlig sektor. 

Den första innebär att då man ska försöka uppskatta värdet av 
produktionen i offentlig sektor i möjligaste mån bör tillämpa 
samma principer som gäller för beräkningar av produktion i 
näringslivet. Då marknadspriser ofta saknas i offentlig sektor så 
förordar Atkinson Review att man definierar produktionen i 
offentlig sektor baserat på prestation. Det är därför nödvändigt att 
utveckla olika indikatorer som mäter prestation i offentlig sektor.  
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Atkinson Review menar att volymindikatorer utan kvalitets-
justering är en bra start, men det är en B-metod enligt Eurostat. 
Den andra principen, enligt Atkinson Review, är därför att den 
uppmätta volymförändringen bör ta hänsyn till eventuella kvalitets-
förbättringar. Atkinson Review konstaterar att baserat på tjänste-
sektorer i näringslivet finns det huvudsakligen tre sätt att mäta 
kvalitetsförändringar hos tjänster. Det första är att definiera 
tjänsten så att den är exakt densamma över tid. Det andra är att 
definiera volymen genom grad av framgång. Hur många av de brev 
som postas når exempelvis rätt mottagare? Det tredje är att mäta 
volymförändringen och sedan justera detta med en andel som 
motsvaras av bidraget från tjänsten till effekten. 

De sätt att mäta kvalitet som föreslås ovan fungerar dock enbart 
för individuella tjänster där överföring sker från producent till 
konsument. För kollektiv konsumtion som riktar sig till alla i 
befolkningen samtidigt kan det vara omöjligt att göra kvalitets-
justeringar. Atkinson Review konstaterar därför att kollektiva 
ändamål bör mätas genom antingen uppskattning av kostnaderna 
för produktionsfaktorerna eller indikatorer på aktiviteter. 

Den tredje principen innebär att den offentliga sektorns värde 
bör öka med ökande real BNP. Till exempel, om vi skulle mäta 
utbildning i termer av färdigheter och kvalifikationer så ökar dess 
värde med ökande reala inkomster. Exempelvis är en bra utbildning 
värd betydligt mer idag jämfört med för 50 år sedan, då BNP ökat 
avsevärt de senaste 50 åren.  

Atkinson Reviews fjärde princip innebär att formella kriterier 
ska sättas upp för hur prestationer ska mätas för nya ändamål i 
offentlig sektor. Då ett nytt prestationsmått introduceras bör det 
omfatta samtliga tjänster för ett visst ändamål, mäta kvalitets-
förändringar samt testas för vilken effekt det har för varje tjänst. 
Dessutom bör kontexten där det ska användas analyseras och 
prestationsmåttet bör regelbundet utvärderas.  

Den femte principen innebär att olika mått måste omfatta 
samtliga regioner i ett land, exempelvis inte enbart England i 
Storbritannien.  

Den sjätte principen innebär att uppskattningar av pro-
duktionsfaktorerna bör vara så omfattande som möjligt och 
inkludera mått på såväl kapital som arbete. Anledningen är att 
produktionsfaktorer dels utgör basen för att mäta värdet av många 
kollektiva tjänster där det är svårt att uppskatta kvalitetsjusterade 
prestationsmått, dels att produktionsfaktorer är nödvändiga för att 
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mäta produktivitetsutvecklingen. Enligt Atkinson Review bör 
kapital mätas som kapitaltjänster, medan arbete bör mätas som 
arbetade timmar samt genom deflatering av arbetskostnadsindex. I 
princip innebär kapitaltjänster kostnader för att använda kapital 
under en viss period. Det innebär bl.a. att kapitalkonsumtionen 
tillförs en ränta för alla kapitaltillgångar (Douglas, 2006).  

Den sjunde principen innebär att prisindex för produktions-
faktorer som tar hänsyn till kvalitetsförändringar bör införas.  

Den åttonde principen innebär att produktivitetssiffror för 
nationalräkenskaperna ska jämföras med andra produktivitets-
studier för offentlig sektor som baseras på mikrodata. Ett exempel 
kan vara att man genomför en DEA-analys för en viss del av den 
offentliga sektorn och sedan jämför resultaten med national-
räkenskaperna.  

Den nionde och sista principen i Atkinson Review förespråkar 
att det är viktigt att man inom nationalräkenskaperna även 
redovisar felmarginaler för sina beräkningar. 

Atkinson om olika ändamål inom offentlig sektor 

Utöver de nio principerna ger Atkinson Review exempel på 
metodförbättringar för att mäta produktivitet inom fyra ändamål i 
den offentliga sektorn i Storbritannien. Dessa ändamål är hälso- 
och sjukvård, utbildning, lag och ordning samt socialt skydd. Även 
om flera av förslagen för att förbättra mätningen av produktiviteten 
inom dessa ändamål främst berör den offentliga sektorn i 
Storbritannien så finns det flera insikter som även är tillämpbara i 
andra länder. 

Atkinson Review menar att inom hälso- och sjukvården bör 
man främst mäta prestation baserat på behandlingar för homogena 
grupper med liknande diagnos. Vidare är det svårt att mäta 
kvalitetsförbättringar inom sjukvården, men försök bör ändå göras. 
Atkinson Review föreslår bland annat att data som omfattar direkta 
effekter av olika behandlingar bör samlas in. Det är också viktigt att 
kvalitetsmått utformas baserade på hur länge patienter får vänta 
innan de får tillgång till behandling. Slutligen bör det även 
utvecklas patientenkäter som mäter hur nöjda patienter är med 
vården. 

För mätning av volymutvecklingen inom utbildning rekom-
menderar Atkinson Review att elevnärvaro bör användas i stället 
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för antal elever. Dessutom bör man göra kvalitetsjusteringar för 
utbildning baserade på examineringar av studenter. Vidare bör även 
kvalitet på undervisning och klasstorlek, enligt Atkinson Review, 
vara viktiga indikatorer för att ta hänsyn till kvalitetsförändring. 

För lag och ordning som utgör ett kollektivt ändamål, anser 
Atkinson Review att det är viktigt att försöka förbättra mätning-
arna av produktionsfaktorerna på en så detaljerad nivå som möjligt. 
Det är även viktigt att basera socialt skydd för vuxna, såväl som 
barn, på mer detaljerade data. Slutligen bör kvalitet utvärderas i 
enkäter och inspektioner. 

Kritik mot Atkinson Review 

Murray (2010) kritiserar Atkinson Review och menar att om man 
vill att prestationer i offentlig sektor ska mätas på samma sätt som 
produktion i näringslivet så bör man inte inom exempelvis 
sjukvården försöka mäta prestationer som ”the whole course of 
treatment”. Vidare menar Murray att det är möjligt att motivera 
kostnadsvikter eftersom vi i en demokrati väljer hur omfattande vi 
vill att den offentliga sektorn ska vara. Det finns dock invändningar 
mot Murrays argumentation på denna punkt. I tidigare avsnitt 
påpekades att väljare ofta saknar information och att man därmed 
inte väljer ny regering baserat på en exakt fördelning av hur 
resurserna i offentlig sektor ska användas.  

Beträffande kvalitetsjustering menar Murray (2010) att det är 
svårt att avgöra hur mycket man ska justera prestationen när det 
sker en kvalitetsförbättring. När man kvalitetsjusterar utgår man 
från att en ökning med en procent i kvalitetsjusteringen är lika med 
en ökning med en procent av prestationen. Om vi antar att 
prestationer för utbildning mäts som antalet närvarande elever och 
man mäter kvalitetsaspekten som förändringen i provresultat så bör 
en ökning med en procent av provresultaten vara lika med en 
volymförändring på en procent. Enligt UKCeMGA (2007) är det 
korrekt så länge det ideala sättet att mäta prestationer är via ”elever 
som är närvarande i skolan och har framgångsrika provresultat”. 
Om det ideala sättet att mäta prestationer i stället är ”elever som är 
närvarande i skolan, utvecklar sociala färdigheter och ett antal 
andra färdigheter som ger dem möjligheter till en bra karriär i 
framtiden” så är det mer diskutabelt vilken viktning som ska 
användas för provresultat.  
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Murray framför också kritik mot den tredje principen om att 
den offentliga sektorns värde måste tillåtas öka med ökande real 
BNP. Murray (2010) menar att villigheten att betala för utbildning 
inte har något med utbildningens produktivitet att göra. 
Exempelvis kan en skattebetalare tänka sig att betala mer för en 
utbildning trots att produktiviteten i utbildningen minskar på 
grund av exempelvis ökade kostnader för byråkrati. 

2.6.3 OECD 

OECD (2007; 2010) fokuserar framför allt på hur produktivitet 
kan mätas inom hälso- och sjukvård samt utbildning. Utbildning 
och sjukvård utgörs huvudsakligen av privata varor och tjänster 
vilket gör det lättare (än för kollektiva varor och tjänster) att 
definiera prestationer och därmed mäta volymutvecklingen då det 
sker en överföring från producent till konsument.  

Enligt OECD är det bästa sättet att mäta produktivitet inom 
hälso- och sjukvård och utbildning att använda sig av prestations-
indikatorer som kvalitetsjusteras med relevanta mått på effekter. 
OECD (2010) argumenterar för att det är bättre att beräkna 
volymutvecklingen med prestationsindikatorer jämfört med att 
som tidigare basera volymmåtten på värdet av produktionsfaktorer. 
OECD (2010) argumenterar att så länge det finns en korrelation 
mellan konsumentens behovstillfredsställelse och den indikator 
som mäter effekt så kan den användas för kvalitetsjustering. Om 
det inte är möjligt att göra adekvata kvalitetsjusteringar är det inte 
uppenbart bättre att mäta produktionen med alternativa volym-
indikatorer i stället för, som tidigare, med värdet av produktions-
faktorerna.  

Utbildning 

OECD (2010) definierar utbildningstjänster som ”organised and 
sustained communication designed to bring about learning” 
(OECD, 2010, s. 30). Enligt OECD bör prestationen mätas som 
organiserad kommunikation av kunskap, medan lärande bör ses 
som en effekt av den organiserade kommunikationen. Utbildnings-
tjänster är inte homogena då den organiserade kommunikationen 
av kunskap kommer att variera beroende på nivå i utbildnings-
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systemet. OECD poängterar att det är viktigt att dela upp 
utbildning i olika nivåer. Ett sätt att göra detta är via FN 
klassificeringen ISCED (International Standard Classification of 
Education). Tabell 2.5 visar hur uppdelningen ser ut enligt ISCED-
klassificeringen. OECD menar att ytterligare finjustering kan göras 
i uppdelningen utöver denna klassificering (se tabell 2.5 sist i 
kapitlet). Eftersom det är dyrare att betala mer specialiserade lärare 
kommer vikterna att vara större för exempelvis en undervisnings-
timme på gymnasienivå jämfört med grundskolenivå. 

För grund- och gymnasieskolan föreslår OECD att man bör 
använda sig av antalet elever eller antalet elevtimmar som 
volymindikator. Det innebär att om det inte finns någon elev 
närvarande då undervisningen sker så sker heller ingen prestation. 
För universitetsstudier är antalet elevtimmar en sämre indikator 
eftersom undervisningstillfällena är färre och studenternas resultat i 
högre grad baseras på den egna insatsen. Därför används vanligtvis 
antalet studenter som volymindikator, men mätproblem upp-
kommer då man inte kan ta hänsyn till undervisningens kvalitet 
samt eftersom många är registrerade som studenter trots att de 
arbetar. Ett alternativt volymmått skulle kunna vara antalet 
studenter som tar ut sina högskoleexamina varje år. Det kan dock 
vara svårt att vikta dessa då värdet för olika examina är oklart. Ett 
tredje alternativ är att använda uppnådda högskolepoäng för att 
mäta volymutvecklingen. Nackdelen med ett sådant system är att 
kraven för godkänt kan variera beroende på kurser och universitet. 
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Tabell 2.4 Uppdelning av utbildningssystemet i olika nivåer enligt ISCED-

97 

Nivå enligt ESCED-97 Namn Ytterligare uppdelning 

0 Förskola Alla klasser 

1 Förgymnasial utbildning Generella klasser 

Specialklasser för exempelvis 
handikappade 

2 Förgymnasial utbildning Generella klasser 

Specialklasser för exempelvis 
handikappade 

3 Gymnasial utbildning Generella klasser 

Valbara klasser 

4 Eftergymnasial utbildning 
kortare än två år 

Enligt yrkesval 

5 Eftergymnasial utbildning 
längre än två år 

Enligt yrkesval 

6 Forskarutbildning Specialiserade klasser 

 
 

OECD (2010) menar att det finns tre olika sätt att ta hänsyn till 
kvalitetsförbättringar inom utbildning. Det första är att jämföra 
utbildning på en så disaggregerad nivå som möjligt, vilket innebär 
att man är säker på att man jämför samma sorts utbildning. Det kan 
dock vara problematiskt vid aggregering då det är svårt att veta hur 
konsumenter värderar olika utbildningar. Det andra är att använda 
sig av explicita kvalitetsmått så som exempelvis kunskapstest, 
medan det tredje sättet är att använda indirekta effekter som 
exempelvis framtida inkomster. 

För grund- och gymnasieskolan kan man använda sig av skol-
inspektioner, klasstorlek och testresultat som explicita kvalitets-
mått. Nackdelen med skolinspektioner är att de är av kvalitativ 
karaktär och därmed inte lämpar sig för jämförelser (OECD, 
2010). Beträffande klasstorlek finns det resultat som visar att 
klasstorlek har en påverkan på studieresultat, men det är oklart 
huruvida detta samband är linjärt och vilken storlek på en klass som 
är optimal.  

Då överföring av kunskap är målet med utbildningen anser 
OECD (2010) att testresultat är ett mycket användbart mått för att 
försöka kvalitetsjustera volymförändring inom grund- och 
gymnasieskolan. Då överföring av kunskap kan bero på andra 
orsaker än undervisning, exempelvis social och ekonomisk 



Hur kan produktiviteten i offentlig sektor mätas?  2013:8 
 
 

62 

bakgrund, är det viktigt att hänsyn även tas till förändringar i dessa 
faktorer. Det kan dock vara mycket svårt att ta hänsyn till faktorer 
som medfödd talang och motivation. 

Det finns två typer av test som kan användas som kvalitets-
indikatorer. Det första testet innebär att samma elever testas vid 
olika tidsperioder, medan det andra innebär att elever testas i en 
viss ålder och jämförs med elever som tog testet i samma ålder. Ett 
exempel på det sistnämnda är OECD PISA studien, där elever med 
en ålder på 15 år testas vart tredje år i bl.a. matematik och 
läsförståelse. Det är lättare att utforma jämförbara test eftersom 
målgruppen byts ut, dock krävs mer information för att eliminera 
effekter som inte beror på undervisning. 

Ett exempel på indirekta mått är att se utbildning som en 
investering i humankapital, där värdet är lika med det diskonterade 
kassaflödet från investeringen. För utbildning kan man mäta vilken 
effekt som ytterligare ett år av utbildning, givet en viss utbildnings-
nivå, har på den förväntade livsinkomsten. Enligt OECD (2010) är 
fördelarna med denna metod att man mäter värdet av utbildning 
direkt i monetära termer, vikterna baseras på marknadspriser och 
tidsfördröjningsaspekter mellan utbildning och dess effekt undviks 
eftersom man ser till hela livsinkomsten. Nackdelarna med 
metoden är att den tid som elever använder till självstudier 
inkluderas, ingen hänsyn tas till social och ekonomisk bakgrund, 
framtida inkomster behöver inte bero på utbildning och det är 
oklart hur man exakt ska skatta förväntad real inkomst samt 
diskonteringsränta.  

Hälso- och sjukvård 

OECD (2010) anser även att produktivitet inom hälso- och 
sjukvården bör mätas genom prestationsindikatorer som 
kvalitetsjusteras med olika effektindikatorer. OECD konstaterar 
att liksom för utbildning saknas marknadspris för många vård-
tjänster, vilket gör det svårt att mäta vilken marginell effekt en 
extra produktionsenhet har. Effekten på individers hälsa påverkas 
också av exempelvis sociala faktorer, beteendemässiga faktorer, 
miljöfaktorer och genetiska faktorer. Den största skillnaden mellan 
utbildning och hälso- och sjukvård är att den senare karakteriseras 
av många heterogena aktiviteter. Det finns tusentals olika 
sjukdomar och många olika behandlingsmetoder för dessa. 
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OECD (2010) definierar hälso- och sjukvårdstjänster som 
behandlingar av sjukdomar eller medicinska tjänster för att hindra 
en sjukdom. Givet definitionen bör volymindikatorer baseras på 
sjukdomar. OECD förslår att produktionsvolymen inom hälso- 
och sjukvård bör vara antalet genomförda behandlingar med 
specificerade karakteristika som tar hänsyn till kvalitetsförändring 
och nya produkter. Medicinska tjänster för att hindra sjukdomar 
baseras på undersökningar som görs på sjukhus så som endoskopi 
och mammografi, men inkluderar inte förebyggande åtgärder 
utanför sjukhus som exempelvis anti-rökningskampanjer. 

OECD konstaterar dock att det kan vara svårt att definiera 
antalet genomförda behandlingar då dessa kan ske inom många 
olika avdelningar på sjukhus. Om man exempelvis tar en 
höftoperation så inkluderar den först en undersökning hos en 
allmänläkare, sedan remiss till en specialist på själva operationen 
och så småningom till rehabilitering. Det är exempelvis skillnad att 
vara en intagen patient på ett sjukhus och behandlas på en 
vårdcentral. På ett sjukhus finns det utvecklade klassificerings-
system för olika behandlingar, medan så inte är fallet på 
vårdcentraler. OECD (2007) konstaterar att det är svårt att mäta 
kompletta genomförda behandlingar eftersom det saknas data för 
att följa respektive patient och det inte är möjligt att avgöra vilken 
effekt respektive behandling har på patientens hälsa. 

Det innebär att för att beräkna produktionsvolymen bör man 
identifiera homogena varor och tjänster och aggregera kvantite-
terna av dessa samt ta hänsyn till nya behandlingsmetoder. För att 
genomföra detta föreslår OECD att hälso- och sjukvårdssektorn 
delas upp i sektorer som producerar liknande behandlingar. OECD 
(2010) skiljer mellan sluten sjukvård, öppen hälso- och sjukvård 
samt tandvård, annan hälso- och sjukvård och boende med 
sjuksköterskevård. Distinktionen baseras på ISIC (International 
Standard Industrial Classification) som är en FN-klassificering av 
olika branscher.  

Inom sluten sjukvård kan behandlingar användas som indikator 
för volymförändring. Den vanligaste klassificeringen av olika 
behandlingar är Diagnosrelaterade Grupper (DRG). DRG ut-
vecklades för att skapa relativt kostnadshomogena grupper för att 
jämföra prestationer mellan sjukhus. Det innebär att DRG visar en 
sammanvägd kostnad för ett antal medicinska tjänster i stället för 
att visa kostnaden för varje komponent av sjukhusvistelsen. OECD 
konstaterar att DRG är det bästa sättet att summera kvantiteterna 
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av behandlingar. Däremot tar denna klassificering inte hänsyn till 
kvalitetsförbättringar. För de flesta OECD-länder saknas DRG-
klassificering för öppen hälso- och sjukvård, dvs. för vård som sker 
utanför sjukhusen.  

För öppen hälso- och sjukvård finns det inte tillräckliga data 
över behandlingar. Beräkningar av volymförändringen måste därför 
baseras på enklare indikatorer som exempelvis läkarbesök.18 
Tandvård och annan hälso- och sjukvård anses i de flesta länder 
produceras under marknadsliknande former. För vård och omsorg 
med boende går det inte att använda sig en DRG-klassificering då 
många äldre har åkommor av mer kronisk karaktär. I stället 
använder man sig i vissa länder av RUG (Resource Related Groups) 
indelning. Det innebär att man delar in patienter i olika grupper 
baserade på deras behov av vård.  

OECD föreslår vidare att de uppmätta produktionsvolymerna 
bör kvalitetsjusteras, men konstaterar att det är mycket svårt. 
Kvaliteten när det gäller hälso- och sjukvårdstjänster är 
mångfacetterad och kan relatera till patientens uppfattning av 
tjänsten, huruvida rätt val görs beträffande behandling samt om 
tjänsten leder till högre sannolikhet för en viss hälsoeffekt. 

Ett sätt att mäta patientens uppfattning om den vård som getts 
är via enkäter. Viktiga faktorer för patientens uppfattning är 
väntetid och bekvämlighet. Processkvalitet utvärderas vanligtvis 
genom huruvida rätt val görs vid behandling av en patient baserat 
på professionell standard. Ett sätt att mäta detta är att jämföra 
faktiska utfall med medicinska föreskrifter och standard. Ett 
exempel är antalet personer över 65 år som har blivit vaccinerade 
mot influensa. Ett problem är att det kan förekomma olika 
medicinska föreskrifter i olika länder, vilket gör att det blir svårt att 
tillämpa kvalitetsjustering på liknande sätt i olika länder (OECD, 
2010). 

Olika behandlingars kvalitet bör definieras som individens 
sannolikhet att få en bättre hälsa. En kvalitetsjustering bör således 
inkludera effekten från nya behandlingar samt förbättringar i 
existerande behandlingar som påverkar både behandlingsprocessen 
samt hälsoutfallet. Ett exempel på en sådan indikator är 
överlevnadssannolikhet vid olika cancerformer. 

OECD (2010) konstaterar att en möjlig indikator som kan 
användas är sannolikheten att överleva 30 dagar efter en 
                                                                                                                                                               
18 I Sverige finns datamaterial för DRG för öppenvård som inkluderar besök på sjukhus och 
hos privata specialister, men ej för vårdcentraler. 
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behandling. Vidare är det möjligt att konstruera en kvalitets-
indikator som tar hänsyn till flera olika kvalitetsaspekter som alla 
har en påverkan på hälsoeffekten. Man skulle då kunna låta en 
expertpanel avgöra de olika kvalitetsaspekternas vikter. Slutligen 
vore en möjlighet att använda så kallade ”quality adjusted life 
years” (QALY). 

QALY innebär att man sätter en vikt på en viss hälsostatus som 
varierar mellan 0 till 1, där 0 är död och 1 är perfekt hälsa. Beroende 
på vad man har för vikt i olika stadier så kan man beräkna QALY 
och därmed skapa ett hälsoindex. OECD (2010) är dock mycket 
tveksam till att använda QALY som kvalitetsindikator, då 
viktningen är osäker, vissa hälsotillstånd inte påverkas och 
hälsotillståndet kan värderas olika beroende på om experter eller 
befolkning utgör referensram.  

OECD konstaterar att det i nuläget inte verkar finnas något bra 
sätt att ta hänsyn till kvalitetsförändringar inom hela hälso- och 
sjukvårdssektorn. Vissa kvalitetsjusteringar kan dock göras för 
specifika behandlingar.  

2.6.4 Vad har i praktiken genomförts i andra länder? 

Det land som har kommit längst med att förbättra sin statistik för 
att försöka mäta produktivitet i offentlig sektor är Storbritannien. 
Där har man provat att implementera och utveckla förbättrings-
förslagen i Atkinson Review. Detta avsnitt beskriver därför 
ingående vad man har genomfört i Storbritannien, men även vad 
som gjorts i några andra länder som anses ha kommit långt i strävan 
efter att förbättra nationalräkenskaperna för den offentliga sektorn. 

Storbritannien 

Atkinson Review resulterade i att man i Storbritannien startade 
”The UK Centre for the Measurement of Government Activity” 
(UKCeMGA). Syftet med UKCeMGA är att bidra med statistik 
över produktionsfaktorer, produktion och produktivitet i offentlig 
sektor. Detta inkluderar även att mäta förändring i kvalitet i 
offentliga tjänster.  

Sedan år 2009 publicerar UKCeMGA produktivitetssiffror för 
hela den offentliga sektorn. Siffrorna baseras dels på kollektiva 
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tjänster där man fortfarande antar att produktionskostnaderna är 
desamma som kostnaderna för produktionsfaktorerna, dels på 
individuella tjänster där produktionsvolymen mäts med andra 
indikatorer. De individuella tjänster där man försöker mäta 
produktionsvolymen direkt är: hälso- och sjukvård, utbildning, 
socialvård för vuxna och socialvårdsadministration (Jurd, 2011). 
För socialvård för barn mäts volymutvecklingen direkt genom 
antalet barn som placeras i fosterhem eller på barnhem medan 
andra åtgärder mäts genom kostnaden för produktionsfaktorer 
(Phelps m.fl., 2009).  

Produktionsfaktorerna definieras som arbete, förbrukningsvaror 
och tjänster och kapitalkonsumtion. Arbete mäts som ett 
volymindex över alla anställda i offentlig sektor. Detta beräknas 
genom en direkt eller en indirekt metod. För den direkta metoden 
används heltidsekvivalenter för anställda, där viss justering för 
utbildning görs. Exempelvis inom hälso- och sjukvård så räknas 
läkare och sjuksköterskor var för sig och sedan viktas detta med 
hjälp av lönesumman. För den indirekta metoden deflateras löne-
summor baserat på löneutveckling. 

Förbrukningsvaror och tjänster mäts som kostnaden för dessa i 
löpande priser. För hälso- och sjukvård kan detta vara kostnaden 
för klinisk utrustning och elektricitet. Produktionsfaktorerna vägs 
samman baserade på de totala utgifterna för respektive 
produktionsfaktor. 

Produktivitetstillväxten beräknas som volymförändringen av 
prestationerna minus volymförändringen i det sammanvägda 
måttet av produktionsfaktorerna. Detta mått motsvaras på så sätt 
av det mått som kallas för total faktorproduktivitet (TFP) i 
näringslivet. Måttet ger information om huruvida produktions-
faktorerna används mer effektivt i näringslivet. Noterbart är att 
förbrukningsvaror och tjänster ingår i prestationsvolymmåttet.  

Då utbildning och hälso- och sjukvård är de enda ändamål som 
idag kvalitetsgranskas är det av intresse att studera hur volymmått, 
produktionsfaktorer och produktivitet beräknas för dessa ändamål.  

Beräkningar av prestationerna inom utbildning utgörs dels med 
kvantitetsmått, dels med kvalitetsmått. Som kvantitetsmått 
används: 

- Antalet elever som är närvarande i allmänna skolor.  
- Antal platser baserade på heltidsekvivalenter i förskole-

verksamhet. 
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- Antal studenter som läser grundläggande lärarutbildning samt 
kurser inom hälso- och sjukvård som finansieras av staten. 

Då högre utbildning inte finansieras direkt av staten i 
Storbritannien så görs inga beräkningar för universitet och annan 
högre utbildning. Kvaliteten på utbildningen mäts endast för 
allmänna skolor. Metoden baseras på förändringen i det 
genomsnittliga betyget som ges till engelska elever då de slutför sin 
”General Certificate of Secondary Education” vid 15–16 års ålder. 
Förändringen i det genomsnittliga betygen används för att justera 
för kvalitet (Ayoubkhani, 2009).  

Diagram 2.4 visar effekten av kvalitetsjustering på volym-
förändringen för utbildning under perioden 1996–2008. Om ingen 
kvalitetsjustering hade tillämpats så hade tillväxten i produktions-
volymen varit 0,4 procent per år för perioden 1996–2008. Om 
kvalitetsjustering tillämpas blir motsvarande siffra 2,4 procent per 
år. Det illustrerar att kvalitetsjustering kan vara av stor betydelse 
inom offentlig sektor. När betyg används som kvalitetsindikatorer 
finns dock, som tidigare nämnts, en risk att det är inflation i 
betygssystemet som driver volymtillväxten, snarare än bättre 
kunskaper. 

Diagram 2.4 Volymförändring av prestationer med och utan 

kvalitetsjusteringar för utbildning och hälso- och sjukvård i 

Storbritannien 1996–2008 

 
Källor: Wild m.fl. (2009) och Peñaloza m.fl. (2010). 
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För hälso- och sjukvård använder man huvudsakligen tre olika 
kategorier för att mäta prestationer. Dessa är sjukhusvårdstjänster, 
familjevårdstjänster och receptutskrivning av mediciner. Samman-
lagt motsvarar dessa kategorier 16 000 olika typer av hälso- och 
sjukvårdsprestationer vilket utgör ungefär 80 procent av sjukvårds-
prestationerna i England (Hardie m.fl., 2011). Förändringen i 
respektive kategori viktas med kostnader.  

Volymskattningarna för hälso- och sjukvård kvalitetsjusteras 
huvudsakligen baserade på två grunder. Man gör dels en beräkning 
av huruvida respektive tjänst faktiskt lyckas med att uppnå den 
förväntade effekten, dels huruvida tjänsten uppfyller användarnas 
behov. I praktiken står den förväntade effekten för 99,5 procent av 
de totala kvalitetsjusteringarna (Hardie m.fl., 2011). Den mäts 
främst genom beräkningar av sannolikheten att överleva på kort 
sikt, hälsoeffekter från behandlingar på sjukhuset, vilken påverkan 
förändring i kötid har på hälsoeffekten samt effekter från 
primärvårdsbehandling så som förändringar av blodtryck vid 
kronisk njursjukdom, hjärtsvikt och stroke samt kolesterolvärden 
vid hjärtsvikt. 

Diagram 2.4 visar att utan kvalitetsjustering så var volymför-
ändringen 3,8 procent per år inom hälso- och sjukvården i 
Storbritannien, medan den var 4,1 procent med kvalitetsjustering. 
Skillnaden var således 0,3 procentenheter av uppmätt volym-
förändring per år 1996–2008. De kvalitetsjusteringar som genom-
förts inom hälso- och sjukvård har alltså haft en mindre påverkan 
på volymförändringen jämfört med för utbildning. 

Andra länder 

Redan 1993 rekommenderade System of National Accounts (SNA, 
1993) att statistikmyndigheter borde införa volymindikatorer 
baserade på prestationer för ändamål i offentlig sektor där det var 
möjligt. Detta ledde till att några länder mot slutet av 1990-talet 
införde volymmått baserade på prestationer. Australien, Nya 
Zeeland och Storbritannien införde exempelvis volymmått baserade 
på prestationer för sjukvård (Statistics New Zealand, 2010). I USA 
sker den huvudsakliga produktionen av hälso- och sjukvårds-
tjänster i den privata tjänstesektorn och man har därför fokuserat 
främst på att utveckla tillförlitliga prisindex för att mäta volym-
förändringen. 
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Sedan början av 2000-talet har många EU-länder fokuserat på 
att utveckla volymindikatorer för individuella ändamål eftersom 
detta varit ett av direktiven från EU-kommissionen. I andra länder 
har inte omfattningen av att utveckla nya metoder för att försöka 
mäta produktivitet i offentlig sektor kommit lika långt som i 
Storbritannien (Douglas, 2006). Huvudfokus har lagts vid att 
försöka utveckla volymindikatorer för hälso- och sjukvård och 
utbildning eftersom dessa ändamål utgör störst andel av den 
offentliga konsumtionen och dessutom i huvudsak definieras som 
individuella ändamål. Däremot är det få EU-länder som har infört 
kvalitetsjusteringar i volymberäkningarna. 

I Finland har man i enlighet med EU-kommissionens direktiv 
infört volymindikatorer baserade på prestationer som dock inte 
kvalitetsjusteras. Anledningen till att inte göra kvalitetsjusteringar 
är att man anser att en justering för effekter innebär att normativa 
och politiska aspekter inkluderas i måttet (Statskontoret, 2011). 
Dessutom har man valt att mäta flera kollektiva tjänster baserade på 
volymförändringar främst på aktiviteter. För statlig sektor 
använder man en särskilt utvecklad webbaserad enkät där volym-
mått och resursinsatser måste fyllas i av alla myndigheter. 
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Tabell 

 

Tabell 2.5 De indikatorer som används av SCB för att beräkna volymförändringen inom 

olika ändamål av offentlig sektor 

 Ändamål Metod Indikatorer för 
volymförändringar 

Kvalitetsjustering 

01 Allmän offentlig 
förvaltning 

Kostnadsmetod Kostnadsutveckling Nej 

02 Försvar Kostnadsmetod Kostnadsutveckling Nej 

03 Samhällsskydd och 
rättskipning 

Kostnadsmetod Kostnadsutveckling Nej 

04 Näringslivsfrågor Kostnadsmetod Kostnadsutveckling Nej 

05 Miljöskydd Kostnadsmetod Kostnadsutveckling Nej 

06 Bostadsförsörjning Kostnadsmetod Kostnadsutveckling Nej 

07 Hälso- och sjukvård Kostnads- och 
prestationsmetod 

Antal behandlingar på sjukhus 
eller antalet besök hos läkare eller 
sjuksköterskor. 

Nej 

08 Fritidsverksamhet 
och kultur 

Kostnads- och 
prestationsmetod 

Antal besök vid museer, 
konsthallar och musikevenemang 
samt en kombination av antalet 
besök och antalet boklån för 
bibliotek. 

Kvalitetsjustering görs för 
bibliotek med hjälp av antalet 
nyförvärv och antalet 
prenumerationer. Ingen 
kvalitetsjustering för tjänster som 
förmedlas till en publik 

09 Utbildning Kostnads- och 
prestationsmetod 

Antal inskrivna barn vid förskolan, 
antalet elevtimmar används 
huvudsakligen för beräkningar in-
om grundskolan och antalet elever 
vid respektive program inom 
gymnasieskolan, antal helårs-
studenter inom universitetens och 
högskolornas grundutbildning 
samt antal heltidsterminer för 
doktorander inom forskarut-
bildningen. 

Inom grundskolan justeras antalet 
elevtimmar med antalet elever 
som lämnar årskurs 9 utan slut-
betyg, meritvärdet för elever som 
lämnat grundskolan med slutbetyg 
samt andel elever som lämnat 
grundskolan med behörighet till 
gymnasieskolan. I gymnasieskolan 
används andel elever år 3 med 
slutbetyg. Kvalitetsjustering inom 
andra delar av utbildningssektorn 
saknas. 
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10 Socialt skydd Kostnads- och 
prestationsmetod 

För äldreomsorg och personer med 
funktionshinder baseras 
volymindikatorerna på antal 
boende i särskilt boende och 
hemtjänsttimmar inom ordinärt 
boende. För missbrukarvård som 
bedrivs av SiS används antal 
vårddygn. Inom barnomsorgen 
antal barn i familjedaghem, antal 
”öppna förskolor” och ”öppna 
fritidshem” och antal inskrivna 
barn vid fritidshem. För dygnet-
runtboende, öppen barn- och 
ungdomsvård, kommunal flykting- 
och missbrukarvård samt övrig 
individ och familjeomsorg har det 
inte varit möjligt att beräkna 
volymutvecklingen baserat på 
produktionsvolym. 

Boendestandard och personalens 
utbildningsnivå används för att 
göra kvalitetsjustering inom 
äldreomsorg samt för personer 
med funktionshinder. 
Kvalitetsjustring för andra 
verksamheter saknas. 

Anm: Enligt Eurostat (2007) definieras individuella ändamål som följande COFOG-grupper: 7.1–7.4, 8.1–8.4, 9.1–
9.6 samt 10.1–10.7. För dessa grupper fastprisberäknas 93 procent av produktionen med prestationsmetoden. 
Resterande COFOG-grupper (7.5, 8.5–8.6, 9.6–9.8 och 10.8–10.9) klassificeras som kollektiva ändamål och 
fastprisberäknas med kostnadsmetoden. 

Källa: SCB (2008). 
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3 Kan en indikatorbaserad 
uppföljningsmodell i offentlig 
sektor vara en väg framåt? 

Magnus Arnek 

3.1 Inledning 

I det här kapitlet presenteras en möjlig väg för att på ett 
systematiskt sätt med hjälp av olika typer av indikatorer kunna 
följa upp hur produktivitet, kvalitet och effektivitet i den offentliga 
sektorn utvecklas. Som framgått i det föregående har 
produktivitetsutvecklingen i den offentliga sektorn under lång tid 
antagits vara lika med noll. Det har att göra med att de tjänster som 
den offentliga sektorn tillhandahåller oftast inte erbjuds på 
marknadsmässiga villkor – en konsekvens av detta är att tjänsternas 
priser, i den mån de alls existerar, inte speglar produktions-
kostnaderna och konsumenternas värderingar, vilket vanligtvis är 
fallet på privata konkurrensutsatta marknader. Traditionellt har 
därför värdet av den offentliga sektorns produktion av varor och 
tjänster likställts med sektorns utgifter, vilket i sin tur inneburit att 
eventuella produktivitetsförändringar, positiva eller negativa, inte 
har kunnat observeras.  

Under den senaste 10-årsperioden har dock vissa framsteg 
kunnat noteras när det gäller möjligheterna att mäta produktivitets-
utvecklingen i offentlig sektor. Det gäller framför allt de del-
sektorer som tillhandahåller s.k. individuella tjänster, såsom vård, 
skola och omsorg, där möjligheterna att uppskatta producerade 
volymer ökat. Metodologiskt vilar dessa mätningar delvis på ESO-
studier av produktivitet som gjordes under 1990-talet. Sedan år 
2006 kräver också EU av medlemsländerna att de ska redovisa 
volymutvecklingen för individuella tjänster tillhandahållna av den 
offentliga sektorn. Genom att ställa förändringar av producerade 
volymer i relation till förändringar i insatsfaktorer är det nu i 
princip möjligt att uppskatta en produktivitetsutveckling.  

Det finns emellertid ett fundamentalt problem med att beräkna 
produktivitet på det sättet eftersom kvaliteten på de producerade 
tjänsterna inte beaktas. Därmed finns risken att en rationalisering 
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av en verksamhet, t.ex. i form av personalneddragningar, enbart 
uppfattas som en positiv produktivitetsförbättring trots att 
kvaliteten på den tillhandahållna tjänsten kanske har reducerats 
avsevärt. Detta är naturligtvis otillfredsställande, inte minst mot 
bakgrund av att den offentliga sektorns tjänsteproduktion över 
tiden tenderar att bli alltmer avancerad, komplex och fler-
dimensionell, med ständigt ökade krav på förbättrad kvalitet. Det 
har rent generellt också blivit allt viktigare att fånga upp 
kvalitetsförbättringar på de varor och tjänster som produceras i 
moderna ekonomier där, som Stiglitz m. fl. (2010) mycket riktigt 
påpekar, ökad produktion alltmer kommit att bli synonymt med 
ökad kvalitet.  

För att hantera detta problem, dvs. åstadkomma ett ”kvalitets-
justerat” produktivitetsmått, har det i flera EU-länder de senaste 
10-15 åren pågått ett metodutvecklingsarbete där man på olika sätt 
försöker kvalitetsjustera den individuella offentliga tjänste-
produktionen. Det land som förmodligen kommit längst i detta 
arbete är Storbritannien som har en mycket ambitiös – och 
resurskrävande – ansats för att genomföra kvalitetsjusteringar av 
sin offentliga tjänsteproduktion. Ett annat att land som i positiva 
ordalag brukar nämnas i sammanhanget är Finland, som dock inte 
alls kvalitetsjusterar sina volymberäkningar. Båda dessa länders 
respektive ansatser att följa upp produktivitetsutvecklingen i den 
offentliga sektorns beskrivs relativt utförligt i Statskontoret 
rapport (2011).19 På grund av bristande enhetlighet bland medlems-
länderna i de kvalitetsjusteringar som görs har EU de senaste åren 
uppmanat länderna att inte kvalitetsjustera sina volymmått, vilket 
sannolikt fått utvecklingsarbetet att delvis avstanna. Det återstår att 
se hur lång tid det kommer att ta innan arbetet tar fart igen och 
substantiella resultat som leder framåt i frågan genereras. 

Samtidigt kan man konstatera att det här och nu finns ett stort 
behov i många länder, inklusive Sverige, av att bättre kunna följa 
den offentliga sektorns utveckling, vilket t.ex. det ovan nämnda 
regeringsuppdraget till Statskontoret är ett tydligt uttryck för. 
Inom offentlig sektor görs kontinuerligt reformer av olika slag för 
att öka produktiviteten, förbättra tjänstekvaliteten och uppnå en 
högre politisk måluppfyllelse. För att kunna bedriva en kunskaps-
baserad politik är det angeläget att kunna bedöma huruvida dessa 
reformer lyckas och målsättningarna uppnås. Att göra detta är 
                                                                                                                                                               
19 Statskontoret presenterade där förslag på hur SCB:s produktivitetsmätningar som bygger 
på nationalräkenskaperna kan utvecklas. 
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emellertid många gånger svårt - inte minst på grund av att det ofta 
saknas tillförlitliga data – och det sker därför i allt för liten 
omfattning. En följd av detta är att man ofta inte vet om den förda 
politiken är framgångsrik eller ej. Starkt stöd för att det förhåller 
sig så gavs i den uppmärksammade SNS-rapporten ”Konkurrensens 
konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?” (Hartman (red.), 
2011). Syftet med rapporten var bland annat att redovisa en 
inventering av tillgänglig forskning och statistik om effekterna av 
konkurrens i produktionen av välfärdstjänster såsom förskolan, 
individ- och familjeomsorgen, hälso- och sjukvården samt 
omsorgen om äldre och funktionshindrade. En av rapportens 
huvudslutsatser var att det i stor utsträckning saknas uppföljningar 
och utvärderingar – och därmed kunskap - om vilka effekter de 
stora reformer som genomförts inom de svenska välfärdssektorerna 
de senaste decennierna har genererat.  

Vad ska man då göra? Måste man kanske kapitulera inför de 
svårigheterna som är förknippade med uppgiften att på ett 
systematiskt och meningsfullt sätt försöka uppskatta hur den 
offentliga sektorns produktivitet, effektivitet och kvalitet 
utvecklas? Eller finns det andra sätt att närma sig problemet? Det 
har under de senaste 10-15 åren på flera olika håll i världen – t.ex. i 
Australien och Nederländerna – utvecklats en intressant ansats som 
bygger på att man försöker avspegla den offentliga sektorns 
effektivitet, produktivitet och kvalitet med hjälp av olika typer av 
indikatorer. Dessa områden som bland annat erhålls via olika typer 
av administrativa data som i växande takt genererats inom många 
delsektorer av den offentliga sektorn de senaste decennierna. 
Denna framväxt av information om den offentliga sektorn är i sin 
tur en konsekvens av en ökad användning av alltmer avancerande 
IT-system, men också en strävan efter att kunna följa sektorns 
utveckling vad gäller resursanvändning och uppnådda resultat.  

Det är värt att notera att den indikatorbaserade ansatsen baserad 
på olika typer av administrativa data pekas ut av Stiglitz m.fl. 
(2010) som en möjlig väg att gå för att bättre kunna följa den 
offentliga sektorns ekonomiska utveckling, produktivitets-
utveckling m.m. En parallell kan också göras mellan den indikator-
baserade uppföljningsansatsen och Stiglitz-kommissionens 
allmänna bedömning att det traditionella BNP-måttet i större 
utsträckning än i dag behöver kompletteras med andra ekonomiska 
mått av fördelningspolitisk och hållbarhetskaraktär. Mer specifikt 
talar Stiglitz m.fl. om behovet av att åstadkomma en slags 
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instrumentbräda (dashboard) av olika ekonomiska mått som inte 
bara speglar hur den samlande produktionen utvecklas utan hur 
denna fördelas på olika konsumentgrupper och hur miljömässigt 
hållbar den är. I viss mening kan man säga att den indikator-
baserade ansatsen för att följa den offentliga sektorns utveckling 
som presenterats i det här kapitlet är just detta; en instrumentbräda 
för att kunna följa hur den offentliga sektorn använder de 
betydande resurser den har till sitt förfogande och vilka resultat 
som uppnås.  

Syftet med det här kapitlet är att närmare beskriva några 
existerande exempel på denna indikatorbaserade ansats och 
diskutera förutsättningarna för att Sverige skulle kunna göra något 
liknande.  

3.2 Teoretisk referensram 

Metodologiskt kan man säga att den indikatorbaserade ansatsen 
utgår från den s.k. effektkedjan, som är ett väl etablerat sätt att 
illustrera hur den offentliga produktionsprocessen – från mål-
formulering, till faktisk produktion, uppnådda individ- och sam-
hällseffekter och politisk måluppfyllelse – ser ut och går till.  

För olika politikområden, t.ex. utbildning, sätter statsmakterna 
typiskt sett upp ett antal mål som relaterar till önskvärda utfall för 
medborgarna och samhället i stort. För att dessa mål ska kunna 
realiseras utser statsmakterna ansvariga myndigheter, tillför 
resurser samt utformar regelverk som ska följas av de organisat-
ioner, myndigheter eller privata utförare, som ska bedriva verksam-
heten i fråga. Dessa använder de tillgängliga resurserna för att 
producera tjänster åt medborgarna, i det här fallet undervisning av 
olika slag. Tanken är sedan att de levererade tjänsterna ska resultera 
i politisk måluppfyllelse, dvs. den förda politiken ska ha önskvärd 
effekt på de politiska målen.  

Med utgångspunkt från denna effektkedja kan sedan olika typer 
av produktivitets- och effektivitetsmått definieras. Grovt sett anger 
relationen mellan insatta resurser och mängden producerade 
tjänster hur produktiv verksamheten är, medan relationen mellan 
insatta resurser och uppnådda effekter/erhållna resultat anger 
verksamhetens effektivitet. Här är det viktigt att hålla i minnet att 
det i regel är svårt att renodla ett effektsamband mellan det som 
produceras och vilka resultat/effekter som uppnås. Ofta påverkas 
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också utfallet av externa faktorer som ligger utanför den produce-
rade enhetens kontroll.  

Idén är sedan i korthet att med utgångspunkt från olika 
områdesspecifika indikatorer på resurser, produktion, uppnådda 
effekter och resultat spegla hur produktivitet och effektivitet 
utvecklas över tid. Beroende på antal indikatorer, typ av 
indikatorer, antal studerade områden med mera kan i princip en 
indikatorbaserad uppföljningsmodell se ut på många olika sätt.  

De tre exempel på indikatorbaserade uppföljningsmodeller som 
presenteras i det följande baseras alla i grunden på den beskrivna 
effektkedjan. De skiljer sig dock åt i flera avseenden. Den modell 
som utvecklats av den Europeiska centralbanken, ECB, (Afonso 
m.fl., 2003; 2005; 2010) har karaktär av makromodell i så måtto av 
den består av ett antal olika indikatorer som är tänkta att avspegla 
resursanvändning och uppnådda resultat för den offentliga sektorn 
i sin helhet. Genom att fokusera på relationen mellan resurser och 
uppnådda resultat/utfall speglar den i huvudsak den offentliga 
sektorns effektivitet. De andra två modellerna, en modell som 
utvecklats i Australien (Australian Government, Productivity 
Commission, Review of Government Service Provision) och en 
modell som utvecklats i Nederländerna (SCP, 2004; Jonker (red.), 
2012) har i stället karaktären av mikromodeller i meningen att 
indikatorer på kvalitet, produktivitet, och effektivitet tas fram för 
specifika områden eller sektorer i den offentliga förvaltningen. En 
annan skillnad mellan modellerna är i vilken utsträckning de 
baseras på jämförelser mellan olika länder. Både ECB-modellen och 
den holländska modellen har använts för att jämföra den offentliga 
sektorn i olika länder, medan den australiensiska modellen i stort 
sett uteslutande använts för att följa utvecklingen i den egna 
offentliga sektorn och göra jämförelser mellan organisatoriska 
enheter som verkar inom samma politikområden.  
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3.3 Exempel på några internationella 
indikatorbaserade uppföljningsansatser av 
produktivitet, kvalitet och effektivitet i offentlig 
sektor 

3.3.1 Den europeiska centralbankens modell 

Det första exemplet utgörs av en modell som tagits fram av 
forskare med anknytning till den europeiska centralbanken i början 
av 2000-talet (Afonso m.fl., 2003). Den har sedan dess använts vid 
åtminstone tre olika studier där man jämfört den offentliga 
sektorns effektivitet i olika länder. I den första studien, som kom 
2003, jämfördes den offentliga sektorn i EU:s gamla medlems-
länder med avseende på sektorns bidrag till den samhälls-
ekonomiska effektiviteten i respektive land. I den andra studien, 
som kom 2005, genomfördes i princip samma studie men med de 
nya EU medlemsländerna i fokus. I den tredje studien, som gjordes 
tillsammans med Fraser-institutet i Canada, tillämpades modellen i 
stället på OECD-länderna.  

Som nämndes i det föregående är detta en makrobaserad ansats 
som avser att fånga effektiviteten i hela den offentliga sektorn. Den 
utgår således från en effektkedja som avser att täcka in hela den 
offentliga sektorn. Modellen baseras på sju olika typer av 
indikatorer, låt oss kalla dem delindikatorer, som tillsammans avser 
att spegla det resultat eller den nytta som den offentliga sektorn 
bidrar med till samhället i stort. De sju delindikatorerna, som sin 
tur utgörs av ett antal olika indikatorer, är: 

- Förvaltningens kvalitet  
Den offentliga förvaltningens kvalitet mäts i termer av 
graden av korruption och byråkrati, kvaliteten på rättsyste-
met samt storleken på den svarta sektorn i landet.  

- Utbildningssystemets kvalitet  
För att mäta utbildningssystemets kvalitet används indikato-
rer på elevernas resultat och deltagande i gymnasieskolan. 

- Sjukvårdssystemets kvalitet  
Som indikatorer på sjukvårdsystemets kvalitet används späd-
barnsdödligheten och den förväntade medellivslängden i 
landet. 
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- Infrastrukturens kvalitet 
För att bedöma hur väl fungerande landets infrastruktur är 
används olika typer av mått på transport- och kommunika-
tionssystemet. 

- Ekonomisk jämlikhet  
Som en indikation på hur resurserna i samhället fördelas 
mellan landets medborgare används mått som anger hur stor 
andel av inkomsterna som går till de 40 procent fattigaste. 

- Finansiell stabilitet 
I syfte att mäta hur stabil den ekonomiska situationen i 
landet är används den genomsnittliga inflationstakten 10 år 
tillbaka jämte ett statistiskt spridningsmått på tillväxten i 
BNP. 

- Ekonomisk styrka  
Som indikatorer på hur stark landets ekonomi är används 
BNP per capita, BNP-tillväxten (ett genomsnittsvärde 
baserat på 10 år) samt arbetslösheten (ett genomsnittsvärde 
baserat på 10 år).   

Information kring dessa olika delindikatorer, som uppgår till 15 
totalt, samlas in från ett flertal olika internationella källor som 
OECD och Eurostat. Dessa 15 indikatorer vägs sedan samman till 
ett ”prestationsindex” för respektive land, ett index som avser att 
fånga hur väl den offentliga sektorn fungerar och dess bidrag till 
samhället. Som framgår innehåller detta index både indikatorer på 
sektorns aktiviteter/prestationer och dess samhällseffekter/konse-
kvenser. Med utgångspunkt från detta index går det att jämföra den 
offentliga sektorns prestationer i olika länder. När modellen 
tillämpats hittills är skillnaderna mellan olika länders prestationer 
inte särskilt stora. I en studie av OECD-länderna låg det absoluta 
flertalet av länder antingen 10 procent över eller under medelvärdet 
för samtliga länder.  

Nästa steg i modellens tillämpning är att ställa de bedömda 
prestationerna i relation till hur mycket resurser som respektive 
land tillför sin offentliga sektor. Här används de offentliga 
utgifternas andel av BNP som mått. Mer precist bildas kvoter 
mellan de sju prestationsindexen och de relevanta offentliga ut-
gifterna. När dessa kvoter aggregeras erhålls ett mått på 
effektiviteten på respektive lands offentliga sektor. Ju högre kvot 
desto mer effektiv sektor och vice versa. I OECD-studien hade 
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Japan de högsta kvoterna, medan Sverige tillhörde de länder med de 
minst fördelaktiga kvoterna.  

Det sista steget i modellens tillämpning är att DEA-metoden 
(Data Envelope Analysis) används för att bedöma ländernas 
relativa effektivitet.  

3.3.2 Den holländska modellen  

Det andra exemplet på en indikatorbaserad uppföljningsmodell 
kommer från Nederländerna, där the Social and Cultural Planning 
Office of the Netherlands (SCP), en statlig myndighet som 
bedriver samhällsvetenskaplig forskning kring effekter av den 
offentliga sektorns olika verksamheter har tagit fram en indikator-
baserad modell. Denna har vid två tillfällen, år 2004 och år 2012, 
använts för att jämföra den offentliga sektorn i Holland med 
motsvarande sektorer i OECD-länderna (SCP, 2004; 2012). I den 
första studien jämfördes fyra centrala delar av den holländska 
offentliga sektorn med motsvarande sektorer i 25 EU-länder och 
fyra utomeuropeiska OECD-länder specifikt med avseende på 
produktivitet, effektivitet och kvalitet. De sektorer som studerades 
var utbildning, rättsväsende, hälso- och sjukvård samt offentlig 
förvaltning. 

Bakgrunden till den första studien var en debatt kring den 
offentliga sektorns effektivitet som pågick i Nederländerna i slutet 
av 1990-talet, en debatt sprungen ur bland annat långa vårdköer, låg 
andel uppklarade brott samt lärarbrist. För att ta reda på vad dessa 
brister kunde tänkas bero på och hur man skulle kunna förbättra 
situationen bad den holländska regeringen SCP att genomföra en 
internationell benchmarking av den holländska offentliga sektorn. 
Man var speciellt intresserad av de offentliga producenternas 
effektivitet och produktivitet samt kvaliteten på deras tjänster. 
Specifikt var syftet med studien att genom jämförelser mellan olika 
länders offentliga förvaltningar kunna identifiera skillnader i 
produktivitet, effektivitet och kvalitet. Tanken var sedan att 
försöka förklara de observerade skillnaderna och identifiera best 
practice inom olika områden.  

Den metodik som SCP använde i studien baseras på en 
effektkedja. Två relationer i kedjan står i fokus för undersökningen. 
Dels relationen mellan den insatta mängden resurser och mängden 
producerade tjänster, dvs. den offentliga verksamhetens produk-
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tivitet. Dels relationen mellan å ena sidan insatta resurser och 
uppnådda effekter i samhället och måluppfyllelse å andra sidan, 
vilket vi benämner effektivitet. 

För att kunna bedöma hur dessa relationer ser ut och utvecklas 
används i studien ett helt batteri av indikatorer. Grovt kan dessa 
indelas i: 

 Prestationsindikatorer, vilka refererar till de slutliga tjänster 
som faktiskt levereras till medborgaren, t ex. antalet patienter 
i vården som framgångsrikt behandlas för olika typer av 
åkommor, antalet elever som går ut skolan med godkända 
resultat, eller antalet genomförda teaterföreställningar.  

 Konsumtionsindikatorer, som refererar till den faktiska 
konsumtionen av de producerade tjänsterna. Exempelvis 
antalet besök i sjukvården, antalet elever som går i skolan, 
eller antalet teaterbesökare.  

 Processindikatorer, som refererar till de aktiviteter som olika 
offentliga producenter faktiskt genomför, såsom antalet 
utförda operationer i sjukvården, antalet genomförda 
lektioner i skolan. 

I studien jämför, som redan nämnts, först den offentliga sektorn i 
25 EU-länder samt Australien, Canada, Nya Zeeland och USA 
inom fyra sektorer: utbildning, hälso- och sjukvård, rättsväsende 
och allmän offentlig förvaltning. Data hämtades från en rad olika 
publika databaser (OECD, Eurostat, Världsbanken m.m.). För 
respektive delsektor används ett mindre antal indikatorer för att 
skapa en typ av prestationsindex, som används för att jämföra 
länderna med varandra. Detta index sätts sedan i relation till hur 
mycket resurser (i princip utgifter som andel av BNP20) som 
respektive land tillför sektorn i fråga. Därmed möjliggörs 
jämförelser också i termer av effektivitet, på ungefär samma sätt 
som i ECB-modellen med den skillnaden att här görs ingen formell 
DEA-analys. Slutligen presenterades en syntes av resultaten från de 
olika delstudierna, Denna baseras bland annat på ett övergripande 
index för den offentliga sektorns prestationer bestående av en 
delmängd av indikatorerna som användes i analysen för de olika 
delsektorerna. Även detta sammansatta index sätts i relation till 
resursförbrukningen.  
                                                                                                                                                               
20 En sanning med modifikation eftersom även privata utgifter på sjuk- och hälsovård och 
utbildning användes för att korrigera för omständigheten att i flera länder, t.ex. USA, ser 
finansieringen av dessa tjänster annorlunda ut. 



Kan en indikatorbaserad uppföljningsmodell i offentlig sektor….  2013:8 
 
 

88 

Den uppföljande studien, som presenterades under våren 2012, 
använde i princip samma teoretiska referensram baserad på 
effektkedjan som den första. Den skilde sig dock i två centrala 
avseenden: dels hade antalet studerade områden utökats från fyra 
till nio, dels användes tidsseriedata för perioden 1995-2009 istället 
för ett enda år, år 2000, som i 2004-studien.  

Resultatmässigt indikerar de studier som genomförts med den 
nederländska modellen som grund att de skandinaviska länderna 
generellt sett presterar väl inom flertalet analyserade områden. Det 
gäller framförallt Finland som ligger i topp såväl resultatmässigt 
som i termer av effektivitet. När det gäller Sverige kan det 
konstateras att vi ligger högt resultatmässigt men halkar ner en bit i 
rankingen när mängden resurser som används för att åstadkomma 
resultaten beaktas.  

Ett generellt resultat från den senaste studien är att det inte 
verkar finnas någon tydlig korrelation mellan de resultat som 
uppnåtts och mängden resurser som tillförs verksamheterna.  

3.3.3 Den australienska modellen  

Det tredje exemplet på en indikatormikrobaserad uppföljnings-
ansats är hämtad från Australien, där ett organ under regeringen, 
the Council of Australian Governments (GOAG), tillsammans 
med ett oberoende statligt forsknings- och rådgivningsinstitut, the 
Productivity Commission, sedan snart 20 år tillbaka genomför en 
årlig uppföljning av den offentliga sektorns produktivitet och 
effektivitet samt kvaliteten på dess tjänster.  

Uppföljningen görs explicit med avseende på i vilken 
utsträckning offentlig verksamhet är produktiv, effektiv och når 
sina mål till rimliga kostnader, samt om den är jämlik. Syftet med 
den årliga uppföljningen är flerfaldigt. När den först initierades år 
1993 lyftes två primära syften fram. För det första att kontinuerligt 
kunna följa den offentliga sektorns prestationer inom viktiga 
områden. För det andra att utvärdera eller följa upp reformer som 
genomförs inom de olika områdena.  

Den årliga uppföljningen framhålls i dag som ett viktigt 
underlag vad gäller budgetering och planering, fördelning av 
resurser mellan sektorer, bedömningen av hur väl ansvariga 
myndigheter sköter sina uppgifter med mera. Men den används 
också för benchmarking av regionala eller lokala myndigheter som 
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bedriver verksamhet inom samma områden, som ett sätt att 
konkurrensutsätta myndigheterna och sporra dem till förbättringar 
av sina respektive verksamheter. Ett annat syfte är att genom de 
kontinuerliga mätningarna vara med och bidra till framtagandet av 
ny data och nya mått eller indikatorer. Sist men inte minst 
framhålls det värde som ligger i att i en och samma publikation, 
som ges ut en gång per år, kunna redovisa hur den offentliga 
sektorns prestationer och resursanvändning inom ett antal för 
medborgarna centrala områden utvecklats. 

Den metod som används utgår från en effektkedja där man har 
valt att fokusera på följande tre övergripande kriterier eller mått 
som sammantaget anses spegla hur väl offentliga sektorn presterar 
och använder sina resurser:  

- Produktivitet 
- Effektivitet och måluppfyllelse 
- Jämlikhet 

För vart och ett av de tre måtten används ett flertal indikatorer, 
både sådana som avser att avspegla myndigheternas aktiviteter och 
prestationer och sådana som avser att avspegla effekter och 
måluppfyllelse.  

Måluppfyllelse, dvs. hur verkningsgrad på de olika aktiviteter 
och prestationer som myndigheterna bedriver och utför, mäts 
utifrån kriterierna tillgänglighet, lämplighet och kvalitet. Som i 
fallet med effektivitet används även här ett antal olika indikatorer 
för att spegla hur tillgänglighet, lämplighet och kvalitet utvecklas. 

Det tredje övergripande måttet, jämlikhet, introducerades 
relativt nyligen som ett svar på önskemål om att även kunna följa 
fördelningen av de offentliga tjänsterna bland medborgarna. Detta 
är inte så konstigt om man betänker att likvärdig tillgång till dessa 
välfärdstjänster är ett central politiskt mål i de flesta utvecklade 
länder, inklusive Australien. Även detta mått uppskattas med flera 
olika indikatorer. 

Totalt uppgår antalet indikatorer till ett knappt 100-tal.  
Uppföljningen omfattar ett flertal centrala politikområden där 

många är av utpräglad välfärdstjänstkaraktär: barnomsorg, förskola, 
grundskola, äldreomsorg, omsorg för vård av personer med funkt-
ionshinder, räddningstjänst, olika typer av insatser inom 
bostadspolitikens område, samt hälso- och sjukvård. Även mer 
traditionella s.k. nattväktarstatsområden som t.ex. polis, domstols-
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väsende och kriminalvård omfattas. Transfereringssystemen ingår 
däremot inte. Inte heller offentlig förvaltning i en mer generell 
mening.  

En skillnad mellan den australiensiska uppföljningen och de två 
tidigare studierna är att den förstnämnda i huvudsak är inriktad på 
jämförelser inom Australien och då mellan olika regioner och delar 
som bedriver samma typ av verksamhet. Inslaget av internationella 
jämförelser är högst begränsat. 

3.3.4 Sammanfattande kommentarer 

De indikatorbaserade uppföljningsmodeller som skisserats i det 
föregående är exempel på ett nytt och får man lov att säga 
intressant sätt att använda den information rörande resurs-
användning, produktion och resultat om den offentliga sektorn 
som kommit att växa fram och samlas i olika internationella och 
nationella databaser de senaste 10-15 åren. De synes utgöra ett 
lovande steg fram mot att kunna bättre spegla den offentliga 
sektorns utveckling i termer av produktivitet, kvalitet och 
effektivitet.  

Finns det behov av att göra något liknande i Sverige och finns 
det förutsättningar i form av lämpliga data? Precis som i Australien, 
Nederländerna och andra länder har vi, som redan nämnts, ett 
kontinuerligt behov av att kunna följa upp och utvärdera den 
offentliga sektorns utveckling. Hittills har det dock inte funnits 
något systematiskt sätt att göra detta på, vilket det tidigare nämnda 
regeringsuppdraget till Statskontoret vittnar om. Statskontoret 
hade bland annat i uppdrag att bedöma förutsättningarna för att 
samlat kunna följa utvecklingen av kvalitet, produktivitet och 
effektivitet i sektorn i sin helhet. I korthet gjorde Statskontoret 
bedömningen att förutsättningarna att få till stånd samlad 
uppföljning i form av aggregerade mått för sektorn i sin helhet är 
begränsade, både på kort och lång sikt, men att de är bättre för de 
delsektorer där individuella tjänster produceras. För att komma 
vidare efterlyste Statskontoret ett fortsatt metodutvecklingsarbete 
med att kvalitetsjustera produktionen av dessa tjänster och 
utvecklingen av bättre data. Statskontorets rapport behandlar inte 
den indikatorbaserade modell som exemplifierats i det här kapitlet. 
Förebilderna tycks i stället ha varit Storbritannien respektive 
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Finland. Detta innebär att den indikatorbaserade ansatsen ännu 
inte prövats på svenska förhållanden. 

Vad talar då för att det skulle gå att pröva metoden på svenska 
förhållanden? En hel del faktiskt. Det har sedan 2006, genom 
framför allt insatser av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), genererats 
en mycket omfattande databas som skulle kunna ligga till grund för 
framtagandet av en svensk indikatorbaserad uppföljningsmodell. År 
2006 publicerade SKL den första rapporten i serien Öppna 
jämförelser. Med hjälp av dessa rapporter som består av ett antal 
indikatorer resultat- och resursindikatorer kan verksamheter i 
kommuner och landsting jämföras med varandra. Syftet med att 
sammanställa och publicera dessa öppna jämförelser är att stimulera 
landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av 
varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. De 
områden som hittills jämförts är hälso- och sjukvården, äldre-
omsorgen, grundskolan, gymnasieskolan samt trygghet och 
säkerhet.  

RKA, som bildats i samarbete mellan staten och SKL, har i upp-
drag att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i 
kommuner och landsting samt att främja jämförelser mellan 
kommuner och mellan landsting. Som ett led i detta driver och 
utvecklar RKA Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, som 
innehåller nyckeltal för skola, vård och omsorg. För närvarande 
består denna databas av ca 3 000 nyckeltal för kommuner och 
landsting. Nyckeltalen bygger i första hand på officiell statistik och 
ger besked om verksamheternas kostnad, omfattning och kvalitet. 
Databasen innehåller också ett stort antal ”utvecklingsnyckeltal”, 
dvs. nyckeltal från olika utvecklingsprojekt som bedrivs av 
myndigheterna eller av RKA och SKL. Genom databasen finns 
möjlighet att följa utvecklingen över tid och göra jämförelser 
mellan kommuner och landsting på våra viktigaste välfärds-
områden. Denna databas byggs kontinuerligt på med nya uppgifter 
av olika slag.  

Vid en första anblick förefaller det med andra ord finnas goda 
förutsättningar att med de existerande indikatorbaserade upp-
följningsmodellerna som förebild konstruera en motsvarande 
modell som skulle kunna användas för att följa upp produktivitet, 
kvalitet och effektivitet i den svenska kommun och landstings-
sektorn. Det är absolut en idé värd att pröva. 
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4 Hälsorelaterad livskvalitet i den 
svenska befolkningen – en väg 
framåt? 

Lars Hultkrantz och Mikael Svensson 

4.1 Inledning 

I det här kapitlet diskuterar vi hur mätningar av hälsorelaterad 
livskvalitet på makronivå kan användas för att följa den svenska 
befolkningens hälsa och ge ett kompletterande underlag för analys 
av utvecklingen av hälso- och sjukvården.  

I reala termer har kostnaden för hälso- och sjukvården per 
capita i Sverige ökat med drygt 30 procent under de senaste 6-7 
åren och uppgick år 2009 till 314 miljarder kronor, vilket motsvarar 
nästan 10 procent av Sveriges BNP (OECD, 2012). Över en något 
längre tidsperiod har hälso- och sjukvårdens kostnader som andel 
av BNP varit relativt konstant i Sverige och pendlat mellan 8,5 och 
9,5 procent och ligger nu således i den övre delen av detta intervall. 
Internationellt sett har kostnadsökningen för hälso- och sjukvård 
under en längre tid varit lägre i Sverige än i många andra jämförbara 
länder. Exempelvis ökade kostnaderna i genomsnitt med 2,6 
procent per år i Sverige under perioden 1970 till 2002, att jämföra 
med 5,3 procent per år i Norge, 3,6 procent per år i Tyskland och 
3,7 procent per år i Storbritannien (Hagist och Kotlikoff, 2005).  

I Sverige bekostas sektorn till övervägande del av skattemedel, 
och trots en minskning över tid är den andel av utgifterna som 
finansieras med skattemedel bland de högsta inom OECD-området 
(OECD, 2012). Beslut om konsumtion, produktion och 
investeringar tas i ett komplext samspel mellan patienter, vård-
personal, företag samt tjänstemän och politiker i kommuner, 
landsting/regioner, myndigheter, regering och riksdag. Verksam-
heterna styrs med olika former av budgetstyrning, målstyrning, 
lednings- och kvalitetssäkringssystem m.m. Det är inte ovanligt att 
man i de sammanhangen redovisar olika indikatorer som belyser 
skilda aspekter på prestationer och kvalitet i den enskilda 
verksamheten eller organisationen. Dessa kan exempelvis visa hur 
väl en viss behandlingsenhet på ett sjukhus lyckas när det gäller 
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styckkostnader och behandlingsresultat i förhållande till liknande 
enheter i andra delar av landet. Men för den som vill ha en 
överblick över hur ett lands sjukvårdssystem som helhet utvecklas 
kan sådan information vara för specifik, genom att visa hur en 
enskild länk men inte hela vårdkedjan presterar. Denna information 
säger inte heller alltid så mycket om vilka hälso- och välfärds-
effekter som uppnås. Detta är särskilt viktigt eftersom det är risk 
att aktörer med ett verksamhetsperspektiv ger stor uppmärksamhet 
till behandlingsledet eftersom detta drar störst kostnader, och 
därför underskattar betydelsen av mindre kostnadstunga, men 
kanske mer kostnadseffektiva, preventiva verksamheter.  

Syftet med detta kapitel är att diskutera möjligheten att använda 
ett index för mätning av kvalitetsjusterade levnadsår som bas för att 
på makronivå få ytterligare underlag för att följa och analysera 
kvalitetsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Det finns flera 
olika metoder för beräkning av hälsorelaterad livskvalitet, såsom 
kvalitetsjusterade levnadsår, även kallade QALY (quality-adjusted 
life years), och DALY (disability-adjusted life years). Dessa 
används i stor omfattning för kostnadseffektivitetsanalyser både 
inom den kliniska forskningen och i olika sammanhang i 
myndigheters prioriteringar av teknologier och läkemedel. Tanken 
att dessa skulle kunna användas även på makronivå är inte ny men 
har oftast avvisats, bland annat eftersom det inte är klart vilken 
indexmetod av alla som står till buds som borde användas. I detta 
kapitel argumenterar vi för att detta för svensk del delvis beror på 
att svenska myndigheter med ansvar för prioriteringar inom hälso-
området inte på samma sätt som exempelvis trafikmyndigheterna, 
tagit ansvar för att utveckla en övervägd nationell praxis för 
metodik för ekonomiska analyser. Vi menar här att kvalitets-
justerade levnadsår lämpar sig väl för att mäta den svenska 
befolkningens hälsoutveckling på makronivå, vilket kan ge 
värdefullt analysunderlag vid sidan av de mätningar av styck-
kostnader och data över kostnad per patient som redan i dag finns 
för hälso- och sjukvårdens verksamheter. QALY kan kort beskrivas 
som ett mått som tar hänsyn både till livslängd (kvantitet) och 
hälsorelaterad livskvalitet (kvalitet) genom en kvalitetsjustering av 
återstående levnadsår.  

Vi redogör i nästa kapiteldel för ESO:s tidigare arbete för att 
analysera sambanden mellan produktivitetens och kvalitetens 
utveckling i den svenska hälso- och sjukvården, och konstaterar att 
det inte följdes av något arbete på nationell nivå för att utveckla 
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bättre indikatorer. Därefter går vi genom QALY-metodiken, dess 
användning, olika metodproblem och utvecklingen mot generiska 
internationella och nationella standards. Vi ger några exempel på 
hur förändringar i QALY i svenska befolkningen också kan 
relateras till ekonomiska värden och till sist lämnar vi några förslag 
till vilket utvecklingsarbete som vi anser bör bedrivas. 

4.2 1994 års ESO-studie och tomrummet därefter 

De produktivitetsstudier som genomfördes under 1980-talet och 
början av 1990-talet av ESO (se kapitel 2) visade just när det gällde 
hälso- och sjukvården hur svårt det är att tolka produktivitetsmått 
som inte är kvalitetsjusterade. Det framkom att produktiviteten i 
offentlig hälso- och sjukvård hade minskat med 3,0 procent årligen 
1960-1980. Sjukvårdens kostnader hade ökat med 235 procent 
under perioden. Antalet vårdtillfällen hade dubblerats så följaktli-
gen hade även genomsnittskostnaden per vårdtillfälle dubblerats. 
Det var dock inte möjligt att avgöra om detta visade på ett 
kostnadsproblem eftersom sjukvårdens behandlingsmöjligheter på 
vissa områden väsentligt förbättrats. Kanske var det så att 
sjukvården nu kunde göra mer för patienterna– och att detta var väl 
värt den ökade vårdkostnaden vid varje vårdtillfälle? 

För att ta ett samlat grepp på den frågan lät ESO genomföra en 
kompletterande studie (Murray m.fl., 1994). I denna fick 
medicinska experter göra bedömningar av kostnads- och kvalitet-
sutvecklingen under denna period för 29 diagnoser som motsvarade 
36,5 procent av kostnaderna för sjukvård utom långtidsvården. 
Bedömningarna gjordes för patienttypfall. Man fann att för ett 
stort antal diagnoser hade resursförbrukningen i typfallet inte ökat 
eller bara ökat något. Däremot hade behandlingsbarheten ökat 
väsentligt och samtidigt hade antalet sjukdomar vid diagnoserna 
ökat. När det gäller kvalitetsutvecklingen kunde man se de största 
kvalitetsförbättringarna ifråga om diagnossäkerhet, behandlings-
barhet, återställda kroppsfunktioner och akut dödlighet. Dessa 
förbättringar bedömdes vara betydande, även om de delvis 
motverkades att de samtidigt lett till ökade akuta komplikationer 
och längre vårdtider. Långtidsöverlevnaden, besvär av behandlingen 
och akuta komplikationer bedömdes inte ha förbättrats lika 
mycket. Någon bestämd slutsats om huruvida hälsovinsterna varit 
tillräckligt stora för att motivera de ökade kostnaderna för sjuk- 
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och hälsovården ville rapportförfattarna inte dra. De bedömde 
dock (på oklara grunder) att sjukvården borde kunna ges en stor 
del av förtjänsten för den ökning av medellivslängden som hade 
uppnåtts under perioden. Svenskarnas medellivslängd under denna 
period ökade från 73 (1960) till 75,7 år (1980).  

Kvalitetsutvecklingen bedömdes alltså med flera olika mått som 
är relaterade till överlevnad och hälsa/livskvalitet. Studien 
diskuterar dock inte vilka mått som är särskilt väsentliga för att 
mäta kvaliteten; om och i så fall hur dessa kan relateras till varandra 
eller rentav vägas samman; eller vilket behov som finns av att ta 
fram bättre statistikunderlag för att följa kvalitetsutvecklingen på 
övergripande nivå. 

Olyckligtvis tycks inte heller någon annan ha tagit sig an sådana 
frågor. Under de tolv år som förflöt fram till dess att Eurostat och 
OECD började kräva redovisning av volymmått för den offentliga 
sektorns produktion av individuella tjänster tycks inte mycket ha 
hänt på nationell nivå. Som framgick av kapitel 2 görs fortfarande 
inga kvalitetsjusteringar av hälso- och sjukvårdens volymmått. 
Trots ESO:s arbeten och den långa tid som förflutit sedan dem har, 
som framgick i kapitel 2, SCB, till skillnad från de brittiska och 
finska statistikmyndigheterna, inte möjlighet att kvalitetsjustera 
volymberäkningarna för sjukvården. Ändå är de kvalitetsjusteringar 
som görs i Storbritannien och Finland inte särskilt avancerade.  

Behovet av sammanfattande mått för att utvärdera sjukvårdens 
prestationer när det gäller dels överlevnad (vunna levnadsår), dels 
förbättrad hälsa/livskvalitet i olika dimensioner är dock inte unikt 
för makronivån, dvs. på nationell och internationell nivå, utan finns 
i många sammanhang på mikronivå. Sådana behov finns vanligen 
när kliniska metoder, läkemedel, preventionsinsatser, olycksrisk-
reducering eller jour- och beredskapsförmåga ska utvärderas. Det 
har därför sedan länge utvecklats begrepp, mätinstrument och 
viktsystem för detta, alltså för det vi kallar kvalitetsjusterade 
levnadsår eller QALY. Dessa mått ges även ibland, om än inte utan 
kontrovers, ekonomiska tolkningar som innebär att de direkt kan 
relateras till produktivitetsmått som styckkostnad. 

Med tanke på den utbredda användningen av dessa metoder 
inom sektorn och i forskningen är det förvånande att de inte har 
utvecklats för att kunna utnyttjas för att framställa nationella 
indikatorer. Ett skäl skulle kunna vara att det finns metodproblem. 
OECDs handbok för produktivitetsmätningar inom hälso- och 
sjukvården (Schreyer 2010) konstaterar att ”the literature is not 



 2013:8 Hälsorelaterad livskvalitet hos den svenska befolkningen 
 
 

97 

conclusive on the reliability of QALYs and DALYs. It is, however, 
undisputed that there are many methodological issues and 
questions associated with the estimation of QALYs and one of the 
most problematic issues is how to attach weights to different levels 
of health related quality of life.” (Schreyer 2010, s. 115). Vidare 
påpekas att det finns vissa hälsotillstånd eller behandlingar för vilka 
metodiken ännu inte är fullt utvecklad. 

Det ligger emellertid i sakens natur att mätning av makro-
ekonomiska förhållanden inte kan vara helt exakta och att 
metodiken successivt måste förfinas. I jämförelse med de andra 
mått som diskuteras i OECD-studien, och som används i 
Storbritannien och Finland, är QALY betydligt mer heltäckande. 
Metoden vilar också på lång tids forskning och praktisk 
användning, vilket speglar att den inom sektorn har bedömts vara 
den som är mest intressant att använda och utveckla. Någon 
alternativ metod som skulle kunna användas för att ge samman-
fattande mått som tar hänsyn till både effekter på överlevnad 
(vunna levnadsår) och hälsa/livskvalitet finns inte. Att alla 
metodproblem skulle vara lösta är heller knappast ett krav som 
brukar ställas i nationalräkenskapssammanhang; det räcker med att 
tänka på hur värdet av den offentliga sektorns produktion hanteras. 

Det är dock riktigt att QALY-metodiken är outvecklad för 
ändamålet att konstruera makroindikatorer. Det beror dock inte 
främst på inneboende problem i metoden som sådan, utan på 
avsaknad standards och statistikunderlag på nationell (eller 
internationell) nivå. Som vi ser det ligger det huvudsakliga hindret 
inte i metodiken som sådan utan på bristande intresse eller 
förståelse från regering och myndigheter för att bedriva det 
utvecklings- och anpassningsarbete som skulle behövas. 

4.3 Kvalitetsjusterade levnadsår  

4.3.1 Vad är QALY? 

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) är ett mått som tar hänsyn 
både till hur länge man lever samt vilken hälsorelaterad livskvalitet 
man har under den tid man lever. Det är med andra ord ett mått 
som försöker väga samman kvantitet (livslängd) och kvalitet 
(hälsorelaterad livskvalitet). Livslängden mäts som antalet levnads-
år och livskvaliteten för varje levnadsår mäts med ett index som går 
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från 0 till 1. Värdet 1 innebär full hälsa medan värdet 0 ska vara 
likvärdigt med död. En QALY kan således betraktas som att leva 
ett år med full hälsa. 

Det huvudsakliga användningsområdet för QALY är inom 
hälsoekonomiska utvärderingar där man är intresserad av att 
jämföra kostnaden med en åtgärd i relation till hur många QALY 
åtgärden ger upphov till. Desto lägre kostnad per vunnen QALY 
desto mer kostnadseffektiv kan en insats bedömas vara.  

För att illustrera användningen av QALY i hälsoekonomiska 
utvärderingar kan vi tänka oss att vi i nuläget har en standard-
behandling för ensidig knäprotesoperation som per patient kostar 
100 000 kronor och genererar 1 QALY. En förbättrad operations-
metod har tagits fram som kostar 120 000 kronor per patient men 
som genererar 2 QALY.21 Detta innebär att i jämförelse med 
dagens standardbehandling kan kostnaden med den nya operations-
metoden uttryckas som 20 000 kronor per vunnen QALY.22  

Om man i en situation med en begränsad budget har ett antal 
nya innovationer tillgängliga, men ej finansiering för alla, innebär 
principen att välja de innovationer som ger lägst kostnad per 
vunnen QALY att man maximerar hälsan givet en viss budget (med 
hälsa mätt i termer av QALY).23 I beslutssituationer är det dock 
vanligt att man inte jämför olika nya innovationer med varandra, 
utan tar ett beslut om att införa en ny innovation eller inte 
(exempelvis ett nytt läkemedel). För att kunna ta ett sådant beslut 
baserat på kostnaden per vunnen QALY krävs något slags 
”tröskelvärde” på vad en QALY är värd; information om samhällets 
betalningsvilja för en vunnen QALY. 

Ett tröskelvärde som det ibland hänvisas till i Sverige är 500 000 
kronor (se t.ex. Socialstyrelsen, 2007), eller 650 000–850 000 
kronor baserat på Persson och Hjelmgren (2003). Åtgärder och 
innovationer som har en kostnad per QALY under dessa 
tröskelvärden anses då samhällsekonomiskt motiverade att genom-
föra, medan motsatsen gäller om kostnaden per QALY ligger över 
dessa tröskelvärden. I Storbritannien använder man sig ofta av ett 

                                                                                                                                                               
21 Notera att vid mätning av produktivitet utan kvalitetsjustering skulle en förbättrad 
medicinsk teknologi för detta exempel på operation alltid leda till en slutsats om försämrad 
produktivitet (högre kostnad men fortfarande samma ”volym” av operation som 
producerats). Detta leder förstås fel, eftersom det vi i slutändan är intresserade av är hur en 
viss aktivitet (i detta fall knäprotesoperation) påverkar individens hälsojusterade livskvalitet. 
22 Detta beräknas som (120 000 kronor–100 000 kronor) / (2 QALY–1 QALY) = 20 000 
kronor per QALY. 
23 Under antagande om perfekt delbarhet och konstant skalavkastning. 
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tröskelvärde kring GBP 20 000 till 30 000 (NICE, 2004), och i 
USA av ett värde kring USD 100 000 (Kaplan och Bush, 1982).  

Men som vi särskilt vill betona här kan QALY även vara ett 
värdefullt verktyg, utöver som ett utfallsmått i kostnadseffekti-
vitetsstudier, för att beräkna (och även värdera) populationens 
hälsa på makronivå, och på sikt även som ett verktyg för att mäta 
hälso- och sjukvårdens kvalitetsförbättringar genom att undersöka 
dess resultat i termer av QALY. 

Konceptuellt kan detta illustreras med hjälp av diagram 4.1 
nedan. Den hälsorelaterade livskvaliteten mäts med ett index som 
går från 0 till 1 (vertikala axeln). Den horisontella axeln mäter tiden 
(levnadsår) i ett visst tillstånd med där tillhörande livskvalitetsvikt.  

I diagrammet nedan tänker vi oss att den gula linjen illustrerar 
en svensk genomsnittlig man som är 80 år gammal (alla siffror i 
exemplet är påhittade och ej förenliga med verklig data). Vi tänker 
oss att en typisk svensk man på 80 år idag har en förväntad 
livslängd på ytterligare 2 år med en hälsorelaterad livskvalitet på 
0,5. Detta innebär att de förväntade antalet återstående QALY är 
0,5×2=1 QALY, vilket alltså tolkas som att leva ett år med full 
hälsa. 

Låt oss nu tänka oss att hälsan (av olika anledningar) förbättras, 
och att förändringen för den typiske svenske mannen på 80 år kan 
illustreras av den blå linjen. Den förväntade återstående livslängden 
har nu ökat till 3 år och med en högre hälsorelaterad livskvalitet 
(0,75). Det totala antalet förväntat återstående QALY är nu 
0,75×3=2,25 QALY, vilket alltså tolkas som att leva 2,25 år med 
full hälsa.  

Arean ”A” i diagram 4.1 visar den hälsoförbättring som skett 
tack vare ökad hälsorelaterad livskvalitet medan arean ”B” visar den 
förbättring som skett tack vare förlängd livslängd. Till skillnad från 
att mäta förbättringar i populationens hälsa med exempelvis 
förväntad livslängd inkluderar QALY således både livslängd och 
den hälsorelaterade livskvaliteten.  

Skulle vi mäta förändringar i förväntad återstående livslängd 
såväl som hälsorelaterad livskvalitet för olika åldersgrupper i den 
svenska befolkningen kan vi summera alla förändringar i ett 
totalmått i QALY och studera hur detta förändras över tid.  
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Diagram 4.1. Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
För att mäta förändringar i populationens hälsa med QALY krävs 
således information om förändringar i livslängd samt förändringar i 
den hälsorelaterade livskvaliteten. Uppgifter om förändringar i 
livslängd för olika åldersgrupper i Sverige kan fås via befolknings-
registret och är tillgängliga redan idag. Däremot finns ingen samlad 
och återkommande statistik över befolkningens (hälsorelaterade) 
livskvalitet i olika åldersgrupper i Sverige. Detta kan inte erhållas 
via våra svenska register utan kräver särskilda mätningar, vilket 
diskuteras vidare i avsnitt 4.3.2.  

4.3.2 Hur kan man mäta den hälsorelaterade livskvaliteten? 

För att kunna beräkna QALY krävs att livskvalitetsvikter för 
populationen tas fram (fördelat på åldersgrupper här) som ska gå 
från 0 till 1. Det finns olika sätt att beräkna sådana livs-
kvalitetsvikter, vilka ofta grupperas i (1) direkta, eller (2) indirekta 
metoder. Vanliga direkta metoder är ”time trade-off” och ”standard 
gamble” (beskrivs mer i slutet av avsnittet), medan indirekta 
metoder oftast refererar till generella (icke sjukdomsspecifika) 
hälsorelaterade livskvalitetsinstrument (enkäter). Med dessa instru-
ment bedömer individer sin hälsa i ett antal olika dimensioner,24 där 
antalet dimensioner varierar mellan olika varianter av en-

                                                                                                                                                               
24 Det finns även sjukdomsspecifika instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalitet. För 
att bedöma hälsorelaterad livskvalitet i samband med knäoperation kan exempelvis” Oxford 
Knee Score” (OKS) användas. Sjukdomsspecifika instrument går dock inte att använda för 
att jämföra hälsorelaterad livskvalitet hos individer med nedsatt hälsa i olika dimens-
ioner/områden. 
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käter/instrument. Några av de mest använda instrumenten 
inkluderar SF-36, 15D och EQ-5D (EuroQol Group, 1990).25  

Vi kommer nedan beskriva ett av dessa instrument (EQ-5D) 
mer i detalj, då det används i stor omfattning just i hälso-
ekonomiska analyser med QALY. Vi visar också avslutningsvis hur 
detta används för att beräkna livskvalitetsindex baserat på 
algoritmer från de direkta metoderna nämnda ovan. 

Instrumentet EQ-5D innehåller frågor om individens hälsa i 
fem olika dimensioner (rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, 
smärtor och besvär, oro och nedstämdhet) där varje dimension har 
tre eller fem nivåer (EQ-5D-3L samt EQ-5D-5L) beroende på 
vilken version av EQ-5D som används.26 Dessutom innehåller 
instrumentet en fråga där individen ombeds skatta sin egen hälsa på 
en ”termometerskala” från 0 till 100 (”Vertical Visual Analog 
Scale”, EQ VAS). Instrumentet används i flertalet länder och är 
översatt till över 100 olika språk (se http://www.euroqol.org). 

I versionen med tre nivåer ombeds individen besvara följande 
frågor i det beskrivande frågeformuläret: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
25 Mer om 15D kan läsas här: http://www.15d-instrument.net/15d, och om EQ-5D här: 
http://www.euroqol.org/. 
26 I dag är användningen av EQ-5D-5L fortfarande blygsam då det är en relativt nyutvecklad 
variant av EQ-5D-3L (som tidigare enbart refererades till som EQ-5D), men det känns 
rimligt att dess användning kommer att öka markant. 
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Tabell 4.1 Det beskrivande frågeformuläret i EQ-5D-3L (© EuroQol Group) 

Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående 
grupp (så här ❑), vilket påstående som bäst beskriver Ditt 
hälsotillstånd i dag: 
 
Rörlighet 
Jag går utan svårigheter ❑ 
Jag kan gå men med viss svårighet ❑ 
Jag är sängliggande ❑ 
 
Hygien 
Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, 
mat eller påklädning ❑ 
Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv ❑ 
Jag kan inte tvätta eller klä mig själv ❑ 
 
Huvudsakliga aktiviteter (t.ex. arbete, studier, hushållssysslor, 
familje- och fritidsaktiviteter) 
Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter ❑ 
Jag har vissa problem med att klara av mina 
huvudsakliga aktiviteter ❑ 
Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter ❑ 
 
Smärtor/besvär 
Jag har varken smärtor eller besvär ❑ 
Jag har måttliga smärtor eller besvär ❑ 
Jag har svåra smärtor eller besvär ❑  
 
Oro/nedstämdhet 
Jag är inte orolig eller nedstämd ❑ 
Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning ❑ 
Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd ❑ 

 
 

Svaren brukar sammanfattas i en hälsoprofil, där bästa möjliga hälsa 
på varje dimension skrivs som 1, medelgod hälsa (mitten-
alternativet) skrivs som 2, och det sämsta hälsotillståndet skrivs 
som 3. En individ som har svarat bästa möjliga hälsostatus på alla 
fem dimensioner har således hälsoprofilen 11111. Vi tänker oss nu 
att en individ istället svarar på följande sätt:  
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 ”Jag går utan svårigheter” (1) 
 ”Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller 

påklädning” (1) 
 ”Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter” (1) 
 ”Jag har måttliga smärtor eller besvär” (2) 
 ”Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning” (2) 

En individ sägs då ha en hälsoprofil 11122 baserat på svaren i de 
olika dimensionerna. För en sådan hälsoprofil kan man beräkna ett 
index som kan användas exempelvis för att beräkna QALY. Genom 
att använda en vanligt förekommande algoritm ursprungligen 
utarbetad baserat på brittiska populationens preferenser för hälsa 
leder just denna hälsoprofil till ett indexvärde på 0,725. 

Fördelen med att använda ett indirekt instrument såsom EQ-5D 
i populationsstudier är att det är enkelt att administrera och att de 
flesta individer utan större svårigheter kan besvara dessa frågor 
(redan idag används också EQ-5D i många regionala- och 
landstingsstudier för att mäta folkhälsan). Man bör dock notera att 
hur väl dessa svar kan omräknas till en livskvalitetsvikt för att 
beräkna QALY helt beror på hur väl en direkt metod kunnat 
kopplas till dessa instrument. Den i dag mest använda algoritmen 
för att räkna om svaren i EQ-5D till livskvalitetsvikter kommer 
från en brittisk populationsstudie som använt time trade-off 
tillsammans med EQ-5D för att skapa en översättningsalgoritm). 
För att implementera QALY-mätningar på systemnivå i Sverige för 
att följa hälso- och sjukvårdens kvalitetsförbättringar skulle det 
krävas en svensk forskningsinsats för att utarbeta och säkerställa 
hur omräkningen från EQ-5D enkäten kan kopplas till specifika 
hälsorelaterade livskvalitetsvikter. I bland annat Storbritannien, 
Tyskland, Spanien, Nederländerna och Irland har nyligen genom-
förts studier för att ta fram sådana vikter för en utvecklad variant av 
EQ-5D (med fem istället för tre nivåer).27 

I utkastet till de norska riktlinjerna för hälsoekonomiska ut-
värderingar rekommenderas att livskvalitetsvikter från instru-
mentet 15D bör användas (Helsedirektoratet, 2011), vilket 
inkluderar 15 olika dimensioner av ett gott liv där varje dimension 
har fem olika nivåer (från bästa till sämsta möjliga kvalitet inom 
respektive dimension). En fördel med 15D framför det mer 
använda EQ-5D för populationsstudier är att det bättre kan skilja 

                                                                                                                                                               
27 Aktuell information finns på www.euroqol.org. 
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mellan olika hälsonivåer hos stora grupper med inga eller små 
hälsoproblem. Till stor del av detta skäl har den version av EQ-5D 
utarbetats som innehåller fem (istället för tre) nivåer på varje 
hälsodimension. Oavsett val av generellt instrument kan dessa inte 
direkt översättas till ett index mellan 0 och 1. Som vi nämnde ovan 
gavs exempelvis hälsoprofilen 11122 en vikt på 0,725 baserat på en 
algoritm från en brittisk studie. De olika algoritmer som finns för 
EQ-5D bygger på studier där individer har svarat både på EQ-5D 
samt någon direkt metod som kan användas för att mäta livs-
kvalitetsvikter på ett index mellan 0 och 1. Det senare har ofta skett 
med ”time trade-off”, och i vissa fall med ”standard gamble”. 

Vi kan illustrera detta med en individ som för tillfället har 
nedsatt hälsa orsakat av ensidig knäartros, men i övrigt inte har 
några hälsoproblem. Time trade-off bygger på att individen får göra 
ett val där hälsoförbättring skall avvägas mot livslängd. Vi kan nu 
tänkas oss att individen med ensidig knäartros får följande fråga: 

 
”Istället för att leva i ytterligare 10 år med ensidig knäartros, hur många 
år (x) är ”lika mycket värt” att leva om du kan bli fri från den ensidiga 
knäartrosen?” 
 

Desto sämre hälsotillstånd, desto färre år (x) borde individen vara 
beredd att acceptera istället för att leva tio år med det nedsatta 
hälsotillståndet. För ett relativt milt nedsatt hälsotillstånd är 
individen å andra sidan troligtvis inte beredd att ”byta bort” särskilt 
lång tid för att få hälsan återställd. Livskvalitetsvikten kan då 
beräknas som x/10, där x är antalet år man accepterar att leva om 
man kan göra det utan det nedsatta hälsotillståndet.  

Ett alternativt till ”time trade-off” är en metod kallad ”standard-
gamble”. För att beräkna den hälsorelaterade livskvaliteten med 
standard-gamble ombeds individer göra val mellan att fortsätta leva 
i det hälsotillstånd som man nu har i en viss tid eller, om det är 
sämre än full hälsa, välja en osäker situation (exempelvis 
behandling) som med viss sannolikhet ger full hälsa och med viss 
sannolikhet innebär omedelbar död. Vi tänker oss att individen 
med den ensidiga knäartrosen står inför att välja mellan A och B 
nedan:  

A. ”Fortsätt leva i en viss tidsperiod med ensidig knäartros” 
B. ”Genomgå behandling som med sannolikhet p framgångsrikt 

behandlar den ensidiga knäartrosen eller med sannolikhet 1-p 
leder till omedelbar död.” 
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Genom att variera sannolikheten p vill man få fram ett värde där 
individen är indifferent i valet mellan A och B. Ju värre hälso-
tillstånd man lever med i A desto lägre sannolikhet p borde man 
vara beredd att acceptera i alternativ B (man kan acceptera en 
behandling med högre risker om man lever i ett mycket besvärande 
hälsotillstånd). Detta gör att sannolikheten p blir ett mått på den 
livskvalitetsvikt man har i sitt nuvarande hälsotillstånd, och det är 
också begränsat inom intervallet 0 till 1. 

I studier där en större mängd individer får besvara både den här 
typen av frågor och frågor enligt EQ-5D, kan man koppla samman 
hälsoprofiler i EQ-5D med livskvalitetsvikter baserat på time trade-
off eller standard-gamble. I nuläget finns det, vad vi vet, inga 
publicerade svenska studier som har tagit fram en sådan över-
sättningsalgoritm.28 I svenska hälsoekonomiska studier används 
istället ofta, som vi tidigare nämnt, en brittisk översättnings-
algoritm.  

4.4 Befolkningens hälsoutveckling, värdet av 
förbättrad hälsa och hälso- och sjukvårdens 
bidrag  

4.4.1 Befolkningens hälsoutveckling 

Någon samlad bedömning med QALY-mått av den svenska 
befolkningens hälsoutveckling görs inte i dag. Däremot gör flera 
landsting befolkningsundersökningar med enkäter som bland annat 
innehåller ett frågebatteri enligt EQ-5D-3L. Ett exempel är Folk-
hälsoenkäten i Stockholm som har gjorts flera gånger och som just 
har använts till att ta fram samlade QALY-mått för befolkningen 
och befolkningsgrupper (Burström, 2002; Burström m.fl., 2001).  

Burström (2002) använder en enkät som genomfördes 1998 som 
vände sig till befolkningen i Stockholms län i åldrarna 20 – 88 år 
och hade en svarsfrekvens på 63 procent, varav nästan alla svarade 
på EQ-5D-frågorna. Enkäten innehöll även en visuell analogskala 
(EQ VAS) där respondenterna sammanfattade sitt hälsotillstånd på 
en skala mellan död (0) och full hälsa (100). QALY-index 
beräknades med de brittiska vikterna. Resultaten redovisades sedan 

                                                                                                                                                               
28 Johnson (2009) pekar på att forskningsfinansiärer och myndigheter gör förvånansvärt lite 
för att utveckla QALY-metodiken, trots att den har så utbredd användning. Denna kritik är 
relevant även i en svensk kontext. 
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med uppdelning på olika socioekonomiska grupper och 
sjukdomsgrupper. 

Sådana enkäter görs alltså av vissa landsting och inte på en 
samlad nationell nivå. Däremot gör SCB i sina undersökningar av 
befolkningens levnadsförhållanden studier som ibland fokuserar på 
just hälsan. Burström m.fl. (2001) utgick från den studie som 
gjordes 1996-97 och visade hur den kunde användas för att beräkna 
QALY-mått för hela befolkningen. De frågor som SCB ställde var 
inte exakt de samma som i EQ-5D men svaren kunde passas in i 
den mallen. En stor fördel med SCB:s undersökning, som vände sig 
till befolkningen i åldrarna 18-84 år var, förutom att den var 
rikstäckande, att den hade en relativt hög svarsfrekvens, 79 
procent. En bortfallsundersökning visade att 10 procent av bort-
fallet berodde på sjukdom, vilket naturligtvis är en viktig 
omständighet att beakta. Även i detta fall användes brittiska vikter.  

I denna studie kunde den svenska befolkningens genomsnittliga 
hälsostatus skattas till 0,83, något högre för män (0,86) än för 
kvinnor (0,81). Som man kan vänta sjunker värdet med stigande 
ålder, från 0,91 i gruppen 16-19 år till 0,61 för åldersgruppen 80-84. 
Regressionsanalyser visar hur dessa värden varierar bland annat för 
olika vanliga sjukdomstillstånd. Det framkommer bland annat att 
personer med depression i genomsnitt har betydligt lägre upplevd 
livskvalitet än personer med vanliga somatiska sjukdomar (diabetes, 
astma, hjärt och kärl, ryggvärk). Detta kan naturligtvis i sig vara en 
mycket intressant upplysning vid analys av vilka ekonomiska 
prioriteringar som görs inom sjukvården. 

I en följande studie upprepade samma författare (Burström 
m.fl., 2003) beräkningarna med de levnadsförhållande-under-
sökningar som gjordes 1980/81, 1988/89 och 1996/97. Resultaten 
visade en liten men signifikant ökning av det genomsnittliga värdet 
för hälsostatus för män från 0,85 till 0,86 och för kvinnor från 0,80 
till 0,81, från den första till den sista undersökningen. Det visar sig 
emellertid att värdet minskade signifikant för kvinnor under 44 år. 
Särskilt märkbart var detta i åldersgruppen 25-34. 

4.4.2 Värdet av förbättrad hälsa 

Utöver att använda hälsorelaterade livskvalitetsvikter och QALY 
för att följa svenska befolkningens hälsa på makronivå är det också 
möjligt att översätta förändringar i ekonomiska termer. Det finns 
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en omfattande internationell forskning för att göra ekonomiska 
värderingar av minskade dödsrisker. Även i Sverige har gjorts ett 
flertal studier (se översikter i Hultkrantz och Svensson 2008 och 
2012). Forskningen har i hög grad motiverats av trafiktillämpningar 
där intresset riktas mot värdering av åtgärder för att minska 
olycksrisker. Sådana risker har två egenskaper som underlättar 
värdering i kronor och ören. För det första är offren anonyma. Man 
kan beräkna sannolikheten för att dödsolyckor ska inträffa under 
en viss tidsperiod på en vägsträcka utan mitträcken, men kan 
givetvis inte identifiera vilka individer som kommer att drabbas. 
Värderingen görs därför bakom ”okunskapens slöja” (the veil of 
ignorance). För det andra är risken att dö i en trafikolycka mycket 
liten. Av Sveriges nio miljoner invånare dör årligen cirka 350 
personer i trafikolyckor, dvs. fyra av hundratusen. Det innebär att 
det är meningsfullt att undersöka medborgarnas preferenser 
eftersom det handlar om risker av en storleksordning som vi alla 
möter och måsta ta ställning till i vardagen.  

Dessa förhållanden är viktiga att påpeka eftersom det inte är 
självklart att de värden som framkommer i studier som baseras på 
dessa förutsättningar kan överföras till situationer där risksanno-
likheterna är betydligt högre och/eller gäller identifierade personer. 
Många prioriterings- och planeringsproblem inom hälso- och 
sjukvården gäller dock vad som kan kallas ”förstaordningsbeslut”. 
Dessa tas vanligen av politiker och tjänstemän (t.ex. en sjukhus-
ledning) och gäller dimensionering och budgetallokering. Enskilda 
sådana beslut, t.ex. om delar av den manliga befolkningen ska 
erbjudas screening för prostatacancer, påverkar en genomsnittlig 
medborgares överlevnad och livskvalitet på liknande sätt som t.ex. 
en myndighets arbete med att förbättra trafiksäkerheten. Dessa 
”förstaordningsbeslut” ger ramvillkor för ”andra ordningens” 
beslut, som exempelvis de beslut som fattas av läkare som väljer 
behandling för en viss patient. För ”förstaordningsbeslut” är förut-
sättningarna för att värdera uppnådda effekter med ekonomiska 
mått (befolkningens betalningsvilja) helt andra än för ”andra 
ordningens” beslut, eftersom de senare generellt sett inte uppfyller 
kriterierna att förändringen i risk (sannolikhet) ska vara mycket 
liten och att beslutet ska gälla oidentifierade individer. När det 
gäller att ta fram makroindikatorer är det ”förstaordningsbeslut” 
som är relevanta, och då är det inte orimligt att använda de värden 
som kan erhållas från betalningsviljestudier. 
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En ytterligare omständighet som skiljer trafikolyckor från 
många andra hälsorisker är att olyckor drabbar människor i alla 
åldrar. Kanske av detta skäl har forskningen i hög grad varit 
inriktad just mot värdering av minskad risk att dö, dvs. värdet av ett 
statistiskt liv (VSL), utan att väga in den förväntade återstående 
livslängden. Av detta skäl brukar man ”översätta” VSL till värdet av 
ett QALY med hjälp av antaganden om genomsnittsålder och 
förväntad livslängd för trafikdödade, vilket naturligtvis är något av 
en omväg. För närvarande använder svenska myndigheter ett värde 
av ett statistiskt liv på 22,3 miljoner kronor (Trafikverket, 2012). 
Beräknat på en individ som är 44 år gammal och med justering för 
den hälsorelaterade livskvalitet som förknippas med dessa framtida 
år samt en diskonteringsränta på 3 procent blir värdet på en QALY 
cirka 1,2 miljoner kronor (en utförligare diskussion finns i 
Svensson och Hultkrantz, 2013). Det innebär att varje ytterligare 
QALY för den svenska befolkningen har ett ekonomiskt värde på 
detta belopp, baserat på (vår tillgängliga kunskap om) med-
borgarnas betalningsvilja för hälsoförbättringen.  

Som illustration av hur detta kan kopplas till förändringar i 
hälsostatus på makronivå väljer vi exemplet med förändringen i 
medellivslängd för svenska 65-åringar under perioden 2000 till 
2009. Medellivslängden ökade under denna period för män med 
1,47 år och för kvinnor med 0,95 år (även om medellivslängden 
fortfarande är högre för kvinnor). Genom att justera denna ökade 
medellivslängd med livskvalitetsvikten i dessa åldersgrupper och en 
diskontering med 3 procents ränta kan vi med några förenklade 
antaganden beräkna att en 65 år gammal man år 2009 hade 0,65 fler 
QALY jämfört med en lika gammal man år 2000. Lika gamla 
kvinnor hade vunnit 0,39 QALY. Omräknat i betalningsvilja 
motsvarar detta 790 000 kronor för varje svensk man vid 65 års 
ålder och 470 000 kronor för varje svensk kvinna vid samma ålder.  

Detta kan relateras till att den ackumulerande kostnadsökningen 
per capita för svensk hälso- och sjukvård under samma period 
uppgick till 17 861 kronor. Medan således en svensk man som är 65 
år 2009 jämfört med år 2000 har fått en förbättrad hälsa som 
värderas till 790 000 kronor har ökningen i kostnaden för denna 
genomsnittsman under hela denna period motsvarat 17 861 kronor 
(totalkostnaden har förstås varit avsevärt större, men det är 
förändringen som vi här jämför med förändringen i hälsa). 
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Tabell 4.2 Illustration över förändring i hälsa, värdet av hälsa och ökade 

hälso- och sjukvårdskostnader för en man och kvinna i 65-

årsåldern för perioden 2000 till 2009. 

 Svensk man 65 år Svensk kvinna 65 år 

Ökning i antal återstående QALYs år 2000-2009 0,65 QALY 0,39 QALY 

Ekonomiska värdet av QALY-förändringen år 2000-2009 790 000 kr 470 000 kr 

Ökade hälso- och sjukvårdskostnader år 2000-2009 per 
person 

 

17 861 kr 

 

17 861 kr 

Not: Ökningen i antal QALY baseras på en diskonteringsränta på 3 procent och ökningen i kostnad baseras på den 
svenska genomsnittsindividen, vilket inte nödvändigtvis stämmer helt överens med en person i 65-årsåldern. Men 
skillnaden lär inte nämnvärt påverka syftet med illustrationen. 

 
Den här typen av mycket enkla illustration kan förstås inte visa att 
kostnadsökningen i svensk hälso- och sjukvård varit ekonomiskt 
lönsam eftersom vi inte har någon tydlig kunskap om hur mycket 
av hälsoförbättringen för en svensk man eller kvinna som är 65 år 
som kan tillskrivas hälso- och sjukvården (och hur mycket som 
handlar om livsstilsförändringar och liknande). Men det är ändå ett 
underlag för vidare analys som kan vara värdefullt. Om inte annat 
är det avgörande att man i debatten om kostnader för hälso- och 
sjukvård också identifierar de mycket stora ekonomiska vinster för 
samhället som gjorts tack vare förlängd livslängd och förbättrad 
livskvalitet.29 Som en indikation kan det ändå nämnas att det räcker 
att åtminstone dryga 2 procent av ökningen i QALY för en svensk 
man i 65-årsåldern under denna period kan förklaras av hälso- och 
sjukvårdens insatser för att kostnadsökningen skall (för denna 
grupp i svenska befolkningen) kunna anses samhällsekonomiskt 
lönsam. 

En samlad värdering av befolkningens QALY-utveckling görs i 
den tidigare nämnda studien av Burström m.fl. (2003) som utgår 
från tre av SCB:s studier av befolkningens levnadsförhållanden. 
Värderingen görs här inte med svenska värden utan med ett 
schablonvärde för en QALY som använts i en tidigare amerikansk 
studie. QALY-värden beräknas med hjälp av hälsostatus och 
förväntad livslängd. Det visar sig då att det genomsnittliga QALY-
värdet för män har ökat med 0,11 och minskat med 0,58 för 
kvinnor mellan 1980/81 och 1996/97. Värderat med det ”QALY-
pris” vi använde här motsvarar det en vinst på 130 000 kronor per 
                                                                                                                                                               
29 Notera att med ekonomiska vinster så avser vi alla typer av förbättringar som individer 
värdesätter, och det handlar inte nödvändigtvis om budgetvinster, inkomstökningar eller 
annat. Det ekonomiska perspektivet skall inte sammanblandas med ett bokförings- eller 
budgetperspektiv. 
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man och en förlust med 70 000 kronor per kvinna. För personer 
över 75 års ålder hade utvecklingen varit mycket positiv för både 
män och kvinnor, motsvarande en vinst på 1,3 respektive 1,0 miljon 
kronor. 

4.4.3 Hälso- och sjukvårdens bidrag till hälsoförbättringar 

Som vi har nämnt i förbigående kan fördelningen på befolknings- 
och patientgrupper och utvecklingen över tiden för aggregerade 
QALY-värden ge viktig information för beslutsfattare som ska 
fatta beslut om hälso- och sjukvård eller följa upp tidigare fattade 
beslut. Men någon direkt vägledning för vilka beslut som ska fattas, 
eller om specifika beslut var riktiga, ges inte. Men det gäller i lika 
hög grad för exempelvis olika mått från nationalräkenskaperna. Det 
är viktigt att, oavsett om man studera frågor i ett företag, ett lands-
ting eller på nationell nivå, förstå distinktionen mellan räkenskaper 
och ekonomisk analys. Ett företags eller en kommuns resultat-
räkning eller nationalinkomstmätningen visar ”hur det har gått” 
under en viss tidsperiod. Detta kan i sig vara intressant på många 
sätt. Man får i företaget svar på frågor om vinst och förlust, om-
sättningens storlek, hur intäkterna genereras, hur kostnaderna 
fördelas mellan olika kostnadsslag eller kostnadsbärare; för 
nationen hur hög tillväxten har varit och vilka förändringar som har 
skett i produktionens, faktorersättningarnas och användningens 
sammansättning. De principer räkenskaperna på olika nivåer följer 
säkerställer att de tal som framkommer är korrekta och inbördes 
konsistenta, men är i sig otillräckliga för att fatta beslut.  

En ekonomisk analys förutsätter att man har ett val mellan 
minst två alternativ. Man måste alltså dels urskilja vilka dessa 
alternativ är, dels bedöma skillnaderna i konsekvenser mellan dessa 
(t.ex. hur mycket försäljningen minskar om ett företag lägger ned 
produktionen av en produktvariant eller vilken effekt på 
befolkningens förväntade livslängd en ny behandling i sjukvård 
ger). Vid samhällsekonomiska beräkningar används ofta s.k. 
effektsamband för att göra denna bedömning. Dessa samband kan 
grundas på experimentella studier (exempelvis av det slag som görs 
vid utprovningen av nya mediciner), observationella studier, 
”ingenjörskalkyler”/modelleringsstudier (dvs. grundade på tekniska 
parametrar), expertbedömningar eller rena gissningar. Effekt-
sambanden kombineras sedan med information som ofta hämtas ur 
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räkenskaperna som gör det möjligt att bestämma effekternas skala 
(aktuella priser, aktuella volymer osv.). Ibland kan även effekt-
sambanden skattas ur statistiska analyser, tvärsnitts- eller tids-
serievariation i räkenskapsmått. Det finns alltså på flera sätt ett nära 
samband mellan möjligheten att göra ekonomiska analyser och 
tillgång till goda räkenskaper (indikatorer). Detta gäller i allmänhet 
och det finns ingen anledning att tro att så inte skulle bli fallet om 
underlag togs fram för att systematiskt följa hälsoutvecklingen med 
ett QALY-mått. 

Det som, i avsaknad av detta, i dag finns är studier på aggregerad 
nivå av faktorer som har påverkat särskilt mortalitet och livslängd. 
Exempelvis studerar Lichtenberg (2002) sambandet mellan livs-
längdsökningar i USA 1960-1997 och ökade utgifter för sjukvård 
respektive läkemedel. Han uppskattar att sjukvårdens kostnad för 
att öka livslängden med ett år i genomsnitt var USD 11 000, medan 
kostnaderna för att nå motsvarande effekter med läkemedel var 
enbart USD 1 345. I en annan studie, studerar Lichtenberg (2010) 
hur dödligheten i cancer i USA har påverkats av sjukvårdens 
förbättrade diagnosmöjligheter och bättre produkter för cellgifts-
behandling. Studien möjliggörs av observationsdata med panel-
struktur.30 Lichtenberg uppskattar att dessa båda förbättringar i 
kombination ökade den förväntade livslängden med tre månader, 
där diagnostiken ensam bidrar med 40 procent och förbättrade 
läkemedel 25 procent (resten är en kombinationseffekt). 

4.5 Avslutande diskussion med rekommendationer 

Syftet med detta kapitel var att diskutera möjligheten av att 
använda ett index för mätning av hälsojusterade levnadsår som bas 
för att på makronivå följa kvalitetsutvecklingen inom hälso- och 
sjukvården. Vi har diskuterat QALY som skulle kunna fungera som 
ett sådant index för att på makronivå följa svenska befolkningens 
hälsoutveckling.  

Med regelbundna mätningar av svenska befolkningens hälsa 
mätt i QALY uppdelade på åldersgrupper såväl som kön skulle en 
mer detaljerad bild över livskvaliteten i landet kunna följas. Den här 
typen av mätningar görs redan i dag på regional nivå vid enstaka 
tillfällen eller med viss regelbundenhet. Vi föreslår dock att detta 
lyfts till nationell nivå med enhetliga mätmetoder av QALY i form 
                                                                                                                                                               
30 Som möjliggör effektskattning genom ”difference-in-difference”-metodik. 
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av EQ-5D-5L, 15D eller liknande generiskt instrument och med en 
tillförlitlig urvals- och samplingsmetod för att få en tidsserie som 
går att följa och analysera. Svenska myndigheter med ansvar för 
prioriteringar inom hälsoområdet (Socialstyrelsen, Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket och Statens folkhälsoinstitut) bör ges 
ansvar för att utveckla en övervägd nationell praxis. I både Norge 
och Finland pågår arbeten för att arbeta fram en nationell standard 
för hälsoekonomiska utvärderingar med QALY (se bl.a. 
Helsedirektoratet, 2011). Generella riktlinjer för hur dessa mått ska 
integreras i samhällsekonomiska bedömningar som underlag för 
strategisk prioritering, planering och uppföljning lämnades av en 
utredning vid norska finansdepartementet i oktober 2012 (NOU 
2012:16). Det är faktiskt förvånande att den svenska regering-
en/finansdepartementet, trots att man ofta framhåller vikten av att 
myndigheterna gör samhällsekonomiska bedömningar, inte på 
motsvarande sätt som den norska gör någon ansträngning att ge 
sina myndigheter vägledning och anvisningar för hur sådana 
bedömningar bör göras.31 

Tillsammans med en monetär värdering av en QALY skulle ett 
ekonomiskt värde på hälsoförändringar hos den svenska 
befolkningen kunna introduceras som en typ av hälsojustering av 
nationalräkenskaperna. Vi illustrerade i avsnitt 4.2 ett mycket 
enkelt exempel hur det ekonomiska värdet av hälsoförändringar för 
en typisk 65-årig man i Sverige ökat med 790 000 kronor 2000-09, 
samtidigt som kostnaden för hälso- och sjukvården för samma 
typiska person ökat med 17 861 kronor under samma period.  

Det är givetvis så att hälso- och sjukvården endast förklarar en 
del av de totala hälsoförändringarna hos befolkningen, och 
illustrationen kan inte ses som en utvärdering om kostnads-
ökningarna varit motiverade. Däremot kan den här typen av 
systematisk mätning och värdering av hälsoförändringarna ge viktig 
information för beslutsfattare inför framtiden samt för att följa upp 
tidigare fattade beslut. Som vi nämnt är det ett underlag för 
beslutsfattande och inget mer, men de gäller i lika hög grad data 
och olika mått från nationalräkenskaperna, som trots detta varit ett 
värdefullt bidrag för att förstå och analysera utvecklingen av 
marknadsbaserade ekonomiska aktiviteter. 
  

                                                                                                                                                               
31 Denna fråga diskuteras även, från andra utgångspunkter i en ESO-rapport om 
infrastrukturfrågor (Hultkrantz och Nyström, 2013). 
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5 Kvalitet och styckkostnad i 
äldreboende 

Mats Bergman och Sofia Lundberg 

 

5.1 Inledning 

Under senare tid har kvalitet inom äldrevården varit föremål för 
uppmärksamhet i media. I synnerhet har brister i kvalitet, 
genomförande och utfall i privat drivna särskilda boenden varit i 
fokus. Men att mäta kvalitet på ett bra sätt är inte alltid enkelt, 
speciellt inte när utfallet, som i fallet med äldreomsorg, kan antas 
vara beroende av kvalitetsdimensioner som inte är objektivt mät-
bara.32 

När kvalitet inte kan mätas finns en risk att genomförande och 
utfall inte motsvarar efterfrågad kvalitet. Det är svårt att skriva 
kontrakt som garanterar att kvalitet upprätthålls i icke mätbara 
dimensioner. Det är också svårt att utvärdera kvalitet överlag, såväl 
vid enheter som drivs i egen regi som vid enheter vars drift 
upphandlats. Och om det är svårt att mäta kvalitet är det också 
svårt att mäta produktivitet, eftersom produktivitet är förhållandet 
mellan utfall och insatser – och kvalitet är en viktig komponent av 
utfallet. 

Trots de svårigheter som finns görs försök att använda kvantita-
tiva mått för att utvärdera kostnader, effektivitet och kvalitet i 
äldrevården. De mätningar som görs omfattar äldreomsorg i både 
särskilt och ordinärt boende och genomförs av Socialstyrelsen och 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Detta kapitel diskuterar 
dessa kvalitetsmätningar och då i huvudsak hur de tillämpats på 
särskilda boenden. Kapitlet syftar även till att analysera frågan om 
tänkbara produktivitetsmått inom äldreomsorg. 

Det huvudsakliga ansvaret för äldreomsorgen ligger på primär-
kommunerna medan staten har ett övergripande ansvar för att sätta 

                                                                                                                                                               
32 Vi väljer i fortsättningen att använda begreppet ”mätbar” istället för ”objektivt mätbar” 
eller det mer precisa men otympligare ”verifierbar”, som egentligen bättre fångar det vi avser. 
Med det senare menas att en egenskap är mätbar på ett precist och trovärdigt sätt så att 
tredje part – exempelvis en domstol – kan övertygas om mätresultatet. 
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upp mål och ge riktlinjer för kvaliteten inom äldreomsorgen.33 De 
samlade utgifterna för äldreomsorgen uppgick år 2009 till ca 90 
miljarder varav 59 procent utgjordes av kostnader för särskilt 
boende. Statens utgifter utgjorde mindre än två procent av dessa, se 
Statskontoret (2011). 

Vad är produktivitet i äldreomsorgen? I syfte att analysera den 
frågan tar vi avstamp i det nationella målet för äldreomsorgen. 
Målet för den nationella äldreomsorgen är att de äldre ska kunna 
leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och sin vardag, 
kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas 
med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg. Enligt SOU 
2008:51 innebär detta mål mer specifikt för äldrevården att ” den 
äldre ska kunna bo kvar hemma så långt som möjligt samt att den 
äldre ska kunna flytta till en särskild boendeform om behoven är 
stora eller om han eller hon inte känner sig trygg. Målet innebär 
även att det ska finnas tillgång till omsorg och vård som passar alla 
och som erbjuds på lika villkor. Den äldre ska vidare kunna lita på 
att omsorgen och vården är av god kvalitet samt att personalen har 
rätt kunskaper för sina uppgifter.” Statskontoret (2011, s. 107) 
tolkar också in i målen att ”[d]e äldre ska […] så långt som möjligt 
ges möjlighet att välja när och hur stöd ska ges och kommunerna 
ska verka för att öka mångfalden av utförare.”   

Det nationella målet omfattar såväl mätbara kvalitets-
dimensioner som dimensioner som är subjektiva och svåra att mäta. 
Hur ska vi t.ex. mäta trygghet? Målsättningen ”god vård och 
omsorg” är något lättare att mäta. God vård och omsorg borde t.ex. 
ge förutsättningar till ökad livslängd och i händelse av sjukdom 
eller olycka torde god vård och omsorg borga för ökad överlevnad 
eller minskad risk för funktionsnedsättning. Sådant kan mätas, 
liksom frånvaro av trycksår och fallskador. Det är däremot svårare 
att svara på om detta är synonymt med t.ex. bibehållet oberoende, 
aktivt liv och trygghet.  De försök som görs från myndigheters sida 
att mäta detta baseras på kundnöjdhetsmätningar riktade mot 
brukarna av äldreomsorgen. Den viktigaste av dessa är den årliga 
enkätundersökning som Socialstyrelsen riktar mot ett stort antal 
brukare, vilken kommer att diskuteras nedan.  

Kundnöjdhetsmätningarna är inte den enda källan i Social-
styrelsens arbete med kvalitet inom äldreomsorgen. Tillsammans 
med SKL använder man sig av Nationella kvalitetsregister (Svenska 

                                                                                                                                                               
33 Mer om reformer inom äldreomsorgen finns t.ex. i Szebehely (2000, 2011). 
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palliativregistret, Riks-stroke och Senior alert), Kommun- och en-
hetsundersökningar, Läkemedelsregistret, Patientregistret, Register 
över kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen, läkemedels-
registret, patientregistret samt kommun och landstingsdatabasen 
(Kolada), se SKL och Socialstyrelsen (2011). 

Utfallet av äldreomsorgen mäts sålunda med hjälp av kundnöjd-
hetsmätningar som kan kompletteras med statistik från sjukvården 
omfattande olika former av sjukdomar och olycksfall samt livs-
längdens utveckling. 

Produktivitetsmått förutsätter, som nämnts, att utfall ställs i 
förhållande till insats. Om t.ex. upplevd kvalitet, hälsostatus och 
livslängd är utfall är de resurser som vårdens genomförande tar i 
anspråk i form av t.ex. personal, läkemedel och faciliteter 
insatsfaktorer. För att ge en bild av produktivitet bör kostnader för 
insatsfaktorerna ställas mot utfallet och av den anledningen 
kommer även kostnadssidan av äldreomsorgen att beröras i detta 
kapitel. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av den information som 
finns rörande kostnader följt av en översikt av kundnöjdhets-
mätningarna och kvalitetsindikatorer. Därefter följer en diskussion 
av vad vi skulle kalla objektiva kvalitetsmått såsom mortalitet 
alternativt överlevnad följt av ett avsnitt kring mål och medel samt 
mätbar och inte mätbar kvalitet. Kapitlet avslutas med produkti-
vitetsmått inom äldreomsorgen. 

5.1.1 Kostnader 

SKL bedriver sedan ett par år ett arbete med att standardisera 
metoderna för att mäta kostnad per brukare, se t.ex. SKL (2011) 
och hemsidan www.skl.se/kpb. Rapporten från 2011 innehåller 
uppgifter för 57 kommuner. Kostnaderna varierar från 1 267 
kronor per dygn i Eslöv till 1 968 kronor per dygn i Kalmar, dvs. 
ungefär med en faktor 1,5. 

Även Socialstyrelsen redovisar statistik avseende kostnader för 
olika omsorgsformer, däribland äldreomsorgen och då uppdelat på 
särskilt och ordinärt boende. Kostnaderna redovisas på kommunal 
nivå och avser dels totala kostnader, dels kostnad per brukare. 
Dessa siffror finns tillgängliga från och med år 2000 och baseras på 
kommunernas bokslut och de uppgifter som registreras i räken-
skapssammandraget (RS). Uppgifter om antalet brukare i 
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kommunen finns tillgängligt från och med år 1998. För 2011 var 
kostnaden per brukare och år i genomsnitt 549 121 kronor 
(Socialstyrelsen, 2012a) eller cirka 1 500 kronor per dag. Den lägsta 
kostnaden per brukare var 282 227 kronor och den högsta var 
960 091 kronor. Det skiljer alltså en faktor 3,4 mellan den kommun 
som har lägsta kostnaden per brukare och den kommun som har 
högsta kostnaden per brukare. Antalet brukare per kommun var för 
samma år i genomsnitt 327 (Socialstyrelsen, 2012b). Korrelationen 
mellan antalet brukare och kostnad per brukare är -0,10. Detta 
indikerar att en analys av skalfördelar inom särskilda boenden kan 
vara av intresse. 

Öppna jämförelser från Socialstyrelsen innehåller även uppgifter 
om något som kallas avvikelse från standardkostnad. Detta 
definieras som den procentuella skillnaden mellan nettokostnad 
och standardkostnaden för äldreomsorgen ett visst år. För 2010 
varierar avvikelse från standardkostnad mellan -28 procent och +58 
procent. Emmaboda kommun har den största negativa avvikelsen 
(Socialstyrelsen, 2011). 

Den mest tillförlitliga av dessa tre kostnadsmätningar är utan 
tvekan den första – men den finns i gengäld bara för cirka en 
femtedel av alla kommuner. Att kostnaderna varierar så mycket i 
den kostnadsstatistik som finns för alla kommuner är en tydlig 
indikation på att statistiken är osäker. Det framstår som osannolikt 
att kostnaderna i en kommun kan vara 3,4 gånger högre än i en 
annan. Visserligen kan kostnaderna per brukare variera på grund av 
skillnader i vårdbehov och ambitionsnivå, men merparten av 
kostnadsspridningen beror sannolikt på datafel och på att olika 
principer för kostnadsfördelning använts. 

5.1.2 Upplevd kvalitet 

Socialstyrelsen har genomfört tre stora enkätundersökningar, s.k. 
brukarundersökningar, som syftar till att ta reda på vad de äldre 
tycker om äldrevården. Avsikten är att framöver genomföra 
enkätundersökningen varje år.  

Enkäten riktar sig till dem som bor i särskilt boende och till 
äldre som får omsorg i hemmet genom hemtjänsten (ordinärt 
boende). En postenkät skickades år 2011 till cirka 57 000 av de 
cirka 90 000 personerna i särskilt boende och svarsfrekvensen var 
drygt 50 procent. Cirka tre fjärdedelar av enkäterna besvarades av 
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de boende själva, medan den övervägande delen av återstoden 
besvarades av anhöriga; endast en mycket liten del besvarades av 
personal. 

Enkäten innehåller två till fem frågor inom vart och ett av tio 
kvalitetsområden avseende information, bemötande, inflytande, 
trygghet, hjälpens utförande och omfattning, matens kvalitet, 
hygien, vårdinsatser, social samvaro och aktiviteter respektive 
boendemiljön. Därtill kommer tre övergripande frågor som avser 
att fånga vad den boende sammantaget tycker om omvårdnaden. 
Utifrån dessa tre frågor utformas ett nöjd kundindex (NKI) som 
kan anta värden mellan 0 och 100. NKI och dess underkomponen-
ter redovisas i exempelvis Socialstyrelsen (2011).  

År 2011 var genomsnittligt NKI för riket 70 där lägsta observe-
rade värdet är 50 (Vaxholms kommun) och högsta observerade 
värde är 85 (Arjeplogs kommun). Fördelningen för NKI illustreras 
i diagram 5.1. 

Diagram 5.1 Fördelning Nöjd kundindex (NKI), 2011. N = 256 

 
 

 
Hur den övergripande uppfattningen förhåller sig till de olika 
kvalitetsområdena kan analyseras med en enkel regression enligt 
tabell 5.1. Som beroende variabel i regressionen används Nöjd 
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kundindex (NKI). Den enkla modellen lyckas förklara 82 procent 
av vad som bestämmer NKI och samtliga koefficienter utom 
”Maten” är signifikanta.34  

Tabell 5.1 OLS-regression, övergripande kundnöjdhet och betyg inom 

enskilda kvalitetsområden 

 
NKI 

 
Coef. 

Std. 
Err. 

 
t 

 
P>t 

Bemötande 0,21 0,03 7,88 0,00 
Hänsyn till åsikter 0,05 0,02 2,32 0,02 
Trygghet 0,21 0,03 7,54 0,00 
Möjlighet att vara ute 0,08 0,02 3,63 0,00 
Aktiviteter 0,09 0,02 4,96 0,00 
Maten 0,03 0,02 1,90 0,06 
Konstant 29,99 1,59 18,81 0,00 

Antalet obs    256 
F(6,  249)    197,98 
Prob > F    0,00 
R-squared    0,83 
Adj R-squared    0,82 

 
 
Resultaten kan illustreras i ett diagram (diagram 5.2), där den 
horisontella axeln mäter betyg och den vertikala mäter den 
koefficient som skattats i ekvationen som vi kallar ”viktighetsgrad”. 
Det senare är ett mått på hur stort inflytande variabeln har på det 
övergripande omdömet. Bemötande och trygghet är alltså de två 
faktorer som spelar störst roll för det övergripande omdömet. 
Överlag verkar kommunerna prioritera ”rätt” kvalitet: kvalitet som 
är viktig för att förklara totalintrycket är också den kvalitet som får 
bäst betyg. Möjligen tycks kommunerna ur detta perspektiv 
prioritera ”hänsyn till åsikter” och matens kvalitet något för högt. 

En alternativ tolkning är dock att bemötande och trygghet är två 
så grundläggande aspekter av omsorgen att åsikterna om dessa i 
stort sett sammanfaller med svaret på frågan om den övergripande 
uppfattningen om omsorgen. Korrelationen mellan, å ena sidan, 
trygghet och, å andra sidan, NKI är något över 0,75, medan 
korrelationen mellan trygghet och bemötande är cirka 0,65. Men 
ett enkelt så kallat VIF-test visar att modellen inte karaktäriseras av 

                                                                                                                                                               
34 Koefficienten för ”Maten” är signifikant på 10 %-nivån. 
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multikollinearitet. VIF-värdet är 2,21 och samtliga parametrar 
uppvisar VIF värden under 3.35  

Diagram 5.2 Medelbetyg för samtliga kommuner och ”viktighetsgrad” 

 
Kommentar: Horisontell axel mäter medelbetyg för samtliga kommuner. 

 
Ett liknande, men något modifierat, diagram kan tas fram för 
enskilda kommuner. Diagram 5.3 visar ett exempel på en av de 
kommuner som fick sämst betyg i 2011 års undersökning, 
Sundbyberg. Den vertikala axeln mäter som tidigare ”viktighets-
grad” medan den horisontella axeln nu mäter upplevd kvalitet i 
förhållande till medelvärdet av övriga kommuner för samma 
kvalitetsområde. 

Det framgår av diagrammet att Sundbyberg tycks ha prioriterat 
brukarnas möjlighet att få vara utomhus högt, trots att detta är en 
variabel som inte tycks vara särskilt viktig för helhetsupp-
fattningen. Vad gäller övriga kvalitetsområden ligger kommunen 

                                                                                                                                                               
35 VIF står för variance inflation factor (VIF) och mäts som 1/(toleransen) där toleransen är 
1 –R2adj. Värden över 5 anses vara en signal om att det finns problem med multikollinearitet, 
se t.ex. O’Brien (2007). 
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överlag på en jämn men låg relativ nivå. Utifrån denna enkla analys 
förefaller det i det här fallet motiverat att försöka förbättra 
omdömena om bemötande och trygghet, möjligen på bekostnad av 
hur ofta brukarna får vara utomhus. 

Diagram 5.3 Relativt medelbetyg för Sundbyberg och ”viktighetsgrad” 

 
Kommentar: Horisontell axel mäter aktuell kommuns betyg i förhållande till medelbetyg för samtliga kommuner, för 
det aktuella kvalitetsområdet. Ett värde på 100 indikerar att kommunen ligger precis på snittet. 

 
 
Om vi för en stund betraktar NKI som ett utfallsmått (indikation 
på livskvalitet) och kostnaden per brukare (styckkostnad) som ett 
mått på insats kan vi grafiskt studera sambandet mellan 
styckkostnad, det vill säga kostnaden per brukare, och NKI på 
kommunal nivå. Detta illustreras i diagram 5.4. Rent grafiskt tycks 
det inte finnas något samband mellan styckkostnad och NKI. Den 
heldragna linjen illustrerar riktningen på det linjära förhållandet 
mellan NKI och kostnad per brukare. Korrelationen är -0.01. 
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Notera dock att detta endast är en illustration och inte ett 
försök att indikera ett kausalt samband. Det är nämligen inte helt 
uppenbart åt vilket håll sambandet kan antas gå. Å ena sidan kan 
kostnaderna förvisso påverka kundnöjdheten om högre kostnader 
är förenade med en högre servicenivå allt annat lika. Å andra sidan 
är det tänkbart att kundnöjdheten kan påverka kommunernas 
budgetbeslut. Ett starkt missnöje skulle i så fall föranleda en 
omfördelning av resurser från annan verksamhet till förmån för 
äldreomsorgen, alternativt en skattehöjning där den ökade skatte-
intäkten allokeras till nämnda område. Därtill är det förstås så att 
kommuner med boende som har en svårare sjukdomsbild drabbas 
av högre kostnad per brukare. 

Diagram 5.4 Grafiskt samband mellan kundnöjdhet och kostnad per brukare, 

2011. 

 

5.1.3 Kvalitetsindikatorer – Öppna jämförelser 

Socialstyrelsen och SKL har gemensamt utvecklat ett paket 
bestående av ett trettiotal kvalitetsindikatorer, vilket de kallar 
Öppna jämförelser. Den första rapporten avseende äldrevård 
publicerades år 2008 och avsikten är att rapporten ska publiceras 
årligen. Kvalitetsindikatorerna är dels objektiva, dels subjektiva och 
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omfattar såväl input som output. Subjektivt uppfattad kvalitet har 
fått ett större utrymme i de senaste rapporterna genom att variabler 
som hämtats från den ovan beskrivna brukarundersökningen ersatt 
några tidigare mått som framför allt avsåg input. 

I Öppna jämförelser ingår flertalet av brukarundersökningens 
tio kvalitetsområden liksom det övergripande omdömet. 
Enkätsvarens medelvärde används dock inte rakt av. Istället 
används brukarundersökningen för att beräkna något annorlunda 
mått, enligt tabell 5.2 nedan. Exempelvis används inte medelsvaret 
på frågan om bemötande utan istället andelen svarande som ger 
höga betyg, i intervallet 8-10. 

Tabell 5.2 Definition, kvalitetsindikatorer, Öppna jämförelser, 2011. (SKL 

och Socialstyrelsen, 2011) 

Indikator Definition 

Bemötande, särskilt boende Procentandel i särskilt boende som var mycket nöjda med 
personalens bemötande. Andel som svarat 8-10 på den 10-
gradiga skalan. 65 år och äldre. 2011 

Hänsyn till åsikter/önskemål, 
särskilt boende 

Procentandel inom särskilt boende som var mycket nöjda 
med hur personalen tar hänsyn till åsikter/önskemål. Andel 
som svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan. 65 år och 
äldre. 2011. 

Delaktighet i 
genomförandeplan 

Procentandel som varit delaktiga i att utforma en 
genomförandeplan. 65 år och äldre. 2010 

Trygghet i särskilt boende Procentandel i särskilt boende som kände sig mycket 
trygga. Andel som svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan. 
65 år och äldre. 2011 

Möjlighet att komma ut i 
särskilt boende 

Procentandel i särskilt boende som var mycket nöjda med 
möjligheten att komma ut när de vill. Andel som svarat 8-
10 på den 10-gradiga skalan. 65 år och äldre. 2011 

Aktiviteter i särskilt boende Procentandel i särskilt boende som var mycket nöjda med 
aktiviteterna som erbjuds. Andel som svarat 8-10 på den 
10-gradiga skalan. 65 år och äldre. 2011 

 
 

De indikatorer som konstruerats från brukarundersökningen 
ersatte närliggande mått som dock, enligt ovan, var mer inriktade 
på att mäta input snarare än output. Insamlingen skedde då via en 
enkät ställd till föreståndarna för de enskilda boendena. Frågorna 
avsåg till exempel personalens formella kompetens, möjlighet att 
välja mat, tid i nattfasta, tillgång till egna hygien- och kok-
utrymmen. Med hjälp av denna information är det för de år då den 
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och brukarundersökningen gjorts möjligt att studera korrelationer 
mellan mätbara insatsfaktorer och upplevd kvalitet som helhet samt 
preferenser för olika kvalitetsindikatorer. Detta görs dock inte 
inom ramen för detta kapitel. Den här typen av data har t.ex. 
använts av Szebehely (2011) för att studera samband mellan NKI 
och olika kvalitetsdimensioner.  

Trygghet kan, baserat på de nationella målen för äldreomsorgen, 
betraktas som en utfallsvariabel. Denna kan illustrativt relateras till 
styckkostnaden för särskilt boende, dvs. kostnaden per brukare, 
enligt diagram 5.5. Precis som i fallet med NKI finns det inte något 
uppenbart samband mellan trygghet och styckkostnad. 
Korrelationen, indikerad av den heldragna linjen, är dock något 
starkare, men fortfarande bara svagt negativ, -0,09. 

Diagram 5.5 Grafiskt samband mellan trygghet och kostnad per brukare, 

2011. 

 
 
 
Förutom de kvalitetsmått som baseras på brukarundersökningen 
ingår i Öppna jämförelser mått inom följande områden: 
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 Fall, undernäring och trycksår 
 Väntetider (för plats) och information på hemsidan 
 Läkemedelsgenomgångar och riskfyllda läkemedelskombinationer 
 Personalkontinuitet och personalens utbildning 
 Avvikelser från standardkostnad 
 
Inom gruppen Fall, undernäring och trycksår ingår fem olika 
indikatorer: Förekomst av fallskador, undernäring eller trycksår; 
Fallskador; Riskbedömningar fall; Riskbedömningar undernäring 
samt Riskbedömningar trycksår. Förekomsten av fall, undernäring 
eller trycksår mäts som antal i särskilt boende som skadat sig i 
fallolyckor, utvecklat trycksår eller varit undernärda, som andel av 
dem som bedömts ha risk för något av tillstånden. Variabeln 
Fallskador mäter istället antal personer med fallskador per 1 000 
invånare inom åldersgruppen 80 år och äldre. Riskbedömningarna 
baseras på den procentuella andelen bland personer i särskilt 
boende som är över 65 år och görs med avseende på risk för fall, 
undernäring och trycksår. De tre senare variablerna mäter alltså 
insats, snarare än utfall, medan den första mäter utfall i äldreboende 
och den andra mäter utfall i hela kommunen. 

Väntetid mäts i antal dagar i snitt från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum i särskilt boende (65 år och äldre). 
Information mäts i form av ett informationsindex som speglar hur 
lätt det är att hitta information på kommunens hemsida. För 2011 
var den genomsnittliga väntetiden 51 dagar. I Stockholms Stad 
rapporteras väntetiden på en plats i särskilt boende ha varit noll 
dagar medan den längsta väntetiden bland de 162 svarande 
kommunerna var 159 dagar. 

Stöd i särskilda situationer mäter t.ex. procentandel stroke-
patienter, 65 år och äldre, som uppgett att behoven av rehabilite-
ring är tillgodosedda tolv månader efter stroke eller procentandel 
dödsfall där den avlidne (65 år och äldre) hade någon närvarande 
vid dödsögonblicket; personal eller närstående.  

Läkemedelsgenomgångar och Riskfylld behandling mäter andel av 
populationen 65 år och äldre som har fått en läkemedels-
genomgång, respektive andelen av populationen 80 år och äldre 
som använder tre eller fler psykofarmaka, samt den procentandel 
inom särskilt boende 80 år och äldre som använder långtids-
verkande bensodiazepiner, läkemedel med antikolinerga effekter, 
tramadol och/eller propiomazin. Det senare betraktas som risk-
fyllda läkemedelskombinationer.  
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Personalkompetens mäts som den procentandel av personalen 
som har vård- och omsorgsutbildning på (minst) gymnasienivå.  

Vissa av indikatorerna, såsom frånvaro av fall och trycksår, 
utgör en bra grund för att spegla utfall från ett omvårdande och 
medicinskt perspektiv och kan användas för att ställa utfall mot 
resursinsatsen. Många av indikatorerna, såsom förekomsten av 
rehabiliteringsinsatser efter stroke, riskbedömningar, läkemedels-
användning och personalens formella kompetens, speglar snarare 
insatser än utfall. Exempelvis kan formell kompetens förväntas 
bidra till hög kvalitet, men det finns ingen garanti för att så är 
fallet. Läkemedelsanvändning kan bidra till högre livskvalitet, men 
kan också vara ett utfall av brister i vården.  

Ett problem med den här statistiken är att svarsfrekvensen för i 
alla fall år 2011 är bristfällig för vissa variabler, t.ex. just procent-
andel i särskilt boende som fallit; utvecklat trycksår eller 
undernäring av dem som bedömts ha risk för något av tillstånden. 
Den informationen finns, i den senaste undersökningen, för 70 av 
Sveriges kommuner.  

I Öppna jämförelser återfinns även ett antal bakgrunds-
indikatorer och dit räknas t.ex. kostnaderna för äldreomsorgen (se 
ovan). Bakgrundsindikatorerna baseras i huvudsak på enkätstudier, 
men också på statistik som samlas in av Statistiska centralbyrån 
(SCB). Enkätdata innehåller uppgifter som speglar det psykiska 
hälsotillståndet i populationen 65 år och äldre i särskilt boende på 
kommunal nivå. Uppgifterna bygger på självskattningar hos 
respondenterna, dvs. de som bor på särskilt boende. Detta kan ses 
som bra bakgrundsindikatorer av den mer subjektiva sorten som 
potentiellt kan bidra till förståelse av NKI.  

Exempelvis är korrelationen mellan den procentandel av de 
boende som uppgett att de har svåra besvär av ängslan, oro eller 
ångest och omdömet om kvaliteten på boendet (NKI) negativ, -
0,25, medan korrelationen mellan andel som skattar sin hälsa som 
mycket eller ganska god och NKI är positiv, 0,20. En enkel 
regression baserad på samma variabler som i tabell 5.1, men med 
tillägg för egenskattad hälsa och ängslan, oro eller ångest, visar 
tvärtom att en högre andel av populationen som skattar sin hälsa 
som ganska god eller mycket god är associerad med ett lägre NKI. 
Detta illustrerar vikten av att inte låta analysen stanna vid enkla 
korrelationsmått. 
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Tabell 5.3 OLS-regression, övergripande kundnöjdhet och kvalitetsområden 

samt brukarna självskattade hälsa 

 
NKI 

 
Coef. 

Std. 
Err. 

 
t 

 
P>t 

Bemötande 0,21 0,03 7,94 0,00 
Hänsyn 0,06 0,02 2,56 0,01 
Trygghet 0,22 0,03 7,96 0,00 
Ute 0,08 0,02 3,68 0,00 
Aktiviteter 0,10 0,02 5,60 0,00 
Svår oro -0,03 0,03 -0,86 0,39 
Hälsa god -0,06 0,03 -2,27 0,02 
Konstant 31,16 1,79 17,46 0,00 

Number of obs    255,00 
F(7,  247)    170,54 
Prob > F    0,00 
R-squared    0,83 
Adj R-squared    0,82 

 
 
Övriga koefficienter är i stort opåverkade av att ytterligare 
kontrollvariabler inkluderats i regressionen. Bemötande och 
trygghet är fortfarande de variablerna som starkast bidrar till att 
förklara helhetsomdömet. Modellens förklaringsgrad har inte heller 
påverkats nämnvärt av att ytterligare variabler lagts till. 

Det går alltså studera sambandet mellan en förklarad variabel – 
t.ex. brukarnas övergripande omdöme om äldrevården – och för-
klarande variabler, såsom deras uppfattning om enskilda kvalitets-
områden, men också exempelvis personalens utbildningsnivå, 
andelen brukare som drabbas av fallskador osv. Ett problem är 
emellertid att det övergripande omdömet kan bero av variabler som 
inte står under vårdgivarens kontroll. Brukarnas ålder, utbildnings-
bakgrund, inkomst och hälsostatus kan skilja sig åt mellan 
kommuner på ett sätt som påverkar den statistiska analysen.36 I viss 
mån kan man kontrollera för detta genom att inkludera 
bakgrundsvariabler i analysen, men det är inte säkert att alla viktiga 
variabler är tillgängliga.  

Exempelvis kan man tänka sig att det i princip finns en variabel 
som skulle kunna kallas ”har levt ett hälsosamt liv” som påverkar 
hälsan på äldre dagar, men en sådan variabel kanske inte går att 

                                                                                                                                                               
36 Se t.ex. Berleen (2003) för en diskussion kring socioekonomiska faktorer och hälsa. 
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konstruera. Det gäller, när sådana här analyser genomförs, att tänka 
sig för så att riktningen på kausaliteten går åt rätt håll, rätt 
bakgrundsinformation inkluderas i modellen och att lämplig 
skattningsmetod tillämpas. Deskriptiv statistik och grafer kan som 
komplement till detta användas för att illustrera intressanta 
samband – samband som är värda att studera vidare – eller som 
beskrivning av data i allmänhet. 

5.1.4 Mortalitet/överlevnad 

Mortalitet kan användas som ett sammanfattande mått på kvalitet i 
vård och omvårdnad. Exempelvis används Mortalitet i anslutning 
till operationer som ett kvalitetsmått. En svårighet med att använda 
mortalitet som ett mått på kvalitet i äldrevård är emellertid att 
mortaliteten beror på mycket annat än kvaliteten på vård och 
omvårdnad – inte minst på hur väl individen skött sin hälsa tidigare 
i livet och vilka påfrestningar man utsatts för - vilket i sin tur ofta 
sammanhänger med utbildning och social status. 

Ett annat problem är att enskilda äldreboenden kan inrikta sig 
på äldre med ett större eller mindre vårdbehov och följaktligen ha 
högre eller lägre mortalitet än genomsnittligt. Ytterligare ett 
problem är att slumpmässiga variationer kan ha stor betydelse för 
mortaliteten vid ett visst hem ett visst år.  

För att kunna använda mortalitet som kvalitetsmått måste man 
konstanthålla för de skillnader i dödsrisk som föreligger mellan 
olika äldregrupper och man måste även kunna hantera den rena 
slumpvariationen. Därför är mortalitet främst ett bra mät-
instrument när det går att identifiera en tydlig reformtidpunkt och 
när antalet individer som berörs av reformen är stort. Ett exempel 
är övergången från äldrevård i egen regi till upphandlad äldrevård; 
en reform som berört tio tusentals äldre de senaste decennierna. 
Med hjälp av mortalitetsstatistik finner Bergman, Lundberg och 
Spagnolo (2012) att mortaliteten minskat med ett par procent 
bland de allra äldsta för kommuner som övergått till att upphandla 
äldrevård, vilket de tolkar som en indikation på att kvaliteten inte 
gått ner. 
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5.1.5 Mål och medel – och mätbar och inte mätbar kvalitet 

Vi har ovan konstaterat att många av de kvalitetsaspekter som är 
viktiga i äldrevård inte är mätbara. En naturlig ansats är då att 
försöka mäta närliggande egenskaper som på något sätt 
korresponderar mot det man vill mäta. Exempelvis är det svårt att 
mäta om den mat som serveras är god och näringsrik. Det är 
mycket lättare att mäta om det erbjuds ett val mellan olika rätter. 
Det är svårt att mäta om personalen gör ett bra jobb, men det är 
lätt att mäta deras formella kompetens och så vidare. 

Förutom att man då inte riktigt mäter det man avser att mäta 
finns en risk att fokus förskjuts från det som är viktigt till det som 
kan mätas. Istället för att servera god mat – vilket ju inte belönas i 
kvalitetsmätningarna – anstränger sig vårdgivaren för att servera 
många olika sorters rätter.37 I värsta fall innebär mångfalden inte 
ens ökad valfrihet för de boende utan bara att vissa får kött därför 
att andra fått fisk. Fenomenet går ibland under benämningen equal 
compensation principle. De ansträngningar som görs för att höja 
kvaliteten i olika avseenden avpassas optimalt så att värdet av den 
marginella belöningen är lika stor som kostnaden för den 
marginella ansträngningen.  

Om kvalitet inte ens är observerbar, vare sig i förväg eller i 
efterhand, kan det vara svårt att upprätthålla en hög kvalitetsnivå. 
Man är då hänvisad till utförarens goda vilja. Möjligen kan man 
vidta åtgärder som ökar utförarens inneboende vilja att göra det 
”rätta”, t.ex. genom att betona etik, moral och normer i 
vårdutbildningar.  

En ganska vanlig situation är att kvalitet visserligen kan 
observeras men egentligen inte mätas. Kvalitetsupplevelsen sker i 
samband medan produkten konsumeras och kan möjligen i 
efterhand beskrivas men inte ”objektivt” testas. Typexemplet är 
tjänster med ett konstnärligt inslag såsom tv, musik, konst och 
arkitektur, men också exempelvis serverad mat och många 
konsulttjänster. Äldrevård har, som tidigare konstaterats, många 
viktiga inslag som inte enkelt låter sig mätas. 

På privata marknader kan leverantören ha incitament att leverera 
god kvalitet även om den inte är mätbar. Kunder tenderar att 
återkomma när de är nöjda med kvaliteten och deras positiva 

                                                                                                                                                               
37 Stolt m.fl. (2011) visar att privata vårdgivare erbjuder högre kvalitet enligt några av de 
insatsfaktorer som tidigare ingick i Öppna jämförelser men har, å andra sidan, lägre 
personaltäthet. 
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erfarenheter kan också locka andra kunder. Leverantören är mån 
om sitt rykte och sitt varumärke. I förhållandet mellan industriella 
köpare och deras leverantörer kan implicita kontrakt – överens-
kommelser som inte kan hävdas i domstol – bidra till hög kvalitet. I 
praktiken innebär ett implicit kontrakt här att säljaren erbjuder hög 
kvalitet därför att köparen skulle avsluta samarbetet om kvaliteten 
blev för låg. 

På marknader där den offentliga sektorn är köpare är det svårare 
att använda rykten, varumärken och implicita kontrakt för att 
upprätthålla kvalitet i dimensioner som inte är mätbara. Däremot 
finns det andra metoder som kan användas: ensidiga optioner som 
ger köparen rätt att förlänga avtal, kundnöjdhetsmätningar som gör 
det möjligt att mäta något som annars egentligen inte är mätbart, 
kundvalsmodeller och mer eller mindre oberoende expertpaneler 
som avger kvalitetsomdömen, exempelvis då valet mellan 
leverantörer görs. 

Sett i detta perspektiv är vissa av de kvalitetsindikatorer som 
används i Öppna jämförelser bättre än andra. Frånvaro av 
fallskador och trycksår är uppenbarligen något som är värdefullt i 
sig och som bör ingå i en rimlig definition av god omvårdnad. 
Måtten är heller inte särskilt lätta att manipulera. Däremot har 
exempelvis upprättandet av en riskbedömning för fallskador eller 
trycksår inte något värde i sig; den har bara ett värde i den mån den 
bidrar till att faktiskt reducera antalet fallskador eller trycksår. Om 
det är upprättandet som mäts finns emellertid en risk att 
ansträngningarna fokuseras på att hålla dokumenten i ordning, 
snarare än på att faktiskt begränsa antalet skador. Om det däremot 
finns ett starkt samband mellan genomförandet av en aktivitet – ett 
medel – och uppnåendet av de eftersträvade målen är risken förstås 
mindre att mätningarna styr utförarens ansträngningar åt fel håll. 

5.1.6 Produktivitet i äldrevård 

För att mäta produktivitet måste alltså utfall ställas i relation till 
resursinsats. På ett område som äldrevård är det inte särskilt 
meningsfullt att bara mäta (ändringar av) kostnaden per vårdplats, 
eftersom vi då inte vet hur kvaliteten har utvecklat sig och därför 
egentligen inte kan dra några slutsatser om produktiviteten.  

Det görs ett antal försök att mäta kvalitet i äldrevård. Vi har 
ovan diskuterat de olika måttens styrkor och svagheter. En aspekt 
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vi inte berör ovan är att måtten framför allt är konstruerade för att 
möjliggöra jämförelser mellan kommuner och boenden, snarare än 
för att möjliggöra jämförelser över tiden. Vår uppfattning är att 
Nöjd kundindex, NKI, är ett bra övergripande mått på vårdkvalitet. 
Emellertid vet vi lite om hur indexet utvecklas över tiden. Man 
skulle kunna tänka sig att betygsättningen sker i förhållande till 
förväntad kvalitet och det skulle därför kunna finnas en förväntan 
om att kvaliteten ska öka över tiden. Annorlunda uttryckt kan man 
tänka sig att det sker en trendmässig förbättring (eller, omvänt, 
försämring) av omvårdnaden, men att medelbetyget över 
exempelvis en tioårsperiod ändå tenderar att hålla sig kring 70. 
Andra mått, såsom mortalitet och fallskador, kan påverkas av 
hälsotillståndet överlag i den äldre befolkningen, vilket kanske i 
huvudsak beror på andra förhållanden än kvaliteten i äldrevården.  

Låt oss emellertid anta att måtten är stabila över tiden, så att vi 
faktiskt kan jämföra NKI, förekomst av fallskador m.m. över tiden. 
Innan vi kan uttala oss om produktivitet och produktivitets-
utveckling måste vi också bestämma värdet av en viss ökning i NKI 
eller av en viss minskning av fallskadorna. Annars vet vi ju inte om 
en kostnadsökning med en procent och en ökning av NKI med två 
enheter innebär en ökad eller minskad produktivitet. Att försöka 
sätta ett värde – eller en prislapp – på de olika kvalitetsmåttens 
enheter är emellertid en synnerligen svår uppgift. Kanske är det i 
praktiken omöjligt och i varje fall är det något som ligger långt 
bortom det som ryms i den här analysen. Vi vill dock bara peka på 
att en möjlig ansats vore att gå via QALYs och de värderings-
normer som finns för QALY; se vidare kapitel 4. 
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6 Slutsatser 

Harald Edquist och Lars Hultkrantz 

 
 
 
 
 
 

Trots att den offentliga konsumtionen utgör mer än 25 procent av 
BNP vet vi inte mycket om hur produktivitetstillväxten utvecklas i 
sektorn. Av liknande skäl som nationalräkenskaperna behövs till 
stöd för analys, utformning och anpassning av den ekonomiska 
politiken behövs bättre makroindikatorer än vad som finns i dag 
för att bedöma om och hur arbetet med att effektivisera den 
offentliga sektorn går framåt, som grund för strategiska 
prioriteringar och val av områden för fördjupade analyser. Som 
visas i de olika delarna av denna antologi är produktivitets-
mätningar i denna sektor särskilt svåra. Men det är ingen bra 
ursäkt. Som så ofta kan framsteg bara nås genom ansträngning och 
det krävs därför att myndigheter som Statskontoret, SCB, 
Socialstyrelsen med flera ges ansvar, uppgifter och resurser för att 
utveckla metodik, samla in data och analysera resultat.  

Det är högst sannolikt att kombinationen av demografiska för-
ändringar och standardutveckling kommer att skärpa spänningen 
mellan önskemål om välfärdstjänsternas omfattning och kvalitet 
och vad som är möjligt att tillhandahålla med oförändrade 
skattesatser (SOU 2008:105). Det är därför inte bara önskvärt utan 
snarast en nödvändighet att produktiviteten i den offentliga 
sektorn fås att öka. Men generaler som har sikten skymd av 
krutrök och dimma kan illa leda trupper. En förutsättning för att 
systematiskt kunna utvärdera förändringsarbetet är att man kan 
mäta och följa utvecklingen av produktion, produktivitet och 
kvalitet. Detta är en väl etablerad insikt när det gäller att leda 
kvalitets- och förändringsarbete i en enskild organisation (”plan-
do-check-act”), men gäller i minst lika hög grad på offentlig nivå.  

När vi i dag, exempelvis, talar om skolans kris och försöker 
förstå vad det var bland alla skolreformer som gick fel och vilka 
åtgärder som nu behövs, tar vi utgångspunkt i att mätningar över 
tiden visar att svenska skolbarns kunskapsnivå har fallit. Men denna 



Slutsatser  2013:8 
 
 

136 

kunskap har vi enbart därför att det görs internationella mätningar 
av denna. Det har, trots alla reformer, inte på nationell nivå skett en 
systematisk mätning av hur skolans prestationer och kvalitet 
utvecklas över tiden. På flera kunskaps- och färdighetsområden 
som anses viktiga i den svenska skolan kan utvecklingen inte följas 
över tid, eftersom de inte studeras i de internationella mätningarna. 

En viktig skillnad mellan att mäta produktivitet i produktion av 
marknadstjänster (och varor) och offentliga tjänster är att mark-
nadstjänster och varor är prissatta. Det gör det ofta möjligt att på 
detaljerad nivå mäta volymförändringar.38 Dessa mäts genom att ett 
prisindex beräknas och sedan används för att deflatera värdet av 
varorna och tjänsterna i fasta priser. Förändringen i fasta priser är 
detsamma som volymförändringen. Volymförändringarna för en-
skilda produkter aggregeras sedan med hjälp av vikter som baseras 
på marknadsvärdet av varje såld vara eller tjänst. Priset på varan 
eller tjänsten förutsätts motsvara marginalnyttan för konsumenten.  

Offentlig sektor finansieras i liten utsträckning av marknads-
priser. De avgifter som finns är ofta administrativt bestämda och 
täcker ibland enbart en del av kostnaden (t.ex. barnomsorg).  
Därför beräknas i nationalräkenskaperna värdet av produktionen 
som värdet av kostnaderna. Produktivitetstillväxten antas antingen 
vara noll eller beräknas med hjälp av indikatorer på volym-
förändringen som inte är monetära.  

Ett problem uppstår då volymförändringen i offentlig sektor ska 
aggregeras. I avsaknad av marknadspriser finns inga vikter som 
speglar konsumenternas marginalnytta. Därför använder man 
istället kostnadsvikter. Det kan motiveras med att resursför-
delningen är politiskt bestämd och att politikerna är medborgarnas 
ställföreträdare. Men här kan det finnas många mellanled, 
hänsynstaganden och informationsbrister så risken är stor att 
kostnadsvikterna inte motsvarar marginalvärdet för konsumenten, 
särskilt på en detaljerad aggregationsnivå (se kapitel 2). Detta 
innebär en skillnad för hur produktivitetstillväxten bör beräknas 
för offentliga tjänster och marknadsprissatta tjänster. För 
marknadsprissatta tjänster är det ofta en fördel att använda mått på 
mycket detaljerad aggregationsnivå. Inom offentlig sektor måste 
man göra en avvägning mellan, å ena sidan, önskemålet att följa 
utvecklingen på en låg aggregationsnivå och, å andra sidan, risken 
                                                                                                                                                               
38 En inte obetydlig del av näringslivets produktion som exempelvis vägar, byggnader och 
sjukhusdrift är upphandlade entreprenader. Denna upphandling ska dock ske på en 
konkurrensutsatt marknad. 
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för att marginalvärdet på detaljnivå är ett helt annat än 
kostnaderna. 

En metod som användes i det utvecklingsarbete som bedrivs på 
ESO:s initiativ på 1980- och 90-talen var dataomslutningsanalys 
(DEA). Denna metod och olika varianter39 har även använts i 
senare studier av bland annat Skolverket och Riksrevisionen i olika 
sektorsstudier. En fördel med DEA-metoden är att man inte är 
beroende av att göra sammanvägda index. DEA-metoden kräver 
dock vanligen tillgång till detaljerade data av hög kvalitet. Metoden 
är därför främst lämplig som komplement till nationalräken-
skaperna för beräkning av produktivitet på områden där det finns 
jämförbara data från olika produktionsenheter. 

Den inflytelserika vägledning som gavs i den brittiska Atkinson 
Review (2005) framhöll att värderingen av produktionen för 
offentlig sektor, i möjligaste mån, bör baseras på samma principer 
som används för näringslivet (se SNA, 1993, §267–§279). Det 
innebär att, för arbetet med att utveckla nationalräkenskaperna, 
man måste antingen skapa förutsättningar för en marknads-
värdering av de varor och tjänster som produceras i offentlig sektor 
eller så måste produktionsvolymmåtten kvalitetsjusteras.  

Många offentligt producerade tjänster kan direkt eller indirekt 
marknadsvärderas. Direkta marknadsvärderingar sker av tjänster 
som både produceras med offentlig finansiering och för marknader. 
Det finns även direkta metoder för att mäta konsumenters 
betalningsvilja (”stated preferences”) för icke marknadsprissatta 
nyttigheter. Sådana används i dag inom bland annat miljö-, hälso- 
och transportekonomiska tillämpningar. I kapitel 4 nämndes 
särskilt de värden som redan i dag används av svenska myndigheter 
när det gäller att fördela knappa budgetmedel till åtgärder som 
förbättrar medborgarnas säkerhet eller hälsa. Dessa baseras, i 
varierande utsträckning, på sådana betalningsviljestudier bland 
medborgarna. Indirekt marknadsvärdering kan ibland göras när 
offentlig produktion påverkar marknadspriser för vissa varor (t.ex. 
fastighetspriser). Ibland kan även administrativt satta avgifter 
användas för att värdera och väga samman olika tjänster.  

För huvuddelen av den offentliga produktionen måste 
emellertid den huvudsakliga metoden i arbetet med att utveckla 
nationalräkenskaperna vara kvalitetsjustering av prestationsmått 
                                                                                                                                                               
39 DEA är en s.k. icke parametrisk metod, till skillnad från statistiska metoder som utgår från 
sannolikhetsfördelningar och skattar parametervärden i dessa. Men metoden har även 
”kusiner” som bygger på parameterskattning. 
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med hjälp av kvalitetsindex. Detta är den metod som OECD 
(2010) ser som den bäst lämpade inom utbildning samt hälso- och 
sjukvård. I kapitel 2 diskuterar Harald Edquist hur aggregerade 
mått för produktivitet i offentlig sektor kan utformas för 
användning i nationalräkenskaperna. Han konstaterade att det är 
betydligt enklare att definiera prestationer för verksamheter som är 
inriktade mot individuella ändamål och drar slutsatsen att SCB i 
första hand bör fokusera sitt arbete på att utveckla prestations- och 
kvalitetsindikatorer för dessa ändamål. Den största utmaningen för 
SCB blir att finna kvalitetsvariabler där det är möjligt att separera 
effekten från en specifik prestation. Ytterligare ett viktigt problem 
är hur mycket man ska justera prestationen när det sker en 
kvalitetsförbättring (Murray, 2010). Ofta antas att en specifik 
kvalitetsförändring påverkar volymmåttet i samma utsträckning 
som prestationen. Det bygger på att man definierar ett idealt sätt 
att mäta prestationen för en viss verksamhet som överensstämmer 
med hur kvalitetsjusteringen mäts. 

För många kollektiva ändamål kan det vara svårt att definiera 
prestationer och mäta effekter. Ett exempel är försvaret där 
försvarsförmågan ytterst visar sig först vid ett krig. Samtidigt kan 
man också se fred som en effekt av försvarets prestationer. Hill 
(1975) ansåg att det inte finns någon mening med att försöka 
utveckla produktivitetsmått för försvaret och statsförvaltningen då 
produktionen inte påverkas av konsumenternas efterfrågan. Det 
finns dock även kollektiva ändamål där det är möjligt att finna 
indikatorer för såväl prestationer som effekter. Atkinson Review 
(2005) argumenterar för att det till exempel för brandförsvar är 
möjligt att hitta tillfredställande indikatorer på prestationer såväl 
som effekter. Riksrevisionen (2011:2; 2011:7) visar att det finns 
möjligheter att utveckla fungerande indikatorer på prestationer och 
effekter inom väginvesteringar och forskning.  

I kapitel 2 belyses främst arbetet med att utveckla national-
räkenskaperna när det gäller de individuella ändamålen utbildning 
samt hälso- och sjukvård. Dessa områden utgör ungefär hälften av 
den totala offentliga konsumtionen.  

Mot bakgrund av den kritik som har framkommit mot slut-
betygen i grundskolan som indikator på kunskapsnivå (Hansson 
m.fl., 2011; Riksrevisionen, 2011:23; Vlachos, 2010) kan det vara 
bättre att låta kvalitetsindikatorer för grund- och gymnasieskolan 
baseras på testresultat från de nationella proven. Det är då viktigt 
att dessa prov utformas på ett sätt som gör det möjligt att mäta 
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kunskaper över tid, vilket bör vara möjligt för ämnen som 
exempelvis matematik och läsförståelse.40 OECD (2010) konstate-
rar att testresultat är ett mycket användbart mått för att försöka 
kvalitetsjustera volymförändring inom grund- och gymnasieskolan. 
Det är också viktigt att man kontrollerar testresultatet för 
socioekonomiska faktorer.41 SCB bör tillsammans med berörda 
myndigheter som exempelvis Skolverket arbeta med att utforma 
och utveckla de nationella proven på ett sådant sätt att de mäter 
elevernas kunskaper över tid. En fördel med att använda betyg 
istället för provresultat är att betyg är resultatet av upprepade och 
flerdimensionella mätningar av elevers kunskaper medan prov 
mäter förmåga mer snävt (Fredriksson och Vlachos, 2011).  

För högre utbildning baseras SCB:s volymmått på antalet 
studenter som läser vid universitet och högskolor. Istället borde 
volymmåttet baseras på antalet högskolepoäng. Högskolepoäng är 
att föredra då de faktiskt mäter huruvida studenter tillgodogör sig 
de kunskaper som lärs ut.  

Enligt OECD (2010) är en viktig skillnad mellan utbildning och 
hälso- och sjukvård att den senare är betydligt mer heterogen. Det 
finns tusentals sjukdomar och behandlingar. Det finns därför en 
risk att det är betydligt svårare att använda prestationer och 
produktionsfaktorer som kvalitetsjusteras för att mäta produk-
tivitetsutvecklingen inom hälso- och sjukvård. Både OECD (2010) 
och Atkinson (2005) anser att det bästa sättet att mäta 
volymindikatorer för hälso- och sjukvård är att basera dem på 
behandlingar. Kritiker menar att om man vill att prestationer i 
offentlig sektor ska mätas på samma sätt som produktion i 
näringslivet bör man inte inom exempelvis sjukvård försöka mäta 
prestationer som ”the whole course of treatment” (Murray, 2010). 
Samtidigt skulle det innebära att det blir nästan omöjligt att göra 
kvalitetsjusteringar då det är betydligt enklare att urskilja direkta 
effekter från en behandling av en sjukdom än av behandlingen från 
en viss enhet inom sjukvården. En viktig generell slutsats är att det 
inte finns någon poäng i att mäta produktivitetstillväxt om man 
inte gör kvalitetsjusteringar. Därför är behandlingar det bästa sättet 
att mäta volymutvecklingen inom hälso- och sjukvård. 

I Sverige finns sedan slutet av 1990-talet ett väl utvecklat DRG-
system som grupperar vårdtillfällena efter sjukdom (diagnos), 
                                                                                                                                                               
40 En annan förutsättning är att det sker en oberoende rättning av de nationella proven. 
41 Eventuella socioekonomiska effekter kan vara betydelsefulla, men speglar inte påverkan 
från utbildningens kvalitet. 
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medicinska åtgärder och komplikationer samt hur resurskrävande 
patienterna är (SKL, 2006). Det innebär att de vårdtillfällen som 
förs till samma grupp hör till samma sjukdomskategori och kräver 
ungefär samma resurser.  

Det är svårt att försöka särskilja olika kvalitetseffekter från en 
och samma behandling. OECD har inget bra förslag på exakt hur 
man borde gå tillväga för att ta hänsyn till kvalitetsförändringar.  I 
Storbritannien har man kommit längst inom detta område. Där 
använder man kvalitetsindikatorer som sannolikheten att överleva 
på kort sikt, hälsoeffekter från behandlingar och vilken påverkan 
förändring i kötid har på hälsoeffekten samt effekter från 
primärvårdsbehandling. Det är dock inte möjligt att kvalitetsjustera 
samtliga behandlingar.  

En möjlighet för att förbättra mätningen av kvaliteten i den 
svenska hälso- och sjukvårdssektorn är att använda sig av hälso-
justerade levnadsår (Quality Adjusted Life Years). Denna metod 
diskuteras i kapitel 4. OECD (2010) ställer sig tveksamt till att 
använda QALY som kvalitetsindikator, då viktningen är osäker, 
vissa hälsotillstånd inte påverkas och hälsotillståndet kan värderas 
olika beroende på om experter eller befolkning utgör referensram. 
Lars Hultkrantz och Mikael Svensson menar dock att det ligger i 
sakens natur att mätning av makroekonomiska förhållanden inte 
kan vara helt exakt och att metodiken successivt måste förfinas. 
Det huvudsakliga problemet är inte metoden utan avsaknaden av 
standarder och statistikunderlag på nationell nivå. Tillsammans 
med en monetär värdering av en QALY skulle ett ekonomiskt 
värde på hälsoförändringar hos den svenska befolkningen kunna 
introduceras som en typ av hälsojustering av nationalräken-
skaperna. Det är därför viktigt att ytterligare resurser satsas för att 
utreda hur QALY skulle kunna inkluderas i nationalräkenskaperna.  

Givet de svårigheter som arbetet möter med att utveckla 
nationalräkenskaperna finns det anledning att bredda ansträngning-
arna. Verkligheten, och de politiska ambitionerna, har många 
dimensioner och den ekonomiska statistiken måste kunna svara på 
många olika typer av frågor. Nationalräkenskapssystemets stora 
fördel ligger i konsistensen. Olika sektorer mäts med samma mått, 
summan av delarna blir lika med helheten (och inte 200 procent) 
och möjligheten att mäta vid olika punkter i de ekonomiska 
kretsloppen gör det möjligt att göra avstämningar och hantera 
mätfel. Samtidigt innebär detta krav på vilken statistik som kan 
användas, vilken detaljnivå som kan anges, på datatillgångens 
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kontinuitet osv. Utan att ge upp ambitionen att utveckla national-
räkenskaperna finns det därför anledning att utveckla även andra 
makroindikatorer för den offentliga sektorn än de som baseras på 
nationalräkenskaperna. 

Magnus Arnek konstaterar i kapitel 3 att sådana indikatorer kan 
erhållas både ur makro- och mikroansatser. Exempelvis använder 
sig den Europeiska Centralbanken av ett antal makroindikatorer 
såsom mått på korruption, utbildning, rättsystem etc. för att skapa 
index som jämför den offentliga sektorns prestationer i olika 
länder. De mått som tas fram används sedan i DEA-analys för att 
bedöma den offentliga sektorns relativa effektivitet i medlems-
länderna. Ett exempel på ett land där mikrobaserade indikatorer 
används för att utvärdera produktivitet i offentlig sektor är 
Australien. Där samlar man in data för ett hundratal indikatorer för 
att jämföra produktivitet, effektivitet, måluppfyllelse och jämlik-
het. Jämförelserna görs främst för samma typ av verksamhet i olika 
regioner. En slutsats är att liknande jämförelser baserade på 
indikatorer skulle kunna göras för Sverige. Som för alla sådana 
index är det dock svårt att undvika att sammanvägningen av olika 
delindex uppfattas som godtycklig.  Det är därför oklart om 
metoden är lämpad för att göra uppföljning av den offentliga 
sektorn i sin helhet. 

I kapitel 2 framgick att SCB använder boendestandard och 
personalens utbildningsnivå som kvalitetsmått inom äldrevården. 
Dessa är mått på kvaliteten hos produktionsfaktorerna arbete och 
kapital. Således antas implicit att en högre utbildning hos 
personalen per automatik leder till bättre omsorg av äldre. Inom 
bland annat äldrevården finns i dag ett nationellt system av 
återkommande enkäter där man mäter i vilken grad de äldre och 
deras anhöriga är nöjda med prestationerna. Mats Bergman och 
Sofia Lundberg visade i kapitel 5 hur resultaten från dessa 
mätningar kan användas för att jämföra kvalitetsvariabler i olika 
kommuner. De konstaterade att Nöjd kundindex, NKI, är ett bra 
övergripande mått på vårdkvaliteten i äldreomsorgen. Innan man 
kan beräkna produktivitetsutvecklingen måste man dock bestämma 
sig för värdet av en viss ökning i NKI. Att försöka bestämma ett 
värde av en förändring i NKI är mycket svårt. Författarna menar 
att en möjlighet vore att utnyttja de värderingsnormer som finns 
för QALY.  

Förutsättningarna för att ta fram kvalitetsjusterade produkti-
vitetsmått förefaller förhållandevis gynnsamma när det gäller äldre-
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omsorg. I jämförelse med sjukvården handlar det om en mer 
homogen verksamhet som ju främst syftar till att tillfredsställa 
grundläggande mänskliga behov när kroppen börjar svikta. Det 
finns tillgång till statistik som mäter prestationer, kostnader och 
brukarnöjdhet. Bergman och Lundbergs genomgång visar emeller-
tid att det även på detta område är mycket svårt att få fram 
översiktlig statistik som kan användas på ett meningsfullt sätt. För 
flertalet kommuner finns ännu inte uppgifter över kostnaden per 
brukare beräknad enligt en standardmetod som möjliggör jämför-
barhet och de uppgifter som finns varierar så mycket mellan 
kommunerna att man måste misstänka att de påverkas av stora 
mätfel. Brukarundersökningarna plågas av bortfallsproblem som i 
vissa fall är betydande. Bland de kvalitetsindikatorer som tas fram i 
SKL:s öppna jämförelse är vissa mer användbara än andra.  

NKI-måtten och kvalitetsindikatorerna inom äldreomsorgen är 
exempel på statistik som kan vara mycket användbar som 
indikatorer men som inte direkt kan integreras i nationalräken-
skaperna. Här har kanske QALY en annan potential. I en tid när 
både äldreomsorgen och sjukvården står inför en betydande 
kostnadspress till följd av demografiska förändringar är det av 
avgörande betydelse att kunna följa om de omställningar av verk-
samheten som kommer att göras går ut över den äldre 
befolkningens hälsa och livskvalitet. 

Ytterligare en fråga som förtjänar särskild uppmärksamhet är 
statistiken för den omfattande del av den offentliga sektorns 
verksamhet som upphandlas i konkurrens. Sådan verksamhet utgör 
idag mellan femton och tjugo procent av landets hela resurs-
användning, men följs i mycket liten utsträckning upp. Nilsson 
m.fl. (2012) hävdar att särskilt kostnadsstatistik skulle kunna 
samlas in på ett systematiskt sätt utan större svårighet genom att 
fakturorna från utförarna registreras med upphandlingens 
diarienummer. I alla händelser finns det mycket som talar för att en 
översyn över insamling, lagring och analys av data på detta område 
skulle kunna ge väsentliga bidrag till att förbättra den ekonomiska 
statistiken för den offentliga sektorn, med avseende på dess 
kostnader, kvalitet och produktivitetsutveckling.  

Den här antologin har visat på de problem som föreligger med 
att mäta produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor i Sverige. 
Antologin konstaterar att produktivitetsmätningar i offentlig 
sektor bör baseras på prestationsmått som kvalitetsjusteras.  
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Det innebär att det är nödvändigt med ytterligare forskning för 
att utveckla olika prestationsmått och kvalitetsmått för offentlig 
sektor. Antologin konstaterar att nationalräkenskapsarbetet bör 
fokusera på att utveckla prestations- och kvalitetsindikatorer för 
individuella ändamål såsom utbildning, hälso- och sjukvård och 
äldrevård. På längre sikt bör SCB i samarbete med andra 
myndigheter arbeta fram metoder för att mäta prestationer och 
effekter när det gäller kollektiva ändamål som vägar, rättsskipning, 
fångvård och brandförsvar. Eftersom kollektiva ändamål kan skilja 
sig avsevärt mellan olika länder är det troligt att OECD kommer 
att behålla uppfattningen att den bästa metoden för att mäta 
kollektiva ändamål är genom att endast beräkna deras kostnader. 
SCB bör därför på sikt redovisa så kallade satellitkonton med 
beräkningar av produktivitet för kollektiva ändamål baserat på både 
prestationsvolymer och kostnader. Vi har också pekat på några av 
de möjligheter som finns att komplettera den ekonomiska 
statistikens ”instrumentbräda” med fler makroindikatorer än 
nationalräkenskapernas. 
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Förteckning över tidigare rapporter till 
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2013 

- Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande 
och kommunala markanvisningar. 

- Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om 
korruption på svenska. 

- Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt 
näringsliv 1990-2009. 

- Transportinfrastrukturens framtida organisering och 
finansiering. 

- Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av 
infrastruktur. 

- Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det 
svenska landsbygdsprogrammet. 

- The pension system in Sweden. 

2012 

- Svängdörr i staten – en ESO-rapport om när politiker och 
tjänstemän byter sida. 

- En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan. 
- Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre 

skolan. 
- Income Shifting in Sweden. An empirical evaluation of the 3:12 

rules. 
- Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på 

tunnelbanan. 
- Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i 

arbetslöshetsförsäkringen 
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- Lärda för livet? – en ESO-rapport om effektivitet i svensk 
högskoleutbildning 

- Forskning och innovation – statens styrning av högskolans 
samverkan och nyttiggörande 

2011 

- UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en 
globaliserad värld. 

- Försvarets förutsättningar – en ESO-rapport om erfarenheter 
från 20 år av försvarsreformer. 

- Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt. 
- Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar 

och arbetsutbudet. 
- Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbets-

marknadsintegration. 
- Kollektivtrafik utan styrning 
- Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i 

Norden 
- Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett 

internationellt forskningsperspektiv. 
- Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor. 

2010 

- En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida 
kompetensförsörjning. 

- Beskattning av privat pensionssparande. 
- Polisens prestationer – En ESO-rapport om resultatstyrning 

och effektivitet. 
- Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges. 
- Statliga bidrag till kommunerna – i princip och praktik. 
- Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägen-

het. 
- Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i 

hälso- och sjukvården. 
- Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i 

välfärdssystemen. 
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- Kåren och köerna. En ESO-rapport om den medicinska 
professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård. 

2009 

- Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga? 
- Regelverk och praxis i offentlig upphandling. 
- Invandringen och de offentliga finanserna. 
- Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-

fonderna. 
- Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet 

och resursfördelning. 
- En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och 

statliga reform ideologier. 

2003 

- Skolmisslyckande - hur gick det sen? 
- Politik på prov – en ESO-rapport om experimentell ekonomi.  
- Precooking in the European Union - the World of Expert 

Groups. 
- Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsut-

krävande av generaldirektörer. 
- Bostadsbyggandets hinderbana – en ESO-rapport om ut-

vecklingen 1995 – 2001. 
- Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet. 

2002 

- "Huru skall statsverket granskas?" - Riksdagen som arena för 
genomlysning och kontroll. 

- What Price Enlargement? implications of an expanded EU. 
- Den svenska sjukan - sjukfrånvaron i åtta länder. 
- Att bekämpa mul- och klövsjuka en ESO-rapport om ett 

brännbart ämne. 
- Lärobok för regelnissar - en ESO-rapport om regelhantering vid 

avregleringar. 
- Att hålla balansen - en ESO-rapport om kommuner och budget-

disciplin.  
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- The School´s Need for Resources - A Report on the 
Importance of Small Classes. 

- Klassfrågan - en ESO-rapport om lärartätheten i skolan. 
- Staten fick Svarte Petter - en ESO-rapport om bostads-

finansieringen 1985-1993. 
- Hoten mot kommunerna - en ESO-rapport om ansvarsför-

delning och finansiering i framtiden. 

2001 

- Mycket väsen för lite ull - en ESO-rapport om partnerskapen i 
de regionala tillväxtavtalen. 

- I rikets tjänst - en ESO-rapport om statliga kårer. 
- Rättvisa och effektivitet - en ESO-rapport om idéanalys. 
- Nya bud - en ESO-rapport om auktioner och upphandling. 
- Betyg på skolan - en ESO-rapport om gymnasieskolorna. 
- Konkurrens bildar skola - en ESO-rapport om friskolornas 

betydelse för de kommunala skolorna. 
- Priset för ett större EU - en ESO-rapport om EU:s utvidgning. 

2000 

- Att granska sig själv - en ESO-rapport om den kommunala 
miljötillsynen. 

- Bra träffbild, fast utanför tavlan - en ESO-rapport om EU:s 
strukturpolitik. 

- Utbildningens omvägar - en ESO-rapport om kvalitet och 
effektivitet i svensk utbildning. 

- En svartvit arbetsmarknad? - en ESO-rapport om vägen från 
skola till arbete. 

- Privilegium eller rättighet? - en ESO-rapport om antagningen 
till högskolan 

- Med många mått mätt - en ESO-rapport om internationell 
benchmarking av Sverige. 

- Kroppen eller knoppen? - en ESO-rapport om idrotts-
gymnasierna. 

- Studiebidraget i det långa loppet. 
- 40-talisternas uttåg - en ESO-rapport om 2000-talets demo-

grafiska utmaningar. 
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1999 

- Dagis och drivkrafter - en ESO-rapport om 2000-talets 
demografiska utmaningar. 

- Återvinning utan vinning - en ESO-rapport om sopor. 
- En akademisk fråga - en ESO-rapport om rankning av C-

uppsatser. 
- Hederlighetens pris - en ESO-rapport om korruption. 
- Samhällets stöd till de äldre i Europa - en ESO-rapport om 

fördelningspolitik och offentliga tjänster. 
- Regionalpolitiken - en ESO-rapport om tro och vetande. 
- Att snubbla in i framtiden - en ESO-rapport om statlig om-

vandling och avveckling. 
- Att reda sig själv - en ESO-rapport om rederier och 

subventioner. 
- Bostad sökes - en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet. 
- Att ta sig ton – en ESO-rapport om svensk musikexport 1974 – 

1999. 
- Med backspegeln som kompass – en ESO-rapport om 

stabiliseringspolitiken som läroprocess. 
- Med backspegeln som kompass – en ESO-seminarium om 

stabiliseringspolitik som läroprocess. 

1998 

- Staten och bolagskapitalet - om aktiv styrning av statliga bolag. 
- Kommittéerna och bofinken - kan en kommitté se ut hur som 

helst? 
- Regeringskansliet inför 2000-talet - rapport från ett ESO-

seminarium. 
- Att se till eller titta på - om tillsynen inom miljöområdet. 
- Arbetsförmedlingarna - mål och drivkrafter. 
- Kommuner Kan! Kanske! - om kommunal välfärd i framtiden. 
- Vad kostar en ren? - en ekonomisk och politisk analys. 

1997 

- Fisk och Fusk - Mål, medel och makt i fiskeripolitiken. 
- Ramar, regler, resultat - vem bestämmer över statens budget?  
- Lönar sig arbete? 
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- Egenföretagande och manna från himlen. 
- Jordbruksstödet - efter Sveriges EU-inträde. 

1996 

- Kommunerna och decentraliseringen - Tre fallstudier. 
- Novemberrevolutionen - om rationalitet och makt i beslutet att 

avreglera kreditmarknaden 1985. 
- Kan myndigheter utvärdera sig själva? 
- Nästa steg i telepolitiken. 
- Reglering som spel - Universiteten som förebild för offentliga 

sektorn? 
- Hur effektivt är EU:s stöd till forskning och utveckling? - En 

principdiskussion. 

1995 

- Kapitalets rörlighet Den svenska skatte- och utgiftsstrukturen i 
ett integrerat Europa. 

- Generationsräkenskaper.  
- Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter. 
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplet sportfiske. 
- Kostnader, produktivitet och måluppfyllelse för Sveriges 

Television AB. 
- Vad blev det av de enskilda alternativen? En kartläggning av 

verksamheten inom skolan, vården och omsorgen. 
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplen allemans-

rätten, fjällen och skotertrafik i naturen. 
- Företagsstödet Vad kostar det egentligen? 
- Försvarets kostnader och produktivitet. 

1994 

- En effektiv försvarspolitik? Fredsvinst, beredskap och åter-
tagning. 

- Skatter och socialförsäkringar över livscykeln En simulerings-
modell. 

- Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra 
länder. 
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- Fördelningseffekter av offentliga tjänster. 
- En Social Försäkring. 
- Valfrihet inom skolan Konsekvenser för kostnader, resultat och 

segregation. 
- Skolans kostnader, effektivitet och resultat En branschstudie. 
- Bensinskatteförändringens effekter. 
- Budgetunderskott och statsskuld Hur farliga är de? 
- Den svenska insolvensrätten Några förslag till förbättringar 

inom konkurshanteringen m.m. 
- Det offentliga stödet till partierna Inriktning och omfattning. 
- Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980 – 1992. 
- Kvalitet och produktivitet - Teori och metod för kvalitets-

justerande produktivitetsmått. 
- Kvalitets- och produktivitetsutvecklingen i sjukvården 1960 – 

1992. 
- Varför kulturstöd? Ekonomisk teori och svensk verklighet. 
- Att rädda liv Kostnader och effekter. 

1993 

- Idrott åt alla? Kartläggning och analys av idrottsstödet. 
- Social Security in Sweden and Other European Countries Three 

Essays. 
- Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjuk-

vården och trafiken. 
- Hur välja rätt investeringar i transportinfrastrukturen? 
- Presstödets effekter en utvärdering. 

1992 

- Statsskulden och budgetprocessen.  
- Press och ekonomisk politik tre fallstudier. 
- Kommunerna som företagsägare - aktiv koncernledning i 

kommunal regi. 
- Slutbudsmetoden ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden 

utan konflikter. 
- Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i 

internationell belysning. 
- Statliga bidrag motiv, kostnader, effekter? 
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- Vad vill vi med socialförsäkringarna? 
- Fattigdomsfällor. 
- Växthuseffekten slutsatser för jordbruks-, energi- och skatte-

politiken. 
- Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken eller tvärtom? 
- Skatteförmåner och särregler i inkomst- och mervärdesskatten. 

1991 

- SJ, Televerket och Posten bättre som bolag? 
- Marginaleffekter och tröskeleffekter barnfamiljerna och barn-

omsorgen. 
- Ostyriga projekt att styra stora kommunala satsningar. 
- Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården vad blir 

effekterna? 
- Skogspolitik för ett nytt sekel. 
- Det framtida pensionssystemet två alternativ.  
- Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster. 
- Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med 

tillämpningar på offentlig sektor. 
- Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning. 

1990  

- Läkemedelsförmånen. 
- Sjukvårdskostnader i framtiden vad betyder åldersfaktorn?  
- Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall. 
- Skola? Förskola? Barnskola? 
- Bostadskarriären som en förmögenhetsmaskin.  

1989 

- Arbetsmarknadsförsäkringar.  
- Hur ska vi få råd att bli gamla?  
- Kommunal förmögenhetsförvaltning i förändring – city-

kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
- Bostadsstödet - alternativ och konsekvenser. 
- Produktivitetsmätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet. 
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- Statsbidrag till kommuner: allt på en check eller lite av varje? En 
jämförelse mellan Norge och Sverige. 

- Vad ska staten äga? De statliga företagen inför 90-talet. 
- Beställare-utförare - ett alternativ till entreprenad i kommuner. 
- Lönestrukturen och den "dubbla obalansen" - en empirisk studie 

av löneskillnader mellan privat och offentlig sektor. 
- Hur man mäter sjukvård - exempel på kvalitet- och effektivitets-

mätning. 

1988 

- Vad kan vi lära av grannen? Det svenska pensionssystemet i 
nordisk belysning. 

- Kvalitet och kostnader i offentlig tjänsteproduktion. 
- Alternativ i jordbrukspolitiken. 
- Effektiv realkapitalanvändning i kommuner och landsting. 
- Hur stor blev tvåprocentaren? Erfarenheten från en besparings-

teknik. 
- Subventioner i kritisk belysning. 
- Prestationer och belöningar i offentlig sektor. 
- Produktivitetsutveckling i kommunal barnomsorg. 
- Från patriark till part - spelregler och lönepolitik för staten som 

arbetsgivare. 
- Kvalitetsutveckling inom den kommunala barnomsorgen. 

1987 

- Integrering av sjukvård och sjukförsäkring. 
- Produktkostnader för offentliga tjänster - med tillämpningar på 

kulturområdet. 
- Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen 

1970-1980. 
- Vägar ut ur jordbruksregleringen - några idéskisser. 
- Att leva på avgifter - vad innebär en övergång till avgifts-

finansiering?  

1986 

- Offentliga utgifter och sysselsättning. 
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- Produktions-, kostnads-, och produktivitetsutveckling inom 
den offentliga finansierade utbildningssektorn 1960-1980. 

- Socialbidrag. Bidragsmottagarna: antal och inkomster. Social-
bidragen i bidragssystemet.  

- Regler och teknisk utveckling. 
- Kostnader och resultat i grundskolan - en jämförelse av 

kommuner. 
- Offentliga tjänster - sökarljus mot produktivitet och användare. 
- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse. 
- Byråkratiseringstendenser i Sverige. 
- Effekter av statsbidrag till kommuner. 
- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning. 
- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag - en hjälp att fatta bättre 

beslut. 
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

armén och flygvapnet 1972-1982. 

1985 

- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet – möjlig-
heter, problem och erfarenheter.  

- Sociala avgifter - problem och möjligheter inom färdtjänst och 
hemtjänst.  

- Skatter och arbetsutbud.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

vägsektorn.  
- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor – 

förstudie.  
- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?  
- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre 

generationen.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den 

sociala sektorn 1970-1980.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960-1980.   
- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade 

efterfrågan i samhället.  
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1984 

- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser - en 
metod att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.  

- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio 
länder.  

- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella 
standard.  

- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa 
effekter.  

- Är subventioner effektiva?  
- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt - behov 

och tänkbara utformningar.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, ut-

landsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Budget-
underskott, efterfrågan och inflation.  

- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.  

1983 

- Administrationskostnader för våra skatter.  
- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott, 

portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av 
offentliga besparingar m.m.  

- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.  
- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.  
- Administrationskostnader för några transfereringar.  
- Driver subventioner upp kostnader - prisbildningseffekter av 

statligt stöd.  
- Minskad produktivitet i offentlig sektor - en studie av patent- 

och registreringsverket.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av 

budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.  
- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt 

stöd till barnfamiljer.  
- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.  
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1982 

- Ökad produktivitet i offentlig sektor - en studie av de allmänna 
domstolarna.  

- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens 

teori och politik. Statens budgetfinansiering och penning-
politiken. 

- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner. 
- Perspektiv på besparingspolitiken.
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