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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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