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Sammanfattning 

Kommunernas effektivitet är olika, de får ut olika mycket verksam-
het eller resultat för samma mängd pengar. Detta har påvisats i en 
rad studier de senaste åren, bland annat i vår tidigare rapport till ESO 
(2016) där vi uppskattade en effektiviseringspotential på 10–15 pro-
cent i kommunal grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg.1 Ef-
fektivitetsskillnader är också väl kända inom kommunerna. Från 
flera håll, inte minst inifrån kommunsektorn påtalas att effektivise-
ring behövs för att kunna hantera det finansieringsproblem som 
uppstår när kostnaderna ökar till följd av en allt äldre befolkning.2 
Om effektiviteten kan ökas genom att ineffektiva kommuner lär av 
mer effektiva, kan mer kommunal service erbjudas för samma mängd 
pengar.  

Sedan ett par decennier uppmuntras jämförelser mellan kommu-
ner som ett redskap för effektivisering. Förutsättningarna för jäm-
förelser förbättras också löpande genom att allt mera data i form av 
olika resurs-, kvalitets- och resultatmått tas fram. Men trots en ofta 
ambitiös benchmarking och allt bättre förutsättningar kvarstår 
betydande skillnader i effektivitet mellan kommunerna. Mycket talar 
därför för att uppmaningar till benchmarking inte räcker för att 
åstadkomma en mer effektiv användning av resurserna i många 
kommuner. Sannolikt behöver drivkrafterna för effektivisering stär-
kas. Frågan är hur detta ska göras. 

I den här studien har vi undersökt möjligheterna att stärka kom-
munernas effektiviseringsarbete genom att införa ett ekonomiskt 
incitament som bygger på systematisk benchmarking inom förskola, 
grundskola och äldreomsorg. Konkret är tanken att införa ett nytt 
statsbidrag vars storlek bestäms av hur en kommun presterar jämfört 
med andra kommuner med likartade förutsättningar. Genom att öka 

 
1 Arnek, M., T. Melin och A. Norrlid, (2016) och Vårdanalys (2013). 
2 Ekonomirapporten (2019). 
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effektiviteten, antingen genom att åstadkomma ett bättre resultat till 
samma kostnad eller att uppnå samma resultat till en lägre kostnad, 
ska en kommun kunna förbättra sitt ekonomiska läge – därigenom 
skapas ett ekonomiskt incitament för effektivitet.  

Att införa ett effektiviseringsbidrag reser en mängd frågor av 
både principiell och praktisk natur som måste besvaras på ett nöjakt-
igt sätt innan en praktisk tillämpning kan bli aktuell. Som ett led i att 
kunna besvara dessa har vi gått igenom tidigare studier av effektivitet 
inom det kommunala området, analyserat de incitament som kom-
munerna i dag möter samt analyserat tillgången på data och hur 
skillnader i strukturella förutsättningar mellan kommunerna kan 
beaktas. Utifrån detta har vi dragit slutsatsen att det effektiviserings-
bidrag som vi lägger fram här måste uppfylla följande grundläggande 
krav: att den effektivitet som ligger till grund för bidraget mäts på 
ett rättvisande sätt, att bidraget skapar ett incitament för den en-
skilda kommunen som träffar rätt och att inte oavsiktliga negativa 
konsekvenser uppstår. Bidraget måste därutöver passa in i den be-
fintliga ordningen med kommunalt självstyre, systemet för ekono-
misk utjämning mellan kommunerna och de redan existerande stats-
bidragen. I det följande utvecklas hur vi har gått till väga för att för-
söka tillgodose dessa krav. 

Rättvisande beräkning av effektivitet 

Till grund för effektiviseringsbidraget ligger en för varje kommun 
skattad effektiviseringspotential där vi med effektivitet avser relat-
ionen mellan grad av måluppfyllelse för respektive verksamhet, till 
exempel antal elever i grundskolan som når kunskapsmålen eller för 
äldreomsorgen att målsättningarna i socialtjänstlagen uppfylls, och 
de resurser som går åt. Effektivitet kan därvid ses som en utveckling 
av produktivitet som handlar om största möjliga verksamhetsvolym 
till lägsta möjliga kostnad.  

För att kunna beräkna effektivitet behövs utfallsmått som fångar 
både volym och kvalitet för den aktuella verksamheten. Ofta saknas 
dock bra kvalitetsmått för de kommunala verksamheterna, vilket gör 
att beräkningarna av effektivitet snarast utgör beräkningar av 
produktivitet. I takt med att tillgången på bättre kvalitetsdata ökar, 
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kommer beräkningarna mer och mer att kunna handla om effektivi-
tet.  

Sverige har ett väl fungerande system för att mäta strukturellt 
betingade kostnadsskillnader inom den del av det kommunala utjäm-
ningssystemet som rör kostnadsutjämning. Kostnadsutjämningen 
syftar till att ge kommunerna likvärdiga finansiella förutsättningar 
att bedriva de obligatoriska kommunala verksamheterna genom om-
fördelning av pengar mellan kommunerna. Detta kräver rättvisande 
beräkningar av kostnader. Vi har därför utgått från kostnadsut-
jämningen i beräkningarna av effektivitet där kommunernas resurs-
förbrukning, mätt som totalkostnader för olika verksamheter, är den 
centrala input-komponenten. När det gäller resultatsidan har vi 
strävat efter att måtten i så stor utsträckning som möjligt ska mäta 
måluppfyllelse, men vi kan konstatera att det saknas tillförlitliga 
resultatmått för, framför allt, förskola och äldreomsorg. Med denna 
reservation har vi i ett första steg beräknat varje kommuns relativa 
effektivitet inom de tre verksamheterna. I ett andra steg har vi sedan 
justerat dessa skattade värden för strukturella skillnader i förut-
sättningar mellan kommunerna, så att vi slutligen erhåller ett struk-
turkorrigerat effektivitetsvärde. Resultaten har tagits fram per kom-
mun och verksamhet samt vägts samman till ett totalvärde per kom-
mun som sedan ligger till grund för beräkningen av effektiviserings-
bidraget. 

Träffsäkert och verkningsfullt incitament 

Det andra kravet är att effektiviseringsbidraget ska träffa rätt och ge 
avsedd effekt. Effektivitetsskillnader kan ses som ett lokalt manö-
verutrymme där rätt val av åtgärd medför högre effektivitet. Ekono-
miska incitament för ökad effektivitet bör därför kopplas till verk-
samheter där skillnaderna är stora och rör resursmässigt omfattande 
verksamheter eftersom det går att vinna som mest där. Därigenom 
kan resurser frigöras till annat, till sparande eller att en bättre verk-
samhet kan bedrivas.  

Ekonomiska incitament är vanligen kopplade till vissa på förhand 
angivna åtgärder och önskade konsekvenser av dessa. Det kan vara 
svårt att mejsla ut ett incitament för ökad kommunal effektivitet på 
det sättet. Det är sällan något enskilt specifikt grepp som ökar 
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effektiviteten i alla kommuner eftersom deras förhållanden är olika. 
Det är då bättre att hänga upp ett incitament på ett samlat målvärde 
för effektivitet som medger olika åtgärder i olika kommuner. För-
djupad benchmarking, så kallad processbenchmarking, syftar all-
mänt till att identifiera rätt åtgärd på rätt ställe. Ett ekonomiskt inci-
tament kan förstärka kommunernas sökande efter, men också 
genomförande av, rätt åtgärd genom att dela ut en vinst baserad på 
ett målvärde. Därtill skulle ett incitament som ger möjlighet till 
budgetförstärkning sannolikt också öka kommuninvånarnas intresse 
för vilka resultat som den egna kommunen uppnår för de resurser 
som satsas.  

Inom ekonomisk teori sägs ofta att människans behov av varor 
och tjänster är oändligt samtidigt som resurserna att tillgodose dessa 
är begränsade, en beskrivning som även stämmer bra på vad kom-
munerna möter. Efterfrågan på kommunala tjänster ökar och ändras 
av många skäl, främst demografiska, men också ökande anspråk och 
förväntningar bland kommuninvånarna. Hur väl kommunerna kan 
gå detta till mötes växlar med konjunkturen och därmed de till-
gängliga resurserna. I goda tider är det, förstås, lättare att satsa mer 
på både omfattning och måluppfyllelse, ofta utan att behöva tänka 
så mycket på effektivitet eftersom resurserna i regel ökar och av-
vägningarna mellan olika ändamål kan upplevas som mindre nöd-
vändiga. I sämre tider måste kostymen krympa, eller i varje fall inte 
fortsätta växa, vilket innebär ett ökat fokus på effektivitet.  

Att kommunernas fokus tenderar att variera med konjunktur-
läget är naturligt, men inte optimalt, i effektiviseringshänseende. Det 
är önskvärt att få till en ordning som kontinuerligt håller relationen 
mellan resultat och resurser aktuell. Genom den benchmarking-
baserade effektiviseringsmekanism som vi studerat ser vi en pot-
ential att bidra till ett mer konstant fokus på effektivitet. 

Hur effektiviseringsbidraget ska finansieras har också betydelse 
för hur det bör konstrueras. Det finns principiellt två sätt att betala, 
antigen genom omfördelning mellan kommunerna eller genom att 
staten betalar, i förlängningen med lokala eller nationella skatte-
effekter. Betalning genom omfördelning skulle kunna göra ett 
incitament för effektivitet till en del av kostnadsutjämningen. Detta 
kan antas medföra ett ökat intresse för vad andra kommuner gör 
vilket sannolikt skulle medföra ett påtagligt ökat mellankommunalt 
tryck. Samtidigt skulle detta innebära ett ingrepp i det kommunala 
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utjämningssystemet och rucka på de grundläggande principer som 
detta bygger på, vilket vi inte anser är önskvärt. 

Om staten istället står för betalningen skulle effektiviserings-
bidraget ta form av ett villkorat statsbidrag till kommunerna, utanför 
det kommunala utjämningssystemet. Ökat mellankommunalt tryck 
skulle då utebli, medan trycket från den lagstiftande nivån skulle öka. 

Undvikande av oavsiktliga konsekvenser 

Det tredje kravet är att effektiviseringsbidraget inte ska ge upphov 
till oförutsedda negativa konsekvenser. Den kommunala ekonomin 
är ju inte fri från ekonomiska incitament. Tvärtom förekommer en 
rad olika ekonomiska incitament som samverkar på sätt som inte är 
alldeles lätta att genomskåda. Det mest grundläggande incitamentet 
för effektivitet kommer ur den kommunala beskattningsrätten till-
sammans med det lagstadgade kravet på en budget i balans. Beskatt-
ningen av kommuninvånarna kan ses som en avvägning mellan hur 
mycket service, stöd och tjänster som kommuninvånarna behöver 
och kräver och deras betalningsvilja. Ju bättre den avvägningen över-
ensstämmer med folkviljan, desto större är chansen för kommun-
ledningen att få förnyat förtroende.  

Större delen av vad kommunerna gör är ålagt av staten. Beskatt-
ningsrätten kan därför ses som ett delegerat tvång att hämta in till-
räcklig finansiering för obligatorisk verksamhet. Det kommunala 
självstyret är därmed inte helt fritt, utan rör sig inom gränserna för 
vad som måste utföras och hur mycket beskattning som krävs för 
detta. Här finns utrymme för olika ambitioner, men också för olika 
grad av effektivitet. Staten intervenerar i detta utrymme med riktade 
statsbidrag. Med riktade bidrag vill staten att specifika saker ska 
hända. Detta ökar kostnaderna och kan även öka effektiviteten om 
utfallet av de åtgärder som kommunen vidtar är rätt. Problemet är 
att den stora mängden statsbidrag, både riktade och generella, med-
för ett virrvarr av många gånger diffusa, och kanske motsägande, mål 
som sammantaget gör åtgärder svårförenliga eller rentav mot-
verkande. 

Att tillföra ytterligare ett incitament i denna miljö utan att det 
medför mer oreda med tveksam inverkan på effektiviteten är natur-
ligtvis inte trivialt. Också ett finkalibrigt incitament för ökad effek-
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tivitet av den typ som vi försöker formulera som undgår konflikt 
med befintliga incitament kan i sig medföra oavsiktliga konsekven-
ser. Exempel på sådana risker kan vara att kommunerna skulle 
tendera att göra mer av det som incitamentet anger, vilket ofta är det 
som kan mätas, eller till och med frisera redovisningen av resultat. 
Vi tror att en kraft som kan motverka en sådan utveckling är att 
effektiviseringsbidraget inte baseras på något enskilt mått utan kan 
falla ut vid olika typer av åtgärder inom flera kommunala verksam-
heter. Härigenom blir det svårare att manipulera underlaget till bi-
draget samtidigt som kommunernas självstyre inte naggas i kanten. 
Därtill kommer att risken för oönskade effekter måste vägas mot de 
positiva effekter i form av en mer effektiv resursanvändning som 
bidraget skulle kunna leda till. 

Slutsatser och förslag 

Vår slutsats efter att ha studerat möjligheterna att stimulera kom-
munernas effektiviseringssträvanden genom en effektivitetspremie 
baserad på systematisk benchmarking är försiktigt positiv. Det går 
att tillgodose kraven om rättvisande effektivitetsjämförelser, ett 
träffsäkert och verkningsfullt incitament till effektivisering utan 
allvarlig risk för oönskade bieffekter som passar in i det befintliga 
kommunala området – i alla fall på lite sikt den dag bättre resultat-
mått finns tillgängliga. Genom att grunda premien på effektivitets-
mått som utgår från förhållandet mellan insatta resurser och utfallet 
av den verksamhet som förbrukar resurserna kan drivkrafterna för 
effektivisering förstärkas.  

Effektivisering inte är alltid liktydigt med ekonomiska bespa-
ringar. Även om besparingar kan leda till effektivisering kan det 
hända att kommuner gör saker som ökar effektiviteten utan att det 
kostar mindre genom att verksamhetsutfallet blir bättre. En sådan 
utveckling bör belönas lika väl som när kvoten blir bättre genom 
minskad resursåtgång vid samma utfall. Den effektivitetspremie som 
vi har beräknat kan på det sättet också hjälpa till att upprätthålla 
effektivitetsmål i både goda och dåliga tider.  

Genom att utforma effektivitetspremien som ett statsbidrag fri-
stående från det kommunala utjämningssystemet baserad på genom-
snittlig effektivitet för flera verksamheter ges effektiva kommuner 
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ett generellt budgettillskott. Detta kan användas där det behövs 
samtidigt som risken för oönskade effekter av olika slag i enskilda 
verksamheter minskar. Vi har i rapporten räknat på en premie om 
maximalt 1 000 kronor per invånare för den eller de mest effektiva 
kommunerna. Totalt skulle kostnaden för premien för staten uppgå 
till drygt 1 miljard kronor per år med den modell vi prövat.  

Statens finansiering av premien måste förstås göras i konkurrens 
med annat. Det bästa argumentet för premien torde vara att det är 
en statlig kostnad som kan ses som en investering i framtida lägre 
kostnader eller bättre resultat i verksamheterna än vad som annars 
skulle bli fallet. Enligt överslagsberäkningar som vi gjort krävs det 
relativt små effektiviseringar i kommunerna för att det ska uppstå en 
samhällsekonomisk vinst, det vill säga att vinsterna av bidraget i 
form av förbättrade resultat eller minskade kostnader överstiger 
kostnaderna för finansieringen. Exempelvis var de totala utgifterna 
för förskolan knappt 79 miljarder kronor år 2018. Om de drygt 150 
kommuner som uppvisade en effektivitet lägre än genomsnittet 
sänkte sina kostnader med 5 procent skulle drygt två miljarder 
kronor kunna sparas eller användas till annat. 

På basis av dessa slutsatser tycker vi att mycket talar för att på 
sikt införa ett effektiviseringsbidrag baserat på systematisk bench-
marking av det slag vi här skisserar. Vi ser framför oss en stegvis 
process där den systematiska benchmarkingen utvecklas och robusta 
resultatmått med hög legitimitet bland kommunerna tas fram. När 
dessa är på plats kan en effektivitetspremie införas.




