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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.
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Summary 

Efficiency in Swedish municipalities varies greatly, where services of 
different quantity or quality are provided for similar amounts of 
money. This has been demonstrated in a number of studies in recent 
years, including in our previous report to ESO (2016) where we 
estimated an efficiency potential of 10–15 per cent in primary and 
secondary schooling and elderly care.3 The differences in efficiency 
are also well known among the municipalities themselves. From 
several quarters, not least from within the municipal sector, it has 
been pointed out that increased efficiency is necessary to deal with 
the financing problem that will arise in years ahead, when costs of 
municipal services will increase as a result of demographic change.4 
If inefficient municipalities learn from more efficient ones, more 
municipal services can be provided for the same amount of money. 

For several decades, comparisons between municipalities have 
been encouraged as a tool for streamlining. The conditions for 
comparisons are also being continuously improved by the develop-
ment of new indicators for resources, quality and performance. 
However, despite often ambitious benchmarking and improving 
conditions for analysis, significant differences in efficiency remain 
between municipalities. There is therefore much to suggest that calls 
for benchmarking are not enough to achieve a more efficient use of 
resources in many municipalities. It is likely that the incentives for 
streamlining need to be further strengthened. The question is how 
this should be done. 

In this study, we have explored the possibilities of strengthening 
municipalities’ efforts to increase efficiency by introducing a finan-
cial incentive based on systematic benchmarking in preschool, 
primary and lower secondary school and care for the elderly. In 

 
3 Arnek, M., T. Melin and A. Norrlid, (2016), and Vårdanalys (2013). 
4 Mörk E., G.O. Erlingsson and L. Persson (2019). 
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concrete terms, the idea is to introduce a new government grant, the 
size of which is determined by how a municipality performs com-
pared to other municipalities with similar conditions. By increasing 
efficiency, either by achieving a better result at the same cost or by 
achieving the same result at a lower cost, a municipality should be 
able to improve its economic situation – thereby creating an 
economic incentive for efficiency.  

Introducing an efficiency grant raises a number of questions that 
are of a both principle and practical nature and which need to be 
adequately answered before practical application can be considered. 
In order to answer these, we have reviewed previous studies of 
efficiency in the municipal area, analysed the incentives currently 
used to influence municipalities and analysed the availability of data 
and how differences in structural conditions between municipalities 
can be taken into account. On this basis, we have concluded that an 
efficiency grant of the kind we are presenting here must meet the 
following basic requirements: that the efficiency on which the grant 
is based is measured in a fair way, that the grant creates incentives 
for individual municipalities, and that unintended negative 
consequences do not occur. In addition, the grant must fit into the 
existing system of municipal self-government, the system of 
economic equalisation between municipalities and other existing 
state subsidies. In the following, we will explore how to meet these 
requirements. 

Fair calculation of efficiency 

The basis for the efficiency grant is an estimated efficiency potential 
for each municipality. This refers to the relationship between the 
degree of achievement of the targets for each service – for example, 
the number of pupils in comprehensive school who reach the educa-
tional goals or, for elderly care, that the objectives of the Social 
Services Act are met – and the resources used. In order to calculate 
efficiency, outcome measures are needed that capture both volume 
and quality for the current activity. However, good quality measures 
for municipal activities are often lacking, and in these cases only 
productivity can be calculated. As the availability of quality data 
increases, the calculations could increasingly apply to efficiency.  
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Sweden has a well-functioning system for measuring structurally 
contingent cost differences within the part of the municipal equal-
isation system related to cost equalisation. The purpose of cost 
equalisation is to give municipalities equal financial conditions to 
carry out mandatory municipal activities through the redistribution 
of money between municipalities. This requires accurate calculations 
of costs. We have therefore used data from the cost equalization 
system to calculate structurally adjusted costs for different activities 
as the central input component. On the output side, we have endeav-
oured to measure the achievement of targets as much as possible, but 
we note that there are no reliable performance measures that 
particularly relate to preschool and care for the elderly. 

With this reservation, as a first step we calculated the relative 
efficiency of each municipality in the three activities. As a second 
step, we adjusted these estimated values for structural differences 
that have not been adjusted in the cost equalization system, so that 
we end up with an efficiency value that is fully adjusted in structural 
terms. Efficiency has been calculated by municipality and activity, 
and weighted into a total efficiency score per municipality, which 
then forms the basis for the calculation of the efficiency grant. 

Accurate and effective incentive 

The second requirement is that the efficiency grant should be 
accurate and have the intended effect. Efficiency differences can be 
viewed as scope for manoeuvring, where the right choice of measure 
entails greater efficiency. Financial incentives for increased effi-
ciency should be linked to activities where the differences are large 
and relate to resource-wide activities, so as to provide real scope for 
improvement. This will allow resources to be released for other 
purposes, such as savings or to improve services.  

Financial incentives are usually linked to certain pre-specified 
measures and their desired effects. Due to the complexity of the 
matter, it can be difficult to create an incentive for increased 
efficiency in this way. It is rare that a single specific approach 
increases the efficiency of all municipalities, since their conditions 
differ in so many ways. For this reason, we prefer an incentive 
connected to an overall target value for efficiency, allowing different 



Summary  2020:3 

18 

measures in different municipalities. In-depth benchmarking, so-
called ‘process benchmarking’, generally aims to identify the right 
measure in the right place. A financial incentive can strengthen 
municipalities’ search for – and the implementation of – the right 
measure by distributing a profit based on a target value. In addition, 
an incentive that allows for budget reinforcement might also in-
crease local residents’ interest in the results that their own munic-
ipality produces.  

In economic theory, people’s need for goods and services is 
assumed to be infinite, while the resources to meet them are limited 
– a description that also fits the situation that municipalities face. 
Demand for municipal services is increasing and changing for many 
reasons, mainly demographic, but also due to increasing expecta-
tions among local residents. How well municipalities can meet this 
demand varies along with economic fluctuations and thus the 
resources available. In better times, it is easier to invest more in both 
scope and achievement of goals, since resources generally increase 
and trade-offs between different purposes can be perceived as less 
necessary. In times of economic hardship, there is normally more 
pressure for increased efficiency. 

The fact that the focus of municipalities tends to vary with the 
general economic conditions is natural but not optimal in terms of 
efficiency. An order that continuously keeps the relationship 
between results and resources on the agenda would be preferable. 
Through the benchmarking-based efficiency mechanism that we 
have studied, we see the potential to contribute to a more constant 
focus on efficiency. 

The way in which the efficiency grant will be financed also has an 
impact on how it should be constructed. In principle, there are two 
ways of financing – either through redistribution between munic-
ipalities or through a transfer from central government, ultimately 
with local or national tax effects. Financing through redistribution 
could provide an argument for including the incentive for efficiency 
as a new component of cost equalisation. This would probably 
increase interest and lead to significant inter-municipal pressure. At 
the same time, this would interfere with the basic principles of the 
municipal equalisation system, which we do not consider desirable. 

As a transfer from central government, the efficiency grant would 
take the form of a conditional state grant to municipalities, outside 
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the municipal equalization system. There would involve less inter-
municipal pressure, while the pressure from central government 
would increase. 

Avoiding unintended consequences 

The third requirement is that the efficiency grant should not give 
rise to unforeseen negative consequences. After all, the municipal 
economy is not free from financial incentives. On the contrary, 
municipalities face a number of different incentives that interact in 
ways that are not always transparent. The most basic incentive for 
efficiency comes from municipal taxation along with the statutory 
requirement of a balanced budget. The taxation of local residents can 
be seen as a balance between the amount of services and support that 
local residents need and require, and their willingness to pay for 
access to them. Finding this balance will improve the possibilities of 
municipal politicians being re-elected.  

Most of municipalities’ activities are mandatory by law. The right 
to tax income can therefore be regarded as a delegated obligation to 
collect sufficient funding for mandatory activities. Municipal self-
government is therefore not entirely free, but must remain within 
the limits of what has to be done and how much taxation is required 
for this. There is some room for differing ambitions as to what 
service levels municipalities wish to provide, but also for different 
degrees of efficiency. Central government intervenes in this area 
with conditional grants, trying to steer municipalities in certain 
directions. This may increase costs but can also increase efficiency. 
The problem is that many state subsidies, both targeted and general, 
entail a jumble of often diffuse and sometimes contradictory 
objectives that, taken together, can make measures difficult to 
reconcile. 

Of course, adding an additional incentive to this environment is 
not trivial. An incentive for greater efficiency of the kind we are 
trying to formulate can in itself have unintended consequences, e.g. 
municipalities, in order to receive the grant, may tend to improve 
their performance in what is measured, or even to report false 
results. We believe that such a development can be counteracted by 
the fact that the efficiency grant is not based on any single measure, 



Summary  2020:3 

20 

but rather several measures in various municipal activities. This 
makes it more difficult to manipulate the basis for the grant, while 
not compromising the autonomy of municipalities. In addition, the 
risk of undesirable effects must be weighed against positive effects 
in terms of the more efficient use of resources that the grant could 
lead to. 

Conclusions and proposals 

Our conclusion after studying the possibilities of stimulating mu-
nicipalities’ efficiency efforts through an efficiency premium based 
on systematic benchmarking is somewhat positive. It is possible to 
meet the requirements of fair efficiency comparisons and an accurate 
and effective incentive to improve efficiency without a serious risk 
of undesirable side effects, at least once better performance 
measures are available. Through a premium on efficiency based on 
the relationship between resources used and the outcome of the 
activities, the focus on improving efficiency can be increased. 
Streamlining need not be tantamount to cutting expenses. Although 
expenditure cuts can lead to increased efficiency, municipalities may 
also increase efficiency by improving the output without reducing 
costs. Such a development would be rewarded by the efficiency 
grant, as well as when the quota is improved by reducing resource 
consumption at the same outcome. The efficiency premium that we 
have calculated can thus also help to maintain efficiency targets in 
both better and more difficult times. 

By designing the efficiency premium as a government grant 
independent of the municipal equalisation system, efficient munic-
ipalities are given a general budget contribution. This can be used 
where necessary with little risk of undesirable effects on municipal 
services. In the report, we have calculated a maximum premium of 
SEK 1 000 per inhabitant for the most efficient municipal-
ity/municipalities. In total, the cost of the proposed premium for 
central government would amount to just over SEK 1 billion per 
year.  

The financing of the premium must of course be done while 
taking account of the cost of other measures. The best argument for 
the premium could be that it is a cost for central government that 
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can be seen as an investment in future lower costs or better results 
in municipal operations than would otherwise be the case. Accord-
ing to the preliminary calculations we have made, relatively small 
efficiency improvements in the municipalities are required to 
generate a socio-economic gain, i.e. that the benefits of the grant in 
the form of improved results or reduced costs exceed the cost of 
financing. For example, total expenditure on preschool was just 
under SEK 79 billion in 2018. If more than the 150 municipalities 
that showed efficiency below the average reduced their costs by 5 
per cent, just over SEK 2 billion could be saved or used for other 
purposes. 

On the basis of these conclusions, we think there is much to 
suggest that, in the long term, an efficiency premium based on 
systematic benchmarking of the kind we suggest here is a good 
investment. We propose a step-by-step process, in which systematic 
benchmarking with increasingly robust performance measures is 
developed and gains legitimacy among municipalities. Once a solid 
system is in place, an efficiency premium may be introduced.
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1 Så kan kommunernas incitament 
till effektivisering stärkas  

1.1 Inledning och bakgrund 

Det har under en längre tid diskuterats hur landets kommuner ska 
klara av sitt uppdrag i framtiden utan att kraftigt behöva höja 
skatterna. Frågan har till stor del att göra med den samtidiga ut-
maningen av en åldrande befolkning, ökande andel barn och unga 
och generellt ökade krav från invånarna på välfärdstjänsternas om-
fattning och kvalitet. Utvecklingens krav och möjliga lösningar 
sammanfattas väl i SNS Konjunkturrådsrapport 2019.5 Där ställs 
frågan hur kommunerna mot bakgrund av framför allt den demo-
grafiska utvecklingen ska klara av sina uppgifter de närmaste decen-
nierna och kunna upprätthålla en likvärdig och högkvalitativ service. 
Man konstaterar att kommunerna står inför stora utmaningar 
framöver.  

De demografiska utmaningarna innebär att efterfrågan på om-
sorgstjänster ökar och att allt färre människor i yrkesarbetande ålder 
ska försörja allt fler som inte arbetar. Utöver att en växande andel 
äldre leder till ökad efterfrågan på äldreomsorg, tenderar människors 
förväntningar på välfärdstjänster att växa i takt med att deras in-
komster ökar. Produktiviteten i kommunernas arbetsintensiva tjäns-
teproduktion utvecklas dessutom inte i samma takt som i den privata 
sektorn, framför allt inte jämfört med tillverkningsindustrin. Detta 
medför i sin tur att den kommunala tjänsteproduktionen fördyras i 
relativa termer, något som ibland brukar sägas vara ett uttryck för 
Baumols så kallade kostnadssjuka. Sammantaget innebär detta ett 
ökat kostnadstryck i tillhandahållandet av kommunal service, vilket 
i sin tur skapar ett finansieringsproblem. Konjunkturrådets bedöm-

 
5 Mörk E., G.O. Erlingsson och L. Persson (2019). 
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ning är att det kommer att behövas flera olika typer av tillskott och 
insatser för att hantera det kommande finansieringsproblemet. 

Ett område som lyfts fram är ökad effektivitet, det vill säga att 
kommunerna får ut mer och/eller bättre service till samma resurs-
insats. Flera studier och rapporter indikerar att det sannolikt finns 
en effektiviseringspotential i många kommunala verksamheter. I vår 
ESO-rapport från 2016, som studerade grundskolan, gymnasie-
skolan och äldreomsorgen, visade vi i en DEA-analys6 att det finns 
10–15 procents effektiviseringspotential i de aktuella verksamhet-
erna.7 Även Vårdanalys (2013) och Jordahl och Persson (2018) 
finner betydande skillnader i produktivitet i kommunernas äldre-
omsorg, vilket tyder på att finns resurser att spara eller att investera 
i förbättrad kvalitet om relativt ineffektiva kommuner blir mer 
effektiva.8 Likaså pekar en studie från Svenskt Näringsliv (2019) på 
en betydande effektiviseringspotential i många kommunala verk-
samheter.9  

1.2 Studiens frågeställningar  

Frågan är hur en effektiviseringspotential ska kunna realiseras. En 
möjlig väg som Konjunkturrådet framhåller är benchmarking, det 
vill säga att kommunerna jämför sig med varandra i olika avseenden 
för att se om det finns lärdomar att göra rörande hur andra, till synes 
mer framgångsrika och effektiva, kommuner bedriver verksam-
heterna. Sedan ett par decennier uppmuntras jämförelser mellan 
kommuner som ett redskap för effektivisering. Förutsättningarna 
för jämförelser förbättras också löpande genom att allt mer data i 
form av olika resurs-, kvalitets- och resultatmått tas fram och läggs i 
den stora databasen Kolada. Sedan några år finns det också genom 
Rådet för främjande av kommunala analysers (RKA) försorg möjlig-
heter att inom skolområdet och äldreomsorgen jämföra sin effektivi-
tet med kommuner med snarlika förutsättningar, baserad på den 
metod som användes i den ovan refererade ESO-studien. Men trots 
en ofta ambitiös benchmarking och allt bättre förutsättningar kvar-

 
6 DEA är en förkortning av Data Envelopment Analysis, en vanlig metod för att empiriskt 
jämföra hur effektivt produktionsenheter använder resurserna, se vidare om DEA i kapitel 4. 
7 Arnek, M., T. Melin och A. Norrlid, (2016). 
8 Vårdanalys (2013), respektive Jordahl, H. och L. Persson (2018). 
9 Svenskt Näringsliv (2019a). 
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står 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 kom-
muner. Sannolikt behöver drivkrafterna för effektivisering stärkas. 
Frågan är hur detta ska göras. 

I den här studien har vi undersökt möjligheterna att stärka kom-
munernas effektivisering genom att införa ett ekonomiskt incita-
ment som bygger på systematisk benchmarking inom förskola, 
grundskola och äldreomsorg. Konkret har vi undersökt möjligheten 
att införa ett nytt statsbidrag i form av en premie vars storlek be-
stäms av hur en kommun presterar jämfört med andra kommuner 
med likartade förutsättningar. Genom att öka effektiviteten, an-
tingen 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 ekono-
miskt incitament för effektivitet.  

Är det då möjligt att stimulera kommunernas effektiviserings-
strävanden genom att införa en effektivitetspremie baserad på syste-
matisk benchmarking? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda 
och går det att tillgodose dessa? Hur skulle en effektiviseringspremie 
kunna se ut och vad skulle den tänkas kunna ge i termer av samhälls-
ekonomiska effekter?  

1.3 Studiens genomförande 

För att försöka besvara frågeställningarna har vi gått till väga på 
följande sätt. Först beskrivs den befintliga ordningen med kommu-
nalt självstyre, systemet för ekonomisk utjämning mellan kommu-
nerna och de redan existerande statsbidragen inom kommunsektorn. 
Vi går sedan igenom tidigare studier av effektivitet inom det kom-
munala området och följer upp med kopplingar till ekonomisk teori. 
Därefter analyseras de incitament till effektivisering som kommu-
nerna i dag möter för att bedöma om och hur dessa kan stärkas. Vi 
har vidare undersökt tillgången på data som behövs för att mäta 
effektivitet och hur skillnader i strukturella förutsättningar mellan 
kommunerna kan beaktas. Slutligen har vi beräknat kommunernas 
effektivitet inom förskola, grundskola och äldreomsorg och skisse-
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rat en effektiviseringspremie vars ekonomiska effekter vi belyser 
med några räkneexempel. 

Rapporten är disponerad enligt följande. I kapitel 2 beskrivs 
översiktligt det kommunala uppdraget och kommunernas skiftande 
ekonomiska (och andra) förutsättningar och det kommunala utjäm-
ningssystemet. Här sammanfattas också det rådande kunskapsläget 
rörande effektiviteten i kommunerna. Med utgångspunkt i en teore-
tisk referensram diskuteras i kapitel 3 hur kommunernas incitament 
att vara effektiva ser ut. Kapitel 4 innehåller de beräkningar av effek-
tivitet som vi gjort avseende förskola, grundskola och äldreomsorg. 
Kapitel 5 innehåller en diskussion om vilka krav en effektivitets-
premie måste möta, hur en premie skulle kunna se ut och vad en 
tillämpning skulle kunna innebära. I kapitel 6 presenteras slutsatser 
och förslag till fortsatt arbete.
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2 Kunskapsläget om effektiviteten i 
kommunerna 

Sammanfattning 
Rapporten syftar till att diskutera om det utifrån skillnader i 
effektivitet mellan landets kommuner går att stärka incitamenten 
för att bedriva verksamheterna mer effektivt. I det här kapitlet 
beskrivs först översiktligt hur det kommunala uppdraget ser ut, 
vad verksamheterna består av och deras respektive omfattning, 
samt de betydande skillnader, ekonomiska och andra, som finns 
mellan kommunerna och som till stor del motiverar det kommu-
nala utjämningsystemet. Därefter sammanfattar vi kunskapsläget 
gällande effektiviteten i de svenska kommunerna och hur den kan 
mätas.  

Vi konstaterar att det finns en rad data- och metodmässiga 
problem förknippade med att beräkna produktivitet och effek-
tivitet, men att möjligheterna till systematisk benchmarking 
mellan kommunerna kan förbättra beräkningarna. Tidigare stu-
dier som baseras på olika former av benchmarking pekar på att 
det föreligger en betydande skillnad i effektivitet mellan landets 
kommuner. Vidare konstateras att kommunerna högst sannolikt 
går en ansträngande tid till mötes de närmaste åren till följd av 
ökande kostnader och intäkter som har svårt att hänga med. 
Effektivisering står därför högt upp på agendan i många kommu-
ner. 
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2.1 Övergripande om kommunernas uppdrag och 
förutsättningar  

Landets 290 kommuner och 21 regioner (tidigare landsting) ansvarar 
tillsammans för merparten av det som ofta kallas för välfärden, det 
vill säga, vård, skola och omsorg. Den absoluta merparten, cirka 
90 procent, av den kommunala sektorns verksamhet utgörs av obli-
gatoriska lag- och förordningsstyrda uppgifter som man måste till-
handahålla. Regionerna ingår dock inte i denna studie. 

Kommunernas obligatoriska verksamhet är förskola, skol- och 
barnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola, 
kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, socialtjänst 
inklusive individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård i särskilt 
boende, renhållning och avfallshantering, räddningstjänst, vatten 
och avlopp, bibliotek, krisberedskap, kollektivtrafik, bostadsförsörj-
ning samt hälso- och sjukvård i hemmet. För merparten av dessa 
verksamheter är det lagreglerat vad kommunernas uppdrag inne-
fattar och vad som är kommunernas ansvar. För utbildningsområdet 
gäller skollagen (lag 2010:1080), för sociala insatser socialtjänst-
lagen, för miljö- och hälsoskydd miljöbalken osv. Verksamheter som 
är frivilliga för kommunerna att bedriva är fritid och kultur, energi-
försörjning, sysselsättningsfrämjande åtgärder och näringslivsut-
veckling.  

Även om det i stor utsträckning är fastlagt i lagar och förord-
ningar vilka uppgifter som kommunerna ska ägna sig åt, innebär det 
kommunala självstyret att frågan om hur dessa uppgifter ska utföras 
är väsentligt mer öppen. Den demokratiskt valda kommunledningen 
kan många gånger till stor del bestämma de olika verksamheternas 
inriktning, organisering och hur de ska bedrivas, till exempel om 
vissa verksamheter ska bedrivas i egen regi eller upphandlas från 
andra utförare. Det kommunala självstyret innebär också att verk-
samheten kan anpassas till lokala förutsättningar och önskemål från 
kommuninvånare och näringsliv.  

För att kunna finansiera verksamheterna har kommunerna rätt att 
beskatta invånarnas inkomster – den kommunala beskattningsrätten 
– vilket är en grundbult i det kommunala självstyret. Kommunfull-
mäktige i respektive kommun fattar beslut om budget, vilken skatte-
sats och vilka avgifter som ska tas ut. År 2018 var den genomsnittliga 
kommunalskatten 20,74 procent. 
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Kommunallagen stipulerar att kommunerna ska ha en budget i 
balans, det vill säga att intäkterna täcker kostnaderna. God ekono-
misk hushållning infördes i kommunallagen 2004/05 och innebär att 
finanserna ska vara långsiktigt hållbara och att kommunerna även ska 
formulera och följa upp mål för verksamheten. Avsteg från regeln 
om en budget i balans kan göras om det föreligger synnerliga skäl 
men, i det fall ett negativt budgetsaldo väntas, ska det regleras inom 
en treårsperiod. 

2.2 Kommunernas verksamhet i siffror  

De kommunala verksamheterna är omfattande såväl ekonomiskt 
som sysselsättningsmässigt. År 2018 uppgick de totala kostnaderna 
för den kommunala sektorn till drygt 1 000 miljarder kronor varav 
kommunerna svarade för 701 miljarder kronor och regionerna för 
357 miljarder kronor. Samma år arbetade drygt en miljon människor 
inom sektorn, varav en majoritet i kommunerna. År 2013 uppgick 
antalet årsarbetare i kommunerna till knappt 617 000. Motsvarande 
siffra 2018 var drygt 695 000, en ökning med drygt 12 procent. 

Tabell 2.1 Kommunernas kostnader per verksamhet 2013–2018  

Miljoner kronor  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Förskoleverksamhet o 
skolbarnsomsorg 

 
78 960 82 585 86 497 91 122 95 309 99 669 

Grundskola 88 058 93 088 99 186 107 815 115 457 121 833 
Gymnasieskola 38 267 38 154 38 575 40 969 42 866 44 462 
Övrig utbildning 20 633 21 367 22 044 23 353 25 069 26 592 
Äldreomsorg 104 945 109 163 113 619 117 467 121 692 126 261 
Funktionshindrade 63 040 64 880 67 797 70 461 73 198 76 057 
Ekonomiskt bistånd 13 773 13 691 13 521 13 355 13 605 14 141 
Individ- o familjeom-
sorg (exkl. ek. bistånd) 

 
24 939 26 661 27 918 29 165 31 127 33 458 

Affärsverksamhet 24 114 24 255 24 024 24 369 24 553 25 198 
Kultur o fritid 26 588 27 458 28 362 29 578 30 380 31 688 
Infrastruktur o skydd 39 254 40 025 41 128 43 127 44 581 47 738 
Övrigt 23 816 26 265 33 518 48 814 44 122 37 795 
Totalt 546 387 567 591 596 189 639 595 661 959 684 892 
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Som framgår av tabell 2.110, som visar hur kostnaderna för de olika 
kommunala verksamheterna fördelade sig perioden 2013-18, är 
kommunernas uppdrag inom skolan (inklusive förskolan) respektive 
äldreomsorgen dominerande. År 2018 uppgick kostnaderna inom 
skolområdet till drygt 292 miljarder kronor. Motsvarande siffra för 
äldreomsorgen var drygt 126 miljarder kronor. En annan kostnads-
mässigt betydande verksamhet är insatser för personer med funkt-
ionsnedsättning. Noterbart är att de totala kostnaderna (i löpande 
priser) stigit markant under femårsperioden, drygt 25 procent. 
Kostnadsökningen gäller i stort sett samtliga verksamheter. Även i 
termer av kronor per invånare har de totala kostnaderna för kommu-
nernas verksamheter ökat, från i genomsnitt 56 736 kronor 2013 till 
68 724 kronor 2018, en ökning med 21 procent. 

Tabell 2.2 Kommunernas kostnader per kostnadsslag 2013–2018  

Miljoner kronor  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Personal 293 014 305 013 320 903 346 311 365 304 380 316 
Externa varor 36 157 36 713 36 865 38 349 37 592 38 097 
Köp av verksamhet 93 956 99 355 107 341 117 632 118 646 120 593 
Övriga tjänster 44 497 46 295 48 307 52 659 54 528 56 736 
Bidrag och 
transfereringar 27 591 27 371 26 811 27 336 27 799 28 057 
Externa lokalhyror 24 774 25 575 26 611 28 419 29 925 31 593 
Kalkylerade 
kapitalkostnader 26 397 27 269 29 351 28 889 28 165 29 500 
Totalt 546 387 567 591 596 189 639 595 661 959 684 892 

 
Tabell 2.2 redovisar kostnadernas utveckling per kostnadsslag, det 
vill säga utifrån kostnader för personal, inköp av varor och tjänster 
med mera. Den i särklass största kostnadsposten är personalkostna-
der som år 2018 uppgick till drygt 380 miljarder kronor, vilket mot-
svarar 55 procent av den totala kostnadsmassan. Vidare ökade per-
sonalkostnaderna med nästan 30 procent i löpande priser under den 
aktuella perioden. Den näst största kostnaden är köp av verksamhet, 
det vill säga kostnader för köp av verksamhet från andra aktörer där 
kommunerna annars skulle ha utfört verksamheten i egen regi. År 

 
10 Denna tabell och de efterföljande tabellerna i detta avsnitt är i sin helhet hämtade från SKR:s 
ekonomirapport 2019. 
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2018 uppgick kostnaderna för köp av verksamhet till knappt 
121 miljarder kronor, en ökning med 26,7 miljarder kronor eller 
28 procent från 2013. 

Tabell 2.3 Kommunernas intäkter per intäktsslag 2013–2018  

Miljoner kronor  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Skatteintäkter 379 387 390 472 410 299 432 910 454 635 467 123 
Generella statsbidrag 76 824 80 095 80 469 88 983 92 171 96 248 
Specialdestinerat 
statsbidrag 20 560 24 008 32 583 57 706 54 597 49 823 
Avgifter 32 414 32 693 33 632 34 766 35 564 36 236 
Försäljning av verksam-
het och entreprenad 5 255 5 173 5 478 5 492 5 667 6 074 
Hyror och arrenden 18 182 18 542 18 981 19 437 20 108 20 829 
Övriga intäkter 32 377 25 662 25 101 24 879 25 408 25 624 
Totalt 564 999 576 645 606 543 664 173 688 150 701 957 

 
I tabell 2.3 redovisas utvecklingen av kommunernas intäkter peri-
oden 2013-18 fördelat på olika intäktskällor. Skatteintäkter i form av 
främst kommunalskatt svarar för merparten av kommunernas in-
täkter, 467 miljarder kronor 2018 eller knappt 67 procent av in-
täkterna. Statsbidrag utgör en annan stor intäktskälla, 146 miljarder 
kronor 2018, varav 96 miljarder utgjordes av generella statsbidrag – 
den så kallade Påsen – och knappt 50 miljarder kronor av olika rik-
tade statsbidrag. Avgifter som tas ut av kommuninvånarna för olika 
kommunala tjänster uppgick samma år till drygt 36 miljarder kronor, 
det vill säga knappt 5 procent av de totala intäkterna. Noterbart är 
att de totala intäkterna alla åren 2013-18 översteg de totala kostna-
derna, det vill säga budgeten var i balans för kommunkollektivet i sin 
helhet. 

2.3 Kommunernas skilda förutsättningar och 
utjämningssystemet  

Kommunerna har alla samma formella uppdrag att utföra de lag- och 
förordningsstyrda uppgifterna och huvudsakligen finansiera verk-
samheterna genom att ta ut skatt av kommuninvånarna. I praktiken 
är emellertid kommunernas faktiska förutsättningar att utföra sina 
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uppgifter och finansiera dem väldigt olika, inte minst befolknings-
mässigt. Man brukar i sammanhanget tala om en rad strukturella 
skillnader som både påverkar kostnaderna för verksamheterna och 
möjligheterna att finansiera desamma. Utan det kommunala ut-
jämningsystemet skulle dessa strukturella skillnader med all sanno-
likhet leda till stora skillnader i såväl serviceutbud som skattesatser. 
Kommuner med hög skattekraft11 skulle med relativt låga skatter 
kunna finansiera en stor volym kommunala tjänster medan kommu-
ner med låg skattekraft skulle tvingas ta ut höga skatter men ändå 
inte kunna tillhandahålla motsvarande service. I de senare kommu-
nerna skulle en ond spiral sannolikt uppstå med en snabb utflyttning 
av personer i arbetsför ålder, minskad skattekraft, försämrad service 
etc.  

Det kommunala utjämningssystemet syftar till att motverka en 
sådan utveckling och ska göra det möjligt för alla kommuner, oavsett 
strukturmässiga förhållanden, att tillhandahålla en likvärdig kom-
munal service till en likvärdig skattesats. Det råder sedan länge stor 
enighet om att kommuner och regioner ska ha likvärdiga finansiella 
förutsättningar för att bedriva lagstadgade verksamheter. Med bör-
jan för ungefär hundra år sedan har ett i dag omfattande system för 
omfördelning av resurser mellan kommunerna och regionerna vuxit 
fram för att bidra till detta. Grunddragen i dagens system etablerades 
under 1990-talet och gav en ordning med långtgående utjämning. I 
dag består det kommunala utjämningsystemet av fem delkom-
ponenter; inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen som är 
systemets två tunga delar, strukturbidrag, införandebidrag samt en 
regleringspost.  

Inkomstutjämningen syftar till att jämna ut skattekraften mellan 
kommunerna. En kommun vars skattekraft överstiger 115 procent 
av den genomsnittliga skattekraften i riket får betala en avgift medan 
en kommun vars skattekraft understiger 115 procent av riket får ett 
bidrag. Utjämningsåret 2018 är det 14 kommuner som betalar in till 
systemet och 276 som erhåller bidrag, varav cirka 95 procent finan-
sieras av staten via ett generellt statsbidrag. Avgiftens och bidragets 
storlek beror dels på hur mycket skattekraften avviker från garanti-
nivån, dels på den skattesats som används vid inkomstutjäm-
ningsberäkningen.  

 
11 Med skattekraft avses kommunens/regionens skatteunderlag dividerat med antalet invånare 
i kommunen/regionen. 
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Den andra stora komponenten i utjämningssystemet är kostnads-
utjämningen som syftar till att utjämna för skillnader i behov och 
kostnaderna för produktion av verksamhet som kan bero på 
demografi, geografi eller socioekonomiska förutsättningar. Man 
brukar säga att kommunernas kostnader drivs av strukturella för-
hållanden, ambition och effektivitet. Endast kostnader som drivs av 
strukturella förhållanden ska räknas i kostnadsutjämningen efter-
som dessa inte kan påverkas av kommunerna själva, åtminstone inte 
på kort sikt. Skillnader i ambition och effektivitet ska inte ligga till 
grund för utjämning eftersom ambitionsnivåer antas vara lokalt 
beslutade och höga kostnader till följd av ineffektivitet inte ska 
belasta andra kommuner.  

Kärnan i beräkningen av kostnadsutjämningen är att bryta ner de 
kommunala verksamheterna i delkostnader som kan multipliceras 
med strukturvariabler till en totalkostnad för en viss verksamhet. 
Typexempel är antalet 1 till 5-åringar som ligger till grund för utjäm-
ningen i förskolan och antalet 16 till 18-åringar som ligger till grund 
för gymnasieskolans utjämning. Utöver en sådan volymberäkning 
tillkommer ofta en så kallad merkostnadsberäkning som har att göra 
med beskaffenheten hos volymerna, i fallet med skolelever till exem-
pel deras avstånd till sina skolor. Tillvägagångssättet brukar kallas 
standardkostnadsmetoden där verksamheternas så kallade standard-
kostnad – den strukturellt förväntade kostnaden för en kommun vid 
för riket genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet – jämförs med 
rikets standardkostnad. Om kommunens standardkostnad över-
stiger rikets så erhålls mellanskillnaden som bidrag, om den under-
stiger betalas mellanskillnaden som avgift. Nettot av alla bidrag och 
avgifter är noll, det vill säga finansieringen av kostnadsutjämningen 
sker helt som en omfördelning mellan kommunerna.  

År 2018 fick landets kommuner ett vägt tillskott på i genomsnitt 
cirka 7 000 kronor per invånare genom utjämningssystemet. Noter-
bart är att det inte finns något samband mellan hur mycket en 
enskild kommun får/ger i bidrag från kostnadsutjämningen och hur 
mycket kommunen får/ger i bidrag från inkomstutjämningen. 
Vidare kan man notera att det föreligger en oklarhet om i vilken 
utsträckning det kommunala utjämningssystemet verkligen förmår 
kompensera för de strukturella skillnader som finns.12  

 
12 Riksrevisionen (2019). 
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2.4 Resurskedjan – ett sätt att förstå effektivitet  

En startpunkt för att diskutera effektivisering är resursomvandlings- 
eller effektkedjan, som i ett antal steg kan användas för att beskriva 
en kommuns produktionsprocess. Resursomvandlingskedjan ser ut 
så här:  

Formulering av politiska mål → Budget/Resurser → Aktiviteter 
→ Prestationer → Måluppfyllelse  
 

Det första steget i kedjan uttrycker en kombination av de mål som 
statsmakterna formulerat för olika politikområden och den enskilda 
kommunens inriktning och prioriteringar. I det andra steget anges 
de resurser, typiskt sett i form av en budget, som tillskjuts de olika 
verksamheterna. Verksamheterna använder sedan de tillgängliga re-
surserna för att införskaffa olika produktionsfaktorer (engelska, 
input), såsom personal, lokaler eller utrustning av olika slag. Dessa 
används sedan för att producera de tjänster eller bedriva den verk-
samhet som det gäller. I kedjan benämns denna produktion om-
växlande som aktiviteter respektive prestationer. Med aktivitet avses 
den process som leder till frambringandet av den offentliga tjänsten, 
medan prestation avser själva tjänsten (engelska: output).  

Exempel på aktiviteter är expedierade ärenden av något slag, 
antalet brandkårsutryckningar som görs under en viss tidsperiod i en 
kommun, antalet hembesök i hemtjänsten, eller antalet lärarledda 
lektioner i grundskolan. Till följd av de aktiviteter som en kommun 
utför inom ett visst område uppstår olika typer av prestationer av 
betydelse för enskilda individer, företag eller samhället i stort. För 
att koppla till exemplen ovan kan prestationerna vara ett antal släckta 
bränder och personer som fått första hjälpen, ett antal äldre som fått 
hjälp med städning eller dusch, eller ett antal elever som fått under-
visning. Generellt gäller att det inte är alldeles enkelt att skilja en 
aktivitet från en prestation, framför allt inte mätmässigt. Därför är 
det vanligt att man i uppföljningssammanhang inte skiljer på akti-
viteter och prestationer, utan behandlar dem som synonymer.  

Det sista steget i kedjan avser utfall eller politisk måluppfyllelse 
(engelska: outcome), det vill säga vad själva syftet med den kommu-
nala verksamheten ifråga är. Inom brandförsvaret kan det vara mins-
kade person- och sakskador, inom äldreomsorgen kan målet vara att 
förbättra de äldres trygghet och allmänna välbefinnande och inom 
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skolområdet kan målen vara att öka elevernas chanser att etablera sig 
på arbetsmarknaden genom utbildning, att bidra till att göra sam-
hället till ett kunskapssamhälle, att bli kapabla och engagerade sam-
hällsmedborgare etc.  

Att bedöma huruvida en politik är verkningsfull och detta i vilken 
grad, det vill säga följa upp vilka effekter och resultat som uppnås, 
kan vid första anblick verka okomplicerat. Ponera att en förändring 
av den förda politiken inom ett specifikt område genomförs med 
syfte att förbättra den politiska måluppfyllelsen. Det kan till exem-
pel handla om att öka andelen elever som klarar godkänt i alla ämnen 
i nionde klass med en riktad resursförstärkning till landets kommu-
ner. Genom att jämföra andelarna godkända elever före respektive 
efter åtgärdens införande – med ett lämpligt tidsintervall däremellan 
– kan en bedömning av politikens verkan uppskattas. Om den ge-
nomsnittliga andelen elever med godkänt i alla ämnen har ökat, 
bedöms politiken ha varit verkningsfull och vice versa. Ju större 
ökning desto mer verkningsfull politik. I praktiken är dock upp-
giften väsentligt mer komplicerad än så. Det grundläggande dilem-
mat är att utfallet av en politik inom de flesta områden beror på 
många olika faktorer, som inte sällan ligger utanför den ansvariga 
myndighetens möjligheter att påverka. Dessutom är ofta de exakta 
sambanden komplicerade och inte fullständigt kända. I kombination 
med en ständigt pågående samhällsutveckling betyder detta svårig-
heter att isolera skälen till den önskvärda effekten från annat som 
också kan spela roll.  

Sammanfattningsvis belyser resurskedjan på ett principiellt plan 
de olika stegen från insatta resurser till uppnådda resultat och utgör 
därmed en analytisk grund för att tänka kring effektivitet i resursan-
vändningen och vilka utmaningar detta för med sig. 

2.5 Mätningar av produktivitet och effektivitet i 
offentlig verksamhet 

Med begreppet produktivitet avser vi kvoten mellan den mängd 
varor eller tjänster som produceras och den mängd produktions-
faktorer som går åt för att producera dessa varor och tjänster. Ju 
större denna kvot är, desto högre är definitionsmässigt produktivite-
ten i den aktuella verksamheten. En positiv produktivitetsutveckling 
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innebär att en större mängd tjänster kan produceras med given 
mängd produktionsfaktorer. Alternativt att kvaliteten på de produ-
cerade tjänsterna kan ökas utan att mer resurser tillförs. Med begrep-
pet effektivitet avser vi relationen mellan de effekter som uppnås för 
individer och samhället i stort av den förda politiken, det vill säga 
måluppfyllelsen, och vad det kostar att uppnå denna.  

Det har under många år diskuterats hur man ska gå tillväga för att 
samlat kunna följa hur produktiviteten i offentlig sektor utvecklas 
över tid. Under lång tid, både i Sverige och internationellt, prak-
tiserades en metod, den s.k. kostnadsmetoden, för att skatta den 
offentliga sektorns produktion av varor och tjänster. Den innebär 
att produktionsvärdet likställs med den offentliga sektorns utgifter, 
det vill säga input=output, vilket per automatik innebär att prod-
uktivitetsutvecklingen är lika med noll. I termer av resursomvand-
lingskedjan fokuserar denna ansats således enbart på det andra steget 
i kedjan, resurserna, och då specifikt på kostnaderna. Övriga steg, 
såsom själva produktionsprocessen, den utförda produktionen, ef-
fekter och grad av måluppfyllelse berörs inte.  

Detta förfarande har fördelen att det är relativt enkelt att beräkna 
hela den offentliga sektorns produktion. Det enda som krävs är 
uppgifter om den offentliga sektorns kostnader vilka är både lättill-
gängliga och betraktade som en tillförlitlig del av nationalräken-
skaperna. Dessutom löser förfarandet på sammanvägningsproble-
met genom att alla verksamheter mäts i kronor istället för i olika 
verksamhetstermer. Metoden har dock uppenbara nackdelar, främst 
att den inte säger någonting om vad som åstadkoms med de insatta 
resurserna, hur mycket som faktiskt produceras och vilka resultat 
som uppnåtts. Exempelvis implicerar förfarandet att en fördubbling 
av resurserna leder till en fördubbling av produktionen, vilket inte 
behöver vara fallet. Konsekvensen att produktivitetsutvecklingen är 
konstant lika med noll är också en svaghet hos denna metod. 

En alternativ metod som vunnit terräng de senaste decennierna 
är att försöka beräkna de volymer varor och tjänster som den offent-
liga sektorn producerar. Denna ansats, som kallas för volym-
metoden, används vid beräkningen av de flesta individuella tjänster 
som offentlig sektor producerar, exempelvis sjukvård och utbild-
ning. Inom varje område viktas volymen med verksamhetens kost-
nad eller enhetskostnad. Produktiviteten kan med denna metod 
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variera över tid, beroende på hur volymer och produktionskostnader 
utvecklas.  

För att potentialen i denna nya ansats ska kunna realiseras krävs 
emellertid att ett antal förutsättningar är uppfyllda. För det första, 
att det går att identifiera de olika varor och tjänster som produceras 
i de olika delarna av den offentliga sektorn. Ju större del av produkt-
ionen som går att identifiera, och ju mer detaljrikt, desto mer full-
ständiga och rättvisande blir mätningarna. Att åstadkomma detta är 
av flera skäl svårt. Den första svårigheten, och begränsningen, med 
metoden ligger i att kunna skatta den volym av kollektiva tjänster 
som produceras. Detta låter sig ännu inte göras, varför den nya 
ansatsen tills vidare bara är tillämpbar på den individuella offentliga 
tjänsteproduktionen. Men inte heller den individuella produktionen 
är alla gånger enkel att beräkna. För det andra, som nämndes inled-
ningsvis krävs att de producerade volymerna justeras för eventuella 
förändringar i kvaliteten på tjänsterna. Detta är av flera olika an-
ledningar inte okomplicerat bland annat på grund av att de problem 
som finns att bedöma kvaliteten på varor och tjänster, något som i 
sin tur beror på kvalitetsbegreppets mångfacetterade natur. Till 
exempel finns det svårigheter att hantera eventuellt förändrade för-
väntningar på verksamheterna. Medborgarnas förväntningar på 
service, kvalitet, produkters funktionalitet med mera tenderar att 
höjas i takt med att den ekonomiska tillväxten förbättrar levnads-
standarden för flertalet människor. Detta är en aspekt som måste 
beaktas när man studerar en verksamhets kvalitetsutveckling över 
tid, speciellt när det handlar om attityd- eller brukarundersökningar, 
där den subjektiva eller upplevda kvaliteten mäts.  

Om det är behäftat med svårigheter att samlat kunna följa upp 
hur produktiviteten i offentlig sektor ser ut kan vi konstatera att det 
är än svårare att följa upp effektiviteten, det vill säga relationen 
mellan i vilken utsträckning uppsatta mål för olika politikområden 
uppnås och insatta resurser. Det finns flera anledningar till detta.  

En första är att det inte sällan finns flera mål som ska uppnås. Det 
kan till exempel vara att en elev i skolan både ska uppnå de uppställda 
kunskapskraven och utvecklas till en god samhällsmedborgare med 
respekt för andra människors känslor, perspektiv och åsikter med 
förmåga till samarbete och liknande. Det förstnämnda målet är 
relativt enkelt att mäta medan det andra målet är väsentligt svårare 
att mäta på ett tillförlitligt sätt. En andra och med den första besläk-
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tad anledning är att målen kan innehålla en kombination av objektiva 
och subjektiva aspekter där den sistnämnda aspekten både kan vara 
svår att mäta och värdera i förhållande till målen eftersom den bygger 
på de enskilda individernas uppfattningar. En tredje anledning är att 
måluppfyllelsen ofta är beroende av faktorer som ligger utanför den 
aktuella myndighetens möjligheter att kontrollera. En fjärde är att 
det ofta saknas data som kan användas för att mäta måluppfyllelsen. 
Det föreligger stora skillnader mellan olika kommunala verksam-
hetsområden rörande tillgång till resultat- eller kvalitetsdata som kan 
användas för att mäta måluppfyllelse, en omständighet som gör det 
mycket svårt att i dagsläget mäta effektivitet i vissa av de kommunala 
verksamheterna.  

Sammantaget beror graden av måluppfyllelse sålunda både på de 
resurser och aktiviteter/prestationer som berörda myndigheter till-
för respektive utför och på externa faktorer. Den mätmässiga svår-
igheten här består i att kunna isolera effekten på måluppfyllelsen av 
myndighetens insats från effekten av de externa faktorerna. Till 
detta kan man lägga att det i regel finns ett visst mått av slump-
mässighet i utfallet, något som ytterligare komplicerar bedömningen 
av myndighetens insats.  

Sist, men inte minst, kan man lägga till omständigheten att många 
offentliga verksamheter i praktiken är monopolverksamheter, vilket 
gör att det i regel saknas möjligheter till jämförelser med andra verk-
samheter, jämförelser som kan avslöja hur effektivt en viss myndig-
het använder sina resurser och hur bra de resultat som uppnås 
egentligen är. Detta gäller i princip alla statliga myndigheter som alla 
har olika uppdrag och som det bara finns en av. När det gäller kom-
muner, och även regioner, ser det annorlunda ut. De är förvisso 
monopolister inom sina geografiska områden men det faktum att de 
alla har samma uppdrag ger möjligheter att genom systematiska 
jämförelser se om några är mer effektiva än andra.  

Sammanfattningsvis är det överlag svårt att mäta såväl produktivi-
tet som effektivitet i offentlig sektor. Möjligheten till jämförelser 
mellan kommuner öppnar dock för att komma över en del av dessa 
svårigheter.  
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2.6 Tidigare studier som rör effektivitet i kommunal 
verksamhet 

I det här avsnittet sammanfattas ett antal studier som på lite olika 
sätt har berört frågan om vad vi vet om effektiviteten i de kommu-
nala verksamheterna. 

2.6.1 Produktivitetsskillnader i äldreomsorgen, Vårdanalys 
2013  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) presente-
rade 2013 en studie där man undersökte hur produktiviteten i äldre-
omsorgen skiljer sig mellan kommuner samt hur den förhåller sig till 
en rad förklaringsvariabler som kan tänkas påverka utfallet, bland 
annat indikatorer som avspeglar äldreomsorgens kvalitet.  

I ett första steg undersöktes produktivitetsutvecklingen för åren 
2010-11 med hjälp av DEA-metoden.13 Analysens syfte var att uti-
från observationer av resursfaktorer och producerade insatser mellan 
kommunerna definiera det relativt sett mest effektiva produkt-
ionssättet, den så kallade produktionsfronten, och mäta avvikelser 
från denna front uttryckt som ett index. De producerade insatserna 
utgjordes av  

• antal personer med hemtjänst  

• antal beviljade hemtjänsttimmar  

• antal tillhandahållna korttidsdygn  

• antal personer boende i särskilt boende  

Vid produktivitetsanalysen sattes insatserna i relation till kommu-
nernas totala kostnader för dessa verksamheter. Kostnaderna korri-
gerades för att i största möjliga utsträckning ta hänsyn till skillnader 
i kommuners förutsättningar att bedriva äldreomsorg eller de äldres 
omsorgsbehov.  

I ett andra steg undersöktes, med hjälp av regressionsanalys, om 
eventuella skillnader i produktivitet kunde förklaras av variationer i 
vårdbehov och geografiska förutsättningar, organisation och struk-

 
13 Se närmare beskrivning av Data Envelopment Analysis (DEA) i kapitel 4. 
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turkvalitet såsom antalet anställda per brukare och personalom-
sättning, kommunernas kostnadsläge för personal och lokaler samt 
brukarnas kvalitetsomdömen.  

Resultaten av analysen visade betydande skillnader i kommuner-
nas produktivitet vid tillhandahållandet av äldreomsorg. Det är ett 
fåtal kommuner som utmärker sig positivt i produktivitetshänse-
ende. Potentialen tycks vara stor för många kommuner att öka 
produktiviteten. För mer exakta bedömningar och beräkningar av 
produktiviteten krävs dock fördjupade studier och mer robusta 
prestationsmått inom omsorgen, enligt studien. 

Resultaten visade även att en del av skillnaderna har samband med 
olika strukturella bakgrundsfaktorer som kommunerna inte själva 
kan påverka, exempelvis skilda geografiska förutsättningar och skill-
nader i omsorgsbehov. Eftersom det statliga kostnadsutjämnings-
systemet har till uppgift att utjämna för skillnader av det här slaget 
är det viktigt, menade Vårdanalys, att kontinuerligt utvärdera hur 
systemet fungerar. Till viss del samvarierar produktivitetsavvikel-
serna med skillnader i organisationens och produktionens samman-
sättning, exempelvis andel resurser avsatta till särskilt boende i 
relation till ordinärt boende och antalet årsarbetare per brukare.  

Resultaten visade vidare att det saknas ett tydligt samband mellan 
produktivitet och brukarnöjdhet. Indexet för brukarnöjdhet är 
dock, påpekas det, övergripande och ett relativt grovt mått. Det kan 
därmed inte uteslutas att det ändå finns ett samband mellan pro-
duktivitet och kvalitet, men detta samband behöver undersökas mer.  

Uppgifterna om olika prestationsmått består mest av övergri-
pande beskrivningar av uppgifter om antalet mottagare av olika 
insatser. Uppgifter saknas också för flera kommuner. De två huvud-
sakliga problemen är att beskrivningarna över insatser inom äldre-
omsorgen inte tar hänsyn till skillnader i brukarnas omsorgsbehov – 
den faktiska resursinsatsen bland kommunerna kan skilja sig åt 
väsentligt. Dessutom saknas i stort heltäckande mått på äldreom-
sorgens kvalitet. Det finns exempelvis brister i hur väl dagens ut-
formning av den nationella brukarenkäten fångar deras verkliga 
bedömningar. I studien identifieras några väsentliga utvecklings-
behov som syftar till att främja ökad kunskap om äldreomsorgens 
resursutnyttjande och resultat. Vårdanalys fann det viktigt att:  
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• ytterligare arbeta med att ta fram en sammanhållen och lång-
siktig strategi för att möjliggöra systematiska jämförelser 
inom äldreomsorgen.  

• utveckla förfinade beskrivningar av äldreomsorgens insatser 
och kostnadsmått, exempelvis enligt de metoder som tilläm-
pas vid kostnad per brukare (KPB). Ett viktigt steg är att 
uppgifter om antalet producerade insatser från och med 2013 
baseras på månatliga uppgifter, istället för som tidigare på två 
mättillfällen per år.  

• utveckla mått som gör det möjligt att vikta insatserna efter 
skillnader i brukarnas vårdbehov. Det är viktigt att finna en 
enhetlig nationell standard som möjliggör jämförelser.  

• öka tillförlitligheten i mätningarna av brukarnas uppfattning 
av äldreomsorgens kvalitet ur olika dimensioner.  

• övervaka löpande hur väl det statliga utjämningssystemet av-
seende äldreomsorgen fungerar.  

• generellt öka möjligheten till jämförelser på enhetsnivå, över 
tid och internationellt vid utvecklingen av indikatorer för att 
följa upp och beskriva äldreomsorgens innehåll.  

Vårdanalys framhåller slutligen att analysen i studien endast ser till 
äldreomsorgens produktivitet, inte dess effektivitet. Skillnader i kva-
litet inkluderas bara i begränsad omfattning. Infriandet av äldreom-
sorgens övergripande mål om en god omsorg som främjar en värdig, 
hälsosam och trygg ålderdom låter sig inte enkelt mätas genom 
antalet producerade insatser. För att möjliggöra en mer samlad 
bedömning av äldreomsorgens resultat poängteras att även dessa 
kvalitetsaspekter måste inkluderas i modellen. Detta ger också bättre 
möjligheter att studera sambanden mellan olika mått på omsorgens 
kvalitet och omsorgens resultat. Sambanden mellan kvalitet och 
bakgrundsfaktorer kan i denna form av analys exempelvis tänkas vara 
annorlunda än de som visades studien.  

Sammantaget pekar Vårdanalys på en rad brister i beskrivningen 
av insatserna inom äldreomsorgen som gör det svårt att jämföra och 
mäta dem. Man poängterar därför att det viktigt att resultaten tolkas 
med försiktighet.  
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2.6.2 Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer 
på produktivitetsutveckling i offentlig sektor (Rapport 
till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
2014:7) 

I ESO-rapporten ”Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikat-
ioner på produktivitetsutveckling i offentlig sektor” gjordes ett 
försök att bedöma produktivitetsutvecklingen hos kommunerna 
under perioden 2002–12.  

I studien används kommunernas genomsnittliga kostnad per 
utförd prestation som grov indikator och ett slags första approx-
imation av produktiviteten i den kommunala tjänsteproduktionen. 
Med prestation avses här tillhandahållna tjänster såsom förskola, 
skola och annan utbildning. Att kostnaderna ökar i förhållande till 
mängden utförda prestationer, det vill säga en stigande genomsnitts-
kostnad per prestation, kan under vissa förutsättningar tolkas som 
en svagt negativ produktivitetsutveckling. Genomsnittskostnader 
som stiger fortare än den allmänna prisnivån kan emellertid även 
förklaras av helt andra faktorer än svag produktivitetsutveckling, till 
exempel av ambitionshöjningar och höjd kvalitet i verksamheterna. 
Därför är det centralt att på något sätt kunna justera den observerade 
kostnadsutvecklingen för denna möjlighet. Detta gjordes i studien 
genom att inom varje område som studerades följa utvecklingen av 
ett antal kvalitetsindikatorer.  

Ett generellt resultat är att de genomsnittliga kostnaderna per 
prestation (barn, elev, invånare etc.) ökat i reala termer i flertalet av 
de studerade verksamheterna. Betyder då detta att produktiviteten 
faktiskt minskat i verksamheterna? Inte nödvändigtvis. Det som ser 
ut som fördyringar av verksamheterna kan i stället vara ett uttryck 
för kvalitetshöjande åtgärder som kräver resursförstärkningar.  

På ett övergripande plan visade de kvalitetsindikatorer som fanns 
tillgängliga för den studerade tidsperioden en oförändrad eller i vissa 
fall något förbättrad kvalitet i de olika verksamheterna. Det gällde 
också äldreomsorgen. Omvänt gick det inte att se att kvalitet och 
uppnådda resultat är bättre för grundskolan än något annat område, 
trots en relativt stor kostnadsökning. Ökande genomsnittskostna-
der för de tjänster som tillhandahålls och oförändrad eller marginellt 
förbättrad kvalitet indikerar, som redan nämnts, vid en första anblick 
negativ produktivitetsutveckling: verksamheterna blir dyrare men 
inte bättre. Detta är dock sannolikt en förhastad slutsats.  
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Anledningen till detta har att göra med svårigheter att hantera 
eventuellt förändrade förväntningar på verksamheterna. Förvänt-
ningarna på service, kvalitet, produkters funktionalitet med mera 
tenderar att höjas i takt med att den ekonomiska tillväxten förbättrar 
levnadsstandarden för flertalet människor. Detta är, som redan 
nämnts, en aspekt som måste beaktas när man studerar en verk-
samhets kvalitetsutveckling över tid, speciellt när det handlar om 
attityd- eller brukarundersökningar där den subjektiva eller upplevda 
kvaliteten mäts. Om det är så att medborgarnas förväntningar och 
krav på de kommunala verksamheterna ökat under den studerade 
tidsperioden, vilket sannolikt är fallet, kan den oförändrade eller i 
vissa fall marginellt förbättrade kvaliteten i praktiken innebära att 
verksamheternas kvalitet har ökat, och att de ökade resurserna 
möjliggjort detta. Om detta är fallet går inte att avgöra på basis av de 
övergripande data som fanns tillgängliga vid tidpunkten för denna 
studie. Den övergripande slutsatsen blir därför att det är svårt att 
avgöra om de ökande genomsnittskostnaderna per prestation, såsom 
vi här definierat prestationer, är associerade med ökad kvalitet i 
verksamheterna. Därmed går det heller inte att avgöra om pro-
duktiviteten ökat eller minskat. 

2.6.3 Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal 
effektivitet (Rapport till Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi 2016:6) 

I ESO-rapporten ”Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om 
kommunal effektivitet” undersöktes skillnader i effektivitet hos 
kommunerna inom grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg och 
vilken betydelse skillnader i yttre omständigheter har för kommu-
nernas effektivitet. I rapporten diskuterades också möjligheterna att 
effektivisera de kommunala verksamheterna och att bidra till ut-
vecklingen av verktyg för kommunal benchmarking avseende 
effektivitet.  

I rapporten redovisades en serie effektivitetsanalyser av de 
kommunala verksamheterna med DEA-metoden som tillämpades på 
tre sätt: En första enkel modell som ställde kostnader mot prestat-
ioner och två modeller som därutöver på olika sätt tar hänsyn till 
skillnader i kommunernas förutsättningar för att bedriva verksam-
heterna.  
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Den tidsperiod som studerades var 2005–2014 för gymnasiet och 
äldreomsorgen och 2009–2014 för grundskolan. Till grund för ana-
lyserna låg statistik om kommuner och kommunala verksamheter 
som tas fram av Statistiska centralbyrån (SCB), Socialstyrelsen, 
Skolverket samt SKR.  

En första slutsats för alla tre verksamheterna är att det fanns 
betydande effektivitetsskillnader mellan kommunerna. Skillnader-
nas omfattning varierar mellan verksamheterna, mellan de modeller 
som använts och mellan de perioder som analyserats, men före-
kommer i samtliga analyser.  

En andra slutsats är att resultaten påverkas av om och hur struk-
turella förutsättningar beaktas, vilket visas av effektivitetstalen för 
olika typer av kommuner enligt den indelning i tio kommungrupper 
som SKR tillämpade när studien gjordes.14 Genomgående minskar 
skillnaderna i relativ effektivitet mellan kommungrupperna då man 
går från de enkla modellerna, som inte tar hänsyn till skillnader i 
förutsättningar, till modellerna där etablerade samlingsmått för 
strukturförhållanden används (standardkostnadsmodeller), och 
minskar ytterligare då man går till modellerna där samlingsmåtten 
för yttre förhållanden bryts upp och används var för sig (struktur-
modeller). De enkla modellerna tycks alltså i hög utsträckning spegla 
skillnader i förutsättningar, snarare än skillnader i förmåga att 
använda resurserna väl, medan modellerna som beaktar kommuner-
nas observerbara olikheter på ett mer rättvisande sätt visar skillnader 
i effektivitet.  

Med den enkla modellen ligger den genomsnittliga effektiviteten 
på runt 80 procent i grundskolan och 70–75 procent i gymnasie-
skolan och äldreomsorgen, vilket indikerar en effektiviserings-
potential på 20–30 procent. Detta kan jämföras med de cirka 10–
15 procents effektiviseringspotential som strukturmodellerna ger. 
Uttryckt i pengar medför resultaten från strukturmodellerna att 
kommunerna totalt skulle kunna spara uppåt 8 miljarder kronor i 
grundskoleverksamheten, cirka 3 miljarder kronor i gymnasieverk-
samheten och i äldreomsorgen ungefär 12 miljarder kronor baserat 
på verksamheternas årskostnad 2014.  

 
14 SKR står för Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). I samtliga fall används förkortningen SKR, även avseende t.ex. rapporter som togs fram 
då namnet var Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Det förefaller alltså som att stora belopp årligen skulle kunna 
sparas om kommunerna bedrev verksamheterna mer effektivt. I 
rapporten poängteras att det inte inom ramen för studien varit 
möjligt att kontrollera för alla tänkbara skillnader i kommunernas 
yttre förhållanden eftersom den nationella statistiken inte uttöm-
mande kan beskriva dessa, och att de resultatmått som använts i 
studien inte kan fånga alla aspekter av kommunernas prestationer för 
de aktuella verksamheterna. Vidare poängteras att det inte alltid är 
önskvärt att kommuner ska öka effektiviteten just genom lägre 
kostnader; effektivisering kan också vara att göra verksamheten 
bättre till samma kostnad. Vad som bör göras är både en fråga om 
vilka förhållanden som råder i respektive kommun och vilka priorite-
ringar som är mest angelägna.  

En tydlig slutsats är dock att effektivisering är möjlig. Samtidigt 
är det inte alltid så lätt att åstadkomma. Vid jämförelse av relativ 
effektivitet för flera år erhålls stabila resultat på kommunnivå, inom 
respektive modell och verksamhet. Detta innebär att kommunala 
verksamheter i hög utsträckning tycks ”ha den effektivitet de har”, 
vilket tyder på att hållbara lägesförändringar i effektivitet är mödo-
samma att genomföra. En förklaring till detta kan vara att många helt 
enkelt inte är medvetna om sin låga effektivitet. Studiens främsta 
bidrag till den praktiska benchmarkingen mellan kommuner består i 
att visa hur man med DEA-metoden kan hitta de kommuner som 
det finns mest att lära av för den kommun som vill jämföra sig med 
andra med avseende på effektivitet. Med DEA-metoden kan man, 
vid sidan om att få relevanta jämförelsekommuner, visa de variabler 
som ligger till grund för en kommuns effektivitetstal tillsammans 
med de målvärden som behöver uppnås för att kommunen ska 
komma ikapp de mest effektiva kommunerna. I rapporten visas kon-
kret hur detta kan gå till med exempel i analyserna av grundskolan, 
gymnasieskolan och äldreomsorgen. Detta sätt att stödja kommu-
nernas benchmarking publiceras sedermera på sajten Kolada av 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). 

2.6.4 Kommunal effektivitet – struktur eller skicklighet 
(Svenskt Näringsliv, augusti 2019) 

Svenskt Näringsliv har i flera rapporter beräknat hur mycket pengar 
som skulle kunna sparas i den kommunala sektorn, dels för hela 
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riket, dels som underlag för utvalda kommuner, nu senast i en 
rapport från augusti 2019. Beräkningarna i denna studie visar vad det 
i ekonomiska termer skulle innebära om alla kommuner presterade 
helt eller delvis lika bra som ett antal benchmarkingkommuner, vilka 
har visat sig kunna leverera hög kvalitet till låg kostnad. Studien 
innefattar intervjuer med kommunföreträdare i syfte att öka för-
ståelsen för vad som förklarar skillnader i effektivitet mellan kom-
munerna och vad som kan göras för att effektiviseringspotentialen 
ska kunna realiseras.  

I rapporten görs följande centrala iakttagelser: effektiva verksam-
heter utmärks bland annat av en tydlig målstruktur både för kommu-
nen i stort och med koppling till verksamheten, en låg personal-
omsättning och låga rekryteringskostnader, ekonomisk delaktighet 
och verksamhetsanpassad budget som skapas i dialog med verk-
samheten, samt en roll- och ansvarsfördelning där det tydligt 
framgår vem som beslutar vad och var den politiska ledningens 
mandat och ansvar börjar och slutar. Omvänt utmärks mindre 
effektiva kommuner av för många mål utan koppling till verksam-
heten och avsaknad av ändamålsenliga mål, avsaknad av kontinuerlig 
uppföljning, bristande målstruktur, splittrad och ineffektiv förvalt-
ningsstruktur samt en otydlig roll- och ansvarsfördelning (Svenskt 
Näringsliv 2019b).  

2.6.5 Effektiviseringspotential och förklaringsfaktorer 
för effektivitet i kommunerna (Svenskt Näringsliv, 
oktober 2019) 

I rapporten ”Effektiviseringspotential och förklaringsfaktorer för 
effektivitet i kommunerna” försöker man förklara varför vissa kom-
muner kan ha låga kostnader och hög kvalitet, medan andra känne-
tecknas av motsatsen. Studien begränsas till två stora områden inom 
kommunerna, äldreomsorg och grundskola.  

Metodmässigt konstrueras först ett kostnadsindex och ett kvali-
tetsindex inom respektive område genom en analys och kvantifiering 
av de strukturella faktorer som förklarar kostnader respektive kvali-
tet. När det gäller kostnaderna skapas en så kallad justerad referens-
kostnadsnivå, där hänsyn tas till strukturella faktorer utöver de som 
ingår i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Den justerade 
referenskostnaden jämförs sedan med kommunens kostnader för 
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respektive verksamhetsområde. Därefter rangordnas kommunerna 
efter procentuell kostnadsavvikelse. En kommun som har hög 
positiv avvikelse, det vill säga högre kostnader än förväntat, får en 
låg ranking i kostnadsmodellen. En hög ranking innebär på mot-
svarande sätt lägre kostnader än förväntat.  

Studien av grundskolans kvalitet utgår från avvikelser från sko-
lornas förväntade meritvärde och för äldreomsorgen används av-
vikelser från förväntad brukarnöjdhet enligt enkäter som skickas ut 
till brukarna/anhöriga. En kommun som har hög positiv avvikelse, 
det vill säga högre kvalitet än förväntat, får en hög ranking och en 
kommun som har hög negativ avvikelse får låg ranking.  

Studien indikerar att det finns en betydande effektiviserings-
potential inom såväl grundskola som äldreomsorg. Efter hänsyn till 
de strukturella faktorerna beräknas effektiviseringspotentialen inom 
grundskolan till drygt 6 miljarder kronor och till cirka 10 miljarder 
kronor i äldreomsorgen, eller cirka 6 respektive 10 procent av verk-
samheternas omfattning. Utöver denna potential argumenteras i 
rapporten för att stora möjligheter till ytterligare effektivisering 
kommer att finnas genom införande av digitaliseringsteknik och här-
igenom förändrade arbetssätt, såväl inom skola som äldreomsorg. 

Studien finner vidare att låg skattesats, konkurrensutsättning och 
en satsning på förskolan är faktorer som samvarierar med effektivitet 
på grundskolans område. Högre lärartäthet samvarierar dock inte 
med högre effektivitet, utan med lägre effektivitet, ett resultat som 
kan ha flera olika orsaker som det finns skäl att utreda närmare, 
enligt studien. 

Inom äldreomsorgen uppvisar kommuner med hög grad av kon-
kurrensutsättning, låg skattesats och stram resurshushållning gene-
rellt sett en högre effektivitet. Här pekar studien på att det finns skäl 
att närmare utreda orsakerna bakom att fler hemtjänsttimmar per 
brukare samvarierar med lägre kvalitet.  

De nämnda faktorerna för skolan och äldreomsorgen förklarar 
dock endast en mindre del av variationen i effektivitet mellan kom-
munerna. Enligt rapportförfattarna talar detta för att kvaliteten i 
ledning, styrning, uppföljning och upphandling är av stor betydelse 
för effektiviteten i kommunala tjänster. Det är emellertid svårt att 
mäta och kvantifiera nivån på denna managementkvalitet, något som 
också legat utanför ramen för studien.  
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Avslutningsvis kan noteras att modellerna har ett relativt lågt 
genomslag för faktorer som förklarar kvalitetsskillnader i äldreom-
sorgen mellan kommuner, vilket påverkar robustheten i resultaten. 
Bedömningen som görs är att det beror på brister i kvalitetsmåttet, 
alltså en slutsats liknande den Vårdanalys gör. Det är därför ange-
läget att forskning och utvecklingsarbete ägnas åt att ta fram ytter-
ligare mått som speglar äldreomsorgens kvalitetsresultat (Svenskt 
Näringsliv 2019a). 

Till sist ska sägas att denna studies rangordning av kommunerna 
avseende effektivitet i grundskola och äldreomsorg jämförs med vår 
analys av kommunernas effektivitet i kapitel 4 nedan. 

2.6.6 Ekonomirapporten, oktober 2019 – om kommunernas 
och regionernas ekonomi (Sveriges Kommuner och 
Regioner)  

I ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Regioner från 
oktober 2019 diskuteras behovet av och möjligheterna till effek-
tiviseringar i kommuner och regioner. I rapporten, som publicerades 
innan den nu pågående corona-krisen, konstateras att det inte finns 
några garantier för att staten kommer att skjuta till ökade generella 
bidrag de närmaste åren. Det stod, enligt SKR, klart att den ekono-
miska situationen i kommuner och regioner är ansträngd varför 
effektiviseringar behöver ske. I rapporten ställs frågan hur detta ska 
gå till, hur man ska kunna klara större verksamhetsvolymer som 
följer framför allt av en åldrande befolkning med resurser som ökar 
långsammare än verksamhetsvolymen och utan att kvaliteten för-
sämras. Det konstateras att i stort sett alla kommuner och regioner 
arbetar med effektiviseringar och besparingar på olika sätt. En vanlig 
metod är att inte kompensera fullt ut för pris- och löneökningar och 
därmed tvinga verksamheterna att successivt effektivisera. Andra 
sätt är samverkan mellan kommuner, anställnings- och inköpsstopp, 
nedläggning av verksamheter och verksamhetsförändringar där man 
använder digitalisering. Det framhålls i rapporten att det ofta är svårt 
att spara eller göra neddragningar i kommuner och regioner då för-
väntningarna ofta är att verksamheterna ska finnas kvar och fungera 
minst på dagens nivå.  

Det framhålls också att de riktade statsbidragen på olika sätt 
försvårar effektiviseringar. Dels är de många gånger riktade mot 
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verksamheter som ändå prioriteras, dels gör de att förväntningarna 
på verksamheten ökar när man från statens sida till exempel lovar 
kortare köer inom sjukvården eller högre personaltäthet i förskolan. 
Dessutom krävs ofta att medlen nyttjas i verksamheterna på sätt som 
ökar kostnaderna så att problem uppstår när statsbidragen för-
svinner. Ett av de statsbidrag som exempelvis anses hindra kommu-
nerna från att effektivisera är likvärdighetsbidraget inom grund-
skolan.  

I rapporten diskuteras möjligheten att öka effektiviteten genom 
kommunsammanslagningar. Sådana kan öka effektiviteten när det 
gäller samverkan mellan exempelvis socialtjänst, fritidsverksamhet, 
förskola men även med samhällsbyggnadsfrågor och liknande. Det 
finns dock flera problem med kommunsammanslagningar. En risk är 
att sammanslagningar kan minska graden av lokal förankring när 
beslutscentrum i en större kommun hamnar längre bort från där 
kunskapen om behov finns. En annan risk är att avstånden till 
kommunal service kan öka avsevärt i delar av vårt glest befolkade 
land.  

I länder som exempelvis Danmark, England och Nederländerna 
har kommunsammanslagningar eller huvudmannaskapsförändringar 
gjorts. Detta är länder som av geografiska skäl borde ha bättre förut-
sättningar än Sverige att kunna hämta hem stordriftsfördelar. Dock 
visar studier att de ekonomiska vinster som man hoppades på inte 
gått att realisera eller rentav att förändringarna medfört att kostna-
derna ökat. 

I rapporten hävdas att om kommuner och regioner ska kunna 
fortsätta att utveckla och leverera en god välfärd måste staten minska 
detaljstyrningen och de riktade statsbidragen. Staten måste vidare 
respektera finansieringsprincipen och fullt ut finansiera reformer 
och stödja kommunsektorn genom långsiktiga planeringsvillkor. 
Rapporten understryker statens ansvar för kompetensförsörjning 
genom att erbjuda utbildning som behövs inom den kommunala 
verksamheten, liksom statens ansvar för standarder och infra-
struktur för digitalisering. Vidare slår man fast att kommuner och 
regioner måste effektivisera verksamheterna, förändra arbetssätt 
med hjälp av till exempel digitalisering och förebyggande hälsoarbete 
samt stärka finansieringsförmågan genom ökad sysselsättningsgrad 
och förlängt arbetsliv.  
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2.6.7 Effektivitetsanalyser av den kommunala sektorn i Norge  

I vårt västra grannland Norge initierade regeringen 2010 ett projekt 
rörande effektiviteten hos de norska kommunerna. Syftet var att öka 
kunskapen om kommunernas effektivitet och hur denna utvecklats 
över tid, samt att försöka beräkna effektivitetspotentialen för såväl 
den enskilda kommunen som sektorn i sin helhet. Uppdraget att 
genomföra studien gick till Centrum för ekonomisk analys vid 
Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.  

Den första studien genomfördes med data för åren 2008-09 och 
baserades, i likhet med Vårdanalys studie och vår tidigare ESO-
studie, på DEA-metoden. Studerade verksamheter var bland annat 
förskola, grundskola samt vård och omsorg för äldre. Effektivi-
seringspotentialen beräknades för varje enskild verksamhet och 
totalt sett för samtliga verksamheter genom en sammanvägning av 
resultaten för respektive verksamhet. Man fann en effektiviserings-
potential på i genomsnitt drygt 10 procent totalt sett.  

Den grundmodell som används i analyserna är närmast att be-
trakta som en produktivitetsanalys genom att de prestationsmått 
som används för flertalet verksamheter är av typen antal brukare etc.  

Studier på det här sättet har genomförts årligen vilket innebär att 
data för närmare tio år har analyserats. Den senaste rapporten som 
presenterades i maj 2017 fann en genomsnittlig effektivitetspotential 
på 12 procent.15 Årligen presenteras analyser på regeringens hemsida 
(kommunal- och moderniseringsdepartementet). De enskilda kom-
munerna kan där se hur effektiv man är i de olika verksamheterna, 
vilka kommuner med likartade förutsättningar man jämförs med, 
vilka data och vilken metod som används, samt få uppmaningar om 
hur man kan använda resultaten i sitt utvecklingsarbete.

 
15 SØF-rapport (2019). 
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3 Kommunernas incitament för 
effektivitet 

Sammanfattning 
Som framgick i det föregående kapitlet indikerar flera tidigare 
studier att det finns en betydande potential för många av landets 
kommuner att bli mer effektiva. En central fråga är varför denna 
orealiserade effektiviseringspotential finns. Man kan tänka sig en 
rad olika förklaringar, alltifrån ”hårda” förklaringar som utgår 
från skillnader i strukturella skillnader såsom geografiska, demo-
grafiska och socioekonomiska förhållanden, till ”mjuka” för-
klaringar som ledning och styrning, kontinuitet, delaktighet och 
liknande. En annan tänkbar förklaring är i vilken utsträckning 
kommunerna valt att lägga ut verksamhet på externa utförare. 
Flera av de befintliga studierna, inklusive våra egna, har försökt 
att beakta dessa olika möjliga skäl till de uppmätta effektivitets-
skillnaderna. Resultatet av dessa analyser är att strukturella 
skillnader endast kan förklara en mindre del av de skattade skill-
naderna i effektivitet. I det här kapitlet fokuserar vi på den för-
klaring som kan ligga i att kommunernas incitament för effek-
tivisering är för svaga och behöver stärkas.  

Diskussionen utgår från en teoretisk referensram bestående av 
ett kondensat av några relevanta teoribildningar, nämligen den så 
kallade principal-agent modellen, Tiebouts kommun-konkur-
rensmodell och litteraturen kring utformningen av omfördelning 
av resurser mellan olika nivåer av den offentliga sektorn, det vill 
säga statsbidrag. Därefter beskriver vi hur kommunernas incita-
ment för effektivisering ser ut. Slutligen resonerar vi kring 
behovet att stärka dessa incitament. Våra slutsatser av denna 
genomgång kan sammanfattas i följande punkter: 



Kommunernas incitament för effektivitet  2020:3 

52 

• Det kommunala utjämningssystemets konstruktion påverkar 
sannolikt inte kommunernas incitament till effektivisering 
negativt annat än möjligtvis i ett längre tidsperspektiv. 

• De riktade statsbidragen påverkar i vissa fall incitamenten till 
effektivisering negativt. 

• Kommunernas incitament till effektivisering är konjunk-
turberoende och det saknas ett incitament som kontinuerligt 
lägger fokus på relationen mellan insatta resurser och upp-
nådda resultat, det vill säga på effektivitet.  

3.1 Teoretisk referensram  

3.1.1 Principal-agentmodellen 

Principal-agentmodellen handlar om att analysera olika kontrakts-
situationer och ersättningsmodeller för relationen mellan principa-
len (huvudmannen) och agenten (den utförande aktören). Modellen 
utgår från en situation där en part anlitar en annan part för att utföra 
ett uppdrag. I den tillämpning vi tänker oss här är staten principalen 
och kommunerna agenten. Situationen i modellen karaktäriseras av 
att de två parterna har delvis olika mål och att principalen inte fullt 
ut kan observera hur agenten utför uppdraget. I perspektivet av inci-
tament är det särskilt viktigt för principalen att förstå i vilken ut-
sträckning agenten anstränger sig för att nå uppsatta mål. En kom-
plicerande faktor är att det antas vara kostsamt för agenten att 
anstränga sig, till exempel ha starkt fokus på att vara maximalt 
effektiv, vilket innebär att agenten måste förses med incitament att 
anstränga sig. I grunden handlar principal-agentmodellen om att 
analysera hur principalen ska gå tillväga för att utforma ett kontrakt 
som förser agenten med ett optimalt incitament utifrån principalens 
mål, med beaktande av att agenten måste vara med på noterna.  

En central insikt från denna modell är att ju mer agentens 
ekonomiska ersättning beror på det resultat som uppnås, desto mer 
motiverad blir agenten att arbeta hårt för att nå det uppsatta målet. 
Detta antas i sin tur påverka resultatet positivt, det vill säga att det 
finns ett positivt, om än icke-deterministiskt, samband mellan 
ansträngning och observerat resultat. Om den ersättning som betalas 
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ut tvärtom är oberoende av resultatet – en fast ersättning – kommer 
agenten inte förmås att anstränga sig, med följd att risken för ett 
dåligt resultat ökar.  

Ett annat resultat från modellen är att ju mer villig agenten är att 
låta ersättningen variera med resultatet, det vill säga ju större risk 
agenten är beredd att ta, desto mer kan principalen koppla ersätt-
ningen till utfallet. I det fall agenten är mer riskbenägen eller neutral 
till att bära risk kan man visa att det optimala kontraktet är en helt 
prestationsbaserad ersättning. Under det mer realistiska antagandet 
om att agenten är riskavert, så att denna kräver kompensation för att 
bära risk, kommer det optimala kontraktet vanligen innebära en 
kombination av fast och prestationsbaserad ersättning.  

En tredje insikt från principal-agentmodellen är att dessa resultat 
är avhängiga av att huvudmannen har ett en-dimensionellt mål, till 
exempel att det bara är vinsten som räknas. Om principalen istället 
har ett flerdimensionellt mål bestående av flera olika komponenter 
som skiljer sig åt gällande hur enkelt eller svårt det är att mäta om 
målet är uppfyllt, kan man visa att det optimala kontraktet är att 
agenten erhåller en fast ersättning. Anledningen är att med en 
prestationsbaserad ersättning, som med nödvändighet måste kopp-
las till ett observerat resultat, kommer agenten att inrikta sina an-
strängningar på de aktiviteter vars resultat kan mätas på bekostnad 
av de aktiviteter vars resultat är mer svårmätbara. För att undvika en 
sådan icke-önskvärd snedvridning är det optimalt att tillämpa en fast 
ersättning. 

Den generella principal-agentmodellen har använts för att analy-
sera ersättningsmodeller och incitament inom delar av offentlig 
sektor, närmare bestämt områdena offentlig upphandling och regle-
ring av naturliga monopol.16 I den förstnämnda tillämpningen jäm-
förs upphandlingsavtal som ger utföraren en fast ersättning (fixed-
price contract) med avtal där utförarens ersättning baseras på dennes 
realiserade kostnader (cost-plus contract eller löpande räkning på 
svenska). Med en fast ersättning skapas enligt modellen starka inci-
tament för utföraren att minimera kostnaderna eftersom varje 
sparad krona innebär att vinsten ökar med samma krona. Med 
löpande räkning är å andra sidan incitamenten svaga eftersom varje 
sparad krona tillfaller beställaren i form av en lägre utförande-

 
16 Se t.ex. Laffont J.J. och Tirole J. (1993), samt Armstrong, M, Covan, S. och Vickers J. 
(1994). 
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kostnad. Det optimala kontraktet, ett incitamentskontrakt, är ty-
piskt en ersättning med en fast del och en del som beror på de 
realiserade kostnaderna. 

När det gäller frågan om hur naturliga monopol17 ska regleras för 
att inte monopolställningen ska kunna utnyttjas genom att allt för 
höga priser tas ut, jämförs pristaksreglering med kostnadsbaserad 
reglering. En pristaksreglering innebär, som namnet antyder, att det 
sätts ett tak för det pris som monopolföretaget får ta ut. På samma 
sätt som med ett fastpriskontrakt ger ett pristak starka incitament 
att minska kostnaderna, medan en kostnadsbaserad prissättning ger 
svaga incitament att minska kostnaderna eftersom det bara innebär 
en motsvarande lägre intäkt. En central fråga i valet mellan de två 
ersättningsmodellerna är för vilken tidsperiod pristaksregleringen 
ska gälla. Generellt gäller att ju kortare tid som ett fastslaget pristak 
gäller, det vill säga den tid som förflyter innan taket justeras, desto 
mer närmar sig pristaksregleringen den kostnadsbaserade ersätt-
ningen och vice versa. 

Ett mellanting mellan pristaksreglering och kostnadsbaserad 
ersättning är en prissättningsmodell där ett fastslaget pris tillåts 
räknas upp med kostnader som företaget inte antas kunna påverka. 
För att skapa incitament för kostnadsreduktioner minskas dock 
prisuppräkningen med en faktor X så att full kompensation för 
kostnadsökningarna inte erhålls. En central fråga i litteraturen är hur 
man ska gå tillväga för att bestämma korrigeringsfaktorn X. Man kan 
se förfarandet att pris- och löneomräkningen av förvaltnings-
anslagen för statliga myndigheter görs med ett avdrag motsvarande 
ett produktivitetshöjningskrav som ett exempel på incitament av det 
slaget, ofta benämnd ”osthyvel”. Enligt SKR:s ekonomirapport 2019 
är detta också vanligt i kommunsektorn.  

Ytterligare tillämpning av principal-agent teorin avseende natur-
liga monopol är teorin om yardstick competition (måttstocks-
konkurrens)18. Utgångspunkten är här att huvudmannen har i upp-
gift att reglera priset för flera naturliga monopol. Istället för att 
reglera dem en och en med de konstruktioner som beskrevs i det 
föregående, innebär måttstockskonkurrens att huvudmannen beräk-
nar en ersättning för respektive monopol som är en funktion av 

 
17 Naturliga monopol är verksamheter som på grund av höga fasta infrastrukturrelaterade 
kostnader präglas av betydande stordriftsfördelar som bäst exploateras med en enda produ-
cent. 
18 Shleifer, A. (1985). 
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övriga monopols realiserade kostnader. Man kan visa att detta för-
farande ger samtliga monopol incitament att minimera sina kostna-
der eftersom en lägre produktionskostnad än genomsnittet innebär 
vinst för monopolet och förlust om den egna kostnaden överstiger 
snittkostnaden. Kärnan i konstruktionen är att ersättningen inte kan 
påverkas av det enskilda monopolet samtidigt som man jämförs med 
övriga. Samma tanke ligger i mångt och mycket bakom både in-
komst- och kostnadsutjämningsdelarna i det kommunala utjäm-
ningssystemet. 

3.1.2 Tiebouts kommunkonkurrens-modell  

En annan relevant teoribildning med bäring på frågan om kommu-
nernas incitament till effektivisering är Tiebouts ”kommunkonkur-
rens-modell”. Denna modell pekar på att man, under vissa förut-
sättningar, kan visa att konkurrens mellan kommuner, precis som 
konkurrens mellan företag på marknader, leder till ett utfall där 
kommunerna tillhandahåller de tjänster som kommuninvånarna vill 
ha och i de kvantiteter de vill ha till lägsta möjliga kostnader.19 An-
norlunda uttryckt medför konkurrens om invånare mellan kommu-
nerna att resurserna används på ett effektivt sätt. Teorin i korthet är 
att invånarna genom att rösta med fötterna, det vill säga flytta från 
kommuner vars skötsel de är missnöjda med till kommuner som de 
upplever sköts på ett bättre sätt tvingar kommunledningarna att 
bedriva verksamheterna mer effektivt.  

Kommuner som tillhandahåller de tjänster som kommuninvå-
narna vill ha på ett effektivt sätt kommer att få ett inflöde av nya 
invånare medan kommuner som misslyckas med detta istället får en 
utflyttning av invånare. Denna typ av in- respektive utflyttning med 
dess konsekvenser för fastighetspriser, viljan för företag att etablera 
sig etc., förser enligt teorin kommunalpolitikerna med samma typ av 
signaler som ökande eller minskade försäljning gör för företagsle-
dare. För att göra kommunen mer attraktiv måste kommunpoliti-
kerna hörsamma dessa signaler och se till att serviceutbudet och 
skötsel ligger i linje med vad medborgarna vill ha. Annorlunda ut-
tryckt skapar denna konkurrensmekanism incitament för kommun-
ledningarna att bedriva verksamheterna på ett effektivt sätt. Det 

 
19 Se t.ex. Rosen H. (2014). 
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finns emellertid en rad invändningar man kan ha mot den praktiska 
relevansen av denna teori.  

För det första är det ofta tveksamt om de förutsättningar som 
teoretiskt krävs för att denna konkurrensmekanism ska fungera är 
uppfyllda. I likhet med teorin om perfekt konkurrens på varumark-
naden – som bygger på att det finns många konkurrerande företag – 
bygger Tiebouts teori om kommunkonkurrens på att det finns 
många kommuner som invånarna kan välja mellan. Beroende på geo-
grafiskt läge, medborgarnas möjligheter och vilja att flytta, vilket 
bland annat beror på arbetsmarknaden, boendemarknaden med mera 
– exempel på transaktionskostnader som minskar en marknads 
effektivitet – är det osäkert i vilken utsträckning detta antagande är 
uppfyllt. Vidare kan det ifrågasättas om invånarna har tillräcklig 
information för att kunna fatta välgrundade flyttbeslut baserat på 
kommunernas relativa prestationer. Dels kan det vara svårt för 
medborgarna att bedöma kvaliteten på kommunala tjänster som 
utbildning och omsorg, dels kan de praktiska möjligheterna att jäm-
föra olika kommuners prestationer vara begränsade. Därtill bygger 
teorin på att en kommuns agerande i olika avseenden inte på ett 
negativt sätt påverkar andra kommuners möjligheter att bedriva sina 
verksamheter. Till exempel kan en kommun genom att skära i sina 
välfärdssystem gör det mindre attraktivt för arbetslösa och socialt 
utsatta att vara kvar i kommunen, med följd att dessa personer flyttar 
till andra kommuner med mer generösa bidragssystem, vilket i sin 
tur påverkar dessa kommuners ekonomi på ett negativt sätt. Slutli-
gen kan konkurrensen mellan kommuner ta sig uttryck i en form av 
skattekonkurrens som ett ”race to the bottom”. Kommuner med 
lägst skatter skulle då locka till sig personer med relativt höga 
inkomster vilket får konkurrerande kommuner att sänka skatterna 
mer än vad behovet av service egentligen tillåter.  

För det andra skulle kommunkonkurrens kunna resultera i stora 
och oacceptabla skillnader i service och skatter mellan kommunerna 
och därmed ge upphov till en betydande ojämlikhet över riket som 
helhet. Vissa invånare, boende i attraktiva kommuner, skulle erhålla 
bra service till relativt låga skattesatser medan andra skulle erbjudas 
sämre service till högre skattesatser. Därtill skulle konkurrens 
mellan kommunerna kunna bidra till en segregering där personer 
med höga inkomster, få sociala problem, god hälsa osv. tenderar att 
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bosatta sig i vissa kommuner och omvänt, en utveckling som kan ge 
negativa konsekvenser för samhället i stort.  

Sammantaget kan sägas att modellen om konkurrens mellan 
kommuner svårligen ensam kan ligga till grund för hur incitament 
för effektivisering bör konstrueras. Därmed inte sagt att teorin helt 
saknar praktisk relevans. Precis som modellen för perfekt konkur-
rens sällan utgör en exakt spegelbild av verkligheten så fångar den 
viktiga aspekter av verkligheten och kan bidra till hur denna ska 
förstås. Teorin om kommunkonkurrens fångar sannolikt vissa un-
derliggande incitament för kommunpolitikerna som i dag blandas 
med andra incitament som, tillsammans, bestämmer hur effektiva 
kommunerna i praktiken är.  

3.1.3 Teorier om styrning med ekonomiska bidrag  

I så gott som alla länder är den offentliga sektorn organiserad på 
olika nivåer - den centrala nivån (staten), den regionala nivån 
(regionerna) och den lokala nivån (kommunerna) där den centrala 
nivån på olika sätt styr och bidrar med finansiering till de under-
liggande nivåerna. Den litteratur som går under namnet fiskal feder-
alism handlar i grunden om vilka, framför allt kollektiva nyttigheter, 
som bör tillhandahållas av vilken nivå och hur finansieringen av dessa 
nyttigheter ska ske.20 Här sammanfattar vi översiktligt delar av 
denna litteratur som rör utformning av statsbidrag. 

I många länder varierar inkomsterna per capita markant mellan 
olika delar av landet, vilket har konsekvenser för kommuners förut-
sättningar att tillhandahålla service till invånarna. Fattiga kommuner 
är, i frånvaro av någon form av ekonomiskt stöd, tvungna att ta ut 
högre skatt än rika kommuner. Av det skälet finns det i många länder 
system som omfördelar resurser mellan stat och kommun eller mel-
lan rika och fattiga kommuner, med det primära syftet att skapa en 
mer likvärdig tillgång till grundläggande utbildning, olika typer av 
vård och omsorg av en viss kvalitet för alla invånare osv. I princip 
kan dessa stöd delas in två huvudsakliga kategorier: riktade stöd eller 
generella stöd.  

 
20 För en sammanfattning av denna litteratur se t.ex. Mörk E., G.O. Erlingsson and L. Persson 
(2019). 
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Med ett riktat stöd avses ett stöd där givaren, typiskt sett den 
centrala nivån eller staten, specificerar hur stödet ska användas. De 
riktade stöden kan i sin tur anta flera former. En form är så kallade 
”matching grants”, som innebär att storleken på det ekonomiska 
stöd som utgår från staten är kopplat till hur mycket pengar som 
regionen eller kommunen själv väljer att spendera på en viss verk-
samhet. Kopplingen kan vara svag, till exempel att staten bidrar med 
10 öre för varje krona som kommunen satsar, eller stark, så att staten 
bidrar med mer än en krona för varje krona som kommunen själv 
satsar. Syftet med den typ av betingade ekonomiska stöd är i regel 
att staten vill att det satsas extra på någon viss verksamhet, vilket 
vanligen också blir fallet. Anta till exempel att det matchade stödet 
tar sig uttrycket att en satsad krona från kommunen möts av en 
krona i stöd från staten. Då halveras i princip kommunens kostnad 
för verksamheten jämfört med situationen utan stöd med den högst 
sannolika följden att mer resurser totalt sett kommer att satsas. 
Teoretiskt kan detta förklaras i termer av en så kallad substitutions-
effekt och en motsvarande inkomsteffekt som här båda går i samma 
riktning. Den första effekten bygger på det allmängiltiga för-
hållandet när priset på en vara eller tjänst minskar så ökar i regel 
efterfrågan. I den aktuella kontexten när kommunens ”pris” för den 
aktuella verksamheten, att kostnaden för att bedriva verksamheten 
halveras, ökar man konsumtionen. Den andra effekten gör att kom-
munen känner sig rikare än förut när kostnaden för en viss verksam-
het minskat och som en följd av detta väljer att öka konsumtionen 
ytterligare. En oförutsedd, och kanske också oönskad, bieffekt är att 
inkomsteffekten kommer att göra att kommunen också väljer att 
spendera mer på någon annan verksamhet eller väljer att sänka 
skatterna. I vilken utsträckning detta kommer att ske i praktiken är 
svårt att säga, men att risken för oförutsedda beteenden finns är klart 
och är ett problem med denna typ av riktade stöd. 

En annan sorts riktat stöd är att staten väljer att ge en fast summa 
för att användas i en viss verksamhet. Med denna typ av stöd uppstår 
ingen substitutionseffekt eftersom ”priset” för verksamheten inte 
ändras. Däremot uppstår, som i det föregående fallet, en inkomst-
effekt som får till följd att kommunen ökar sin konsumtion av 
verksamheten i fråga – vilket är själva syftet – men som också leder 
till att mer spenderas på andra verksamheter eller till att sänka 
skatten – vilket inte är syftet.  
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Gemensamt för olika former av riktade stöd är att de begränsar 
den kommunala självstyrelsen, och därmed vanligen är mindre 
populära hos företrädare för kommunerna. 

Den andra huvudtypen av stöd, de generella statsbidragen, inne-
bär att staten ger en kommun ett fast belopp (klumpsumma) utan 
krav på hur eller i vilka verksamheter det ska användas. Analytiskt 
uppstår i princip samma effekter som i fallet med ett fast riktat stöd 
till en viss verksamhet. Den allmänna inkomstförstärkningen kom-
mer sannolikt innebära att kommunen spenderar mer på samtliga 
verksamheter. Alternativt kommer kommunen att använda en del av 
inkomstförstärkningen till att sänka skatterna. Utifrån den enskilda 
kommunens perspektiv är denna typ av generella stöd i allmänhet att 
föredra framför de riktade stöden eftersom det mer överlåter till 
kommunen att prioritera mellan olika verksamheter. 

3.2 Incitament för kommunal effektivitet i praktiken  

Det kommunala fältet är, som det ser ut, inte fritt från ekonomiska 
incitament. Tvärtom förekommer en rad olika ekonomiska incita-
ment som samverkar på sätt som inte är alldeles lätta att genom-
skåda. I det följande görs ett försöka att beskriva de existerande 
ekonomiska incitamenten.  

3.2.1 Kravet på en budget i balans och incitament för 
effektivisering  

Det mest grundläggande incitamentet för effektivitet kommer ur 
den kommunala beskattningsrätten, tillsammans med det lagstad-
gade kravet på en budget i balans. Beskattningen av kommunin-
vånarna kan ses som en avvägning mellan hur mycket service, stöd 
och tjänster som kommuninvånarna behöver och kräver respektive 
deras betalningsvilja. Ju bättre den avvägningen överensstämmer 
med folkviljan, desto större är chansen för den kommunledning som 
gjort avvägningen att få fortsätta bestämma efter ett val. Till detta 
kommer att kommunledningen varje år måste få verksamheten att gå 
ihop ekonomiskt, något som varierar med konjunkturläge och be-
folkningens sammansättning. I det följande utvecklas detta närmare. 
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Kommunallagen stipulerar att landets kommuner i normalfallet 
ska ha en balanserad budget, vilket innebär att en kommuns intäkter 
ska täcka alla kostnader för verksamheten.21 Balanskravet är en form 
av regelstyrning som, under vissa förutsättningar, kan fungera som 
ett starkt incitament för kommunerna att effektivisera verksam-
heten. Vidare anges att god ekonomisk hushållning kräver redo-
visning av både finansiella och verksamhetsmässiga mål, och upp-
följning av måluppfyllelse. God ekonomisk hushållning handlar om 
formulering och uppföljning av lokala mål men innebär inte per 
automatik ett tryck för effektivisering. Det beror på hur offensiva 
mål som satts i kommunen. Betoningen av målsättning och upp-
följning också av verksamhetsmål syftar till ett ökat medvetande om 
hur pengarna används och kan på det sättet ha en indirekt betydelse 
för effektiviteten. Men god ekonomisk hushållning är inte till sin 
konstruktion bindande på samma sätt som balanskravet, varför 
incitamentseffekten är svagare. 

En kommuns intäkter bestäms framför allt av skattekraften 
gånger skattesatsen. Av dessa två variabler har kommunen åtmin-
stone kortsiktigt bara möjlighet att påverka den sistnämnda. Endast 
på sikt och i begränsad omfattning kan man tänka sig att kommunen 
genom sitt agerande påverkar sysselsättning och inkomstnivå i 
kommunen. Skattekraften påverkas däremot av tillväxten i stort. När 
BNP ökar, så ökar i regel den genomsnittliga skattekraften. Under 
det senaste decenniet ökade BNP i genomsnitt med 2,7 procent per 
år. De två senaste åren har dock tillväxten sjunkit ner mot 2 procent, 
och väntas minska ytterligare 2020 och de närmaste åren framöver 
till följd av en avmattning i konjunkturen och coronakrisen.  

Kostnadssidan i en kommun bestäms framför allt av behovet att 
tillhandahålla olika former av omsorg och utbildning, något som 
tenderar att variera över tid i olika kommuner beroende på demo-
grafiska förändringar. Sedan några år tillbaka är de demografiska 
förhållandena sådana att behovet av både utbildning och omsorg, 
särskilt äldreomsorg, ökar, en utveckling som förväntas fortsätta ett 
antal år framåt. Till detta kan man lägga att Sveriges relativt om-
fattande flyktingmottagande det senaste decenniet gjort att behovet 
av olika typer av kommunala verksamheter har ökat, i synnerhet 
efter det rekordstora mottagandet 2015.  

 
21 Kommunallag (2017:725), kap 11, 5 §. 
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För att få ekonomin att gå ihop behöver kommunerna se till att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Kombinationen av stigande skat-
tekraft och något höjda skatter har gjort att de flesta kommuner det 
senaste decenniet inte har haft några större problem med att balan-
sera budgeten. Detta förhållande håller dock på att ändras nu i många 
kommuner där framför allt ökningen av skattekraften minskar sam-
tidigt som kostnaderna ökar, en utveckling som accentueras av 
coronakrisen. För att hantera situationen tvingas många kommuner 
höja skatterna och försöka minska kostnaderna. För de kommuner 
som redan i dag har relativt höga skatter och kanske har svårt att höja 
dem ytterligare handlar det sannolikt främst om att minska kostna-
derna. Detta av rädsla för att annars förstärka spiralen av urbanise-
ring genom att invånare med möjlighet att flytta – i enlighet med 
Tiebout-modellens förutsägelse – väljer att lämna kommuner, som 
får minskad skattekraft till följd.  

Sammanfattningsvis kommer sannolikt kravet på en budget i 
balans, i förening med minskad ökningstakt av skattekraften och 
ökade kostnader på grund av demografiska förändringar, att fungera 
som ett starkt incitament för kommunerna att effektivisera de 
närmaste åren. 

3.2.2 Demokratiska val ger incitament till effektivitet 

Ovan säger vi att den kommunledning som tillhandahåller service till 
en beskattning som står i överensstämmelse med folkviljan ökar sin 
chans att bli återvald. Ansvarsutkrävande genom demokratiska val är 
en grundbult för hur Sverige fungerar och en kommunledning som 
driver sin kommun på ett uppenbart ineffektivt sätt torde inte bli 
långlivad. En komplicerande faktor i sammanhanget är att det kan 
vara svårt för kommuninvånarna att bedöma den egna kommunens 
effektivitet. Som framgick i det föregående kapitlet är det många 
gånger vanskligt att mäta produktivitet och effektivitet i offentlig 
verksamhet. För att göra detta krävs i regel jämförelser av hur den 
egna kommunen presterar i förhållande till andra kommuner med 
likartade förutsättningar, det vill säga en väl genomförd bench-
marking. Utöver att det måste finnas tillgång på bra jämförelser 
behöver invånarna kunna ta del av dessa på ett sätt som möjliggör 
välinformerade beslut. 
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3.2.3 Incitament för effektivitet i utjämningssystemet 

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet har stor betydelse 
för kommunernas ekonomi. Hur systemet påverkar kommunernas 
incitament att vara effektiva är något som ofta diskuteras. Så här 
säger till exempel Skattebetalarna i en kampanj 2020: 

”Vår ståndpunkt är tydlig. De som bor i kommuner där skattepengar 
används effektivt ska inte straffas med högre skatter. Och de kommuner 
som slösar med skattepengar ska inte räddas av att regeringen tar mer 
från andra som inte gör det”.22  

Enligt Skattebetalarna antas effektiva kommuner bidra till utjäm-
ningssystemet medan ineffektiva kommuner gynnas, vilket leder till 
slösaktighet hos de ineffektiva. 

I det följande tittar vi närmare på detta påstående. Vi kan 
konstatera att 2019 erhöll 281 av landets 290 kommuner ett kommu-
nalekonomiskt utjämningsbidrag, medan nio betalade en avgift till 
systemet. I den meningen att flertalet kommuner genom systemet 
får ett nettotillskott för finansiering av verksamheten bidrar det 
högst sannolikt till att mjuka upp kommunernas budgetrestrikt-
ioner.23 Frågan är dock om förhållandet att de flesta kommuner får 
ett nettotillskott för att bedriva sin verksamhet innebär att incita-
menten att bedriva verksamheterna så effektivt som möjligt påverkas 
negativt och i så fall i vilken utsträckning.  

Inkomstutjämningen 

Om vi börjar med inkomstutjämningen, som är den klart domine-
rande pengamässigt, så baseras den helt på kommunens skattekraft 
oavsett om den är intjänad inom den egna kommunens gränser eller, 
som är vanligt i storstadsområdena, i andra kommuner. Som fram-
gick i kapitel 2 så utgår inkomstutjämningen för en given kommun 
från 115 procent av den skattekraft som kommunen skulle haft om 
dess skattekraft skulle vara lika med genomsnittet i riket, den så 
kallade garantinivån. I det fall kommunens faktiska beskattnings-
underlag understiger denna siffra erhålls ett bidrag motsvarande 

 
22 Skattebetalarna.se (2020). 
23 Kornai, J. (1979). 
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produkten av 95 procent av mellanskillnaden mellan den egna skat-
tekraften och den garanterade nivån och den genomsnittliga kom-
munala skattesatsen.24 Omvänt i det fall en kommuns faktiska skat-
tekraft överstiger garantinivån får den betala en avgift motsvarande 
85 procent av mellanskillnaden mellan den egna skattekraften och 
garantinivån multiplicerat med den genomsnittliga kommunal-
skatten. Vad kan vi då säga om inkomstutjämningens incitaments-
effekter?  

En första iakttagelse är att eftersom en enskild kommun vare sig 
kan påverka den genomsnittliga skattekraften i riket eller den 
skattesats som används för att beräkna avgiftens eller bidragets 
storlek, så kan en kommun inte påverka hur mycket man kommer 
att få eller betala. I denna begränsade mening påverkas en kommuns 
incitament inte alls.  

En andra iakttagelse är att statens nettotillskott i inkomstut-
jämningen innebär att kommunsektorn som helhet och merparten 
av kommunerna kan ha ett högre kostnadsläge vid given skattesats 
och avgiftsnivå än som annars varit fallet. De kommuner som får 
mest i tillskott kommer naturligtvis att kunna höja sina kostnader 
mer, jämfört med en situation utan utjämning, än de kommuner som 
får lite eller till och med betalar en nettoavgift. Nettotillskottet ger 
utrymme för ökade kostnader, men incitamentet för att använda 
resurserna så effektivt som möjlighet påverkas troligen endast i liten 
utsträckning.  

En tredje iakttagelse är att ingen av båda dessa bedömningar 
beaktar systemets effekter på en kommuns incitament att öka skat-
tekraften i ett mer dynamiskt perspektiv. Flera tidigare studier har 
analyserat inkomstutjämningen ur detta perspektiv och kommit 
fram till att den högst sannolikt begränsar kommunernas incitament 
att öka skattekraften.25 Ett konkret exempel ges i en rapport från 
SKR om de samhälleliga och kommunalekonomiska vinsterna av att 
satsa på en nyanländ invandrares utbildning.26 I rapporten visas att 
den samhällsekonomiska vinsten av fyra års utbildning är stor. För 
den enskilda kommunen innebär dock inkomstutjämningen att 
kostnaderna för SFI och andra utbildningsinsatser överstiger den 

 
24 Beskrivningen är något förenklad, egentligen används en historisk länsvis skattesats, se 
t.ex. SCB:s Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsåret 2020, avsnitt 1.1. 
25 Se Dahlberg, M. och Rattsø, J (2010); Statskontoret (2013); Karreskog, G. och I. Trygg 
Kupersmidt (2017). 
26 SKR (2013). 
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ökning av kommunens intäkter som uppstår då de nyanlända går 
över i egen försörjning.  

Som nämndes i det föregående har kommunerna, framför allt på 
kort sikt, begränsade möjligheter att påverka den egna skattekraften 
– man har i stor utsträckning de kommuninvånare man har och de 
gör det de gör, såsom arbetar, studerar eller är arbetslösa och kanske 
uppbär försörjningsstöd för sitt uppehälle. I ett längre tidsperspektiv 
kan det dock se annorlunda ut. En kommun som upplevs som 
välskött, där det finns bra boendemöjligheter, bra omsorg och 
skolor, upplevs som trygg och näringslivsvänlig och så vidare, har 
högst sannolikt bättre förutsättningar att locka till sig nya invånare 
och företag än kommuner där de motsatta förhållandena råder. En 
konsekvens av detta kan bli att attraktiva kommuner dit folk vill 
flytta ökar skattekraften, medan det motsatta kan inträffa för mindre 
attraktiva kommuner. Vidare kan kommuner arbeta mer eller 
mindre, och mer eller mindre framgångsrikt, med att bistå kommun-
invånare som uppbär försörjningsstöd att finna ett arbete och få en 
förvärvsinkomst.  

En central fråga är därvid om inkomstutjämningssystemet till sin 
konstruktion – där kommuner erhåller bidrag från staten utifrån 
skattekraft – påverkar kommunernas incitament att locka till sig nya 
invånare, respektive att hjälpa personer att gå från arbetslöshet till 
egen försörjning. I en Timbro-rapport27 visas genom några räkne-
exempel, att inkomstutjämningssystemet förser kommunerna med 
svaga incitament att öka det egna beskattningsunderlaget. För fler-
talet kommuner ökar skattekraften marginellt om en kommunin-
vånare går från arbetslöshet till arbete, i några fall är till och med 
marginaleffekten negativ, vilket brukar kallas för Pomperipossa-
effekten. Författarna visar också att i kombination med kostnadsut-
jämningen och dess effekter kan incitamenten försvagas ytterligare. 
Det kan med andra ord finnas interaktionseffekter mellan de två 
delsystemen.  

Teoretiskt förefaller det klart att utifrån detta mer dynamiska 
synsätt skapar inkomstutjämningssystemet i sin nuvarande form 
endast svaga incitament för kommunerna att öka skattekraften, 
vilket potentiellt kan påverka den ekonomiska tillväxten negativt. I 
den nyligen publicerande rapporten Tillväxthämmande incitament i 

 
27 Karreskog, G. och I. Trygg Kupersmidt (2017). 
 



 2020:3 Kommunernas incitament för effektivitet 

65 

den kommunala inkomstutjämningen konstaterar Riksrevisionen att 
de varken kunnat belägga eller vederlägga hypotesen att inkomstut-
jämningen har negativa effekter på tillväxten.28 

Kommuner har begränsade möjligheter att påverka flera av de 
faktorer som påverkar skattekraften. Till exempel har kommuner i 
regel begränsade möjligheter att påverka den närliggande arbets-
marknaden som, i sin tur, är en faktor som påverkar huruvida männi-
skor vill flytta till respektive från en region. På liknande sätt har 
kommuner haft begränsade möjligheter att påverka inflyttning av 
asylsökande till följd av den så kallade EBO-lagen. Genom att asyl-
sökande som velat ordna sitt eget boende haft möjligheter att bosätta 
sig var man vill i landet har en koncentration skett till kommuner där 
redan många forna landsmän bor. Detta har bidragit till ökad segre-
gering och utveckling av vad som ofta kallas utsatta områden 
präglade av bland annat ogynnsamma socioekonomiska förhållan-
den, och på kort sikt ökande kostnader för vissa kommuner med hög 
inflyttning. Detsamma gäller kommunernas möjligheter att påverka 
huruvida en person får ett jobb. Dels är det i grunden ett ansvar för 
en annan aktör, Arbetsförmedlingen, dels kan en kommun endast i 
begränsad omfattning påverka den lokala eller regionala arbets-
marknaden. Slutligen kan man fundera över i vilken utsträckning 
kommunala beslutsfattare resonerar i kostnadsintäktskalkyler av det 
här slaget avseende sina invånare. 

Kostnadsutjämningen 

Kostnadsutjämningen innehåller ett relativt stort antal beräkningar. 
Dominerande för utfallet är demografiska skillnader varav ålder är 
den viktigaste. Här följer en matematisk härledning av sambandet 
mellan kostnadsutjämning och faktiska verksamhetskostnader för 
en delmodell baserad på åldersersättning av det slag som används 
bland annat inom skolverksamheterna.  

Först introducerar vi de centrala variablerna för beräkningen där: 
 
U = utjämningsbidrag/-avgift, i kronor per invånare 
B = befolkning, antal 
E = antal elever 

 
28 Riksrevisionen (2020). 
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K = kostnad för verksamheten, kronor 
 

Vi använder ”i” för att indikera värden avseende en godtycklig kom-
mun i (t.ex. Ei för att ange antal elever i kommun i), och ”N” för att 
indikera nationella totaler (t.ex. EN för att ange antal elever i landet). 
Då beräknas utjämningsbidraget för kommun i som 

 

𝑈𝑖 =
∑ 𝐾𝑖𝑖

𝐸𝑁
×
𝐸𝑖
𝐵𝑖
−
∑ 𝐾𝑖𝑖

𝐵𝑁
 

 
Det vill säga genomsnittlig kostnad per elev i riket gånger andel 
elever i befolkningen i kommunen, minus genomsnittlig kostnad för 
verksamheten per invånare i riket. Kommuner med en större andel 
barn i befolkningen än riket kommer att få ett bidrag för verksam-
heten, och de som har en lägre andel barn i kommunen än i riket får 
betala en avgift.  

Förändringen av utjämningsbidraget för kommun i, om kost-
naden höjs med en krona i kommunen och inte förändras i övriga 
kommuner, är lika med derivatan av Ui med avseende på Ki, det vill 
säga 

 

𝑑𝑈𝑖
𝑑𝐾𝑖

=
𝐸𝑖

𝐸𝑁 × 𝐵𝑖
−
1

𝐵𝑁
=

𝐸𝑖
𝐸𝑁
⁄ −

𝐵𝑖
𝐵𝑁
⁄

𝐵𝑖
 

 
Täljaren i det sista uttrycket är skillnaden mellan kommun i:s andel 
av eleverna och dess andel av befolkningen i landet och kan – 
teoretiskt – anta värden mellan -1 och +1.29 Kommuner med en 
högre andel av rikets elever än av rikets befolkning får ett ökat 
utjämningsbidrag, medan kommuner med en lägre andel av rikets 
elever än av rikets befolkning får ett minskat utjämningsbidrag, då 
de ökar sin verksamhetskostnad med 1 krona. 

Eftersom enheten för hela bråket är kronor per invånare betyder 
det att effekten på kommunens utjämningsbidrag i kronor kan anta 
värden mellan -1 och +1 krona, av en förändring i kostnaden på 1 
krona. Rent teoretiskt kan alltså en kostnadshöjning i en enskild 
kommun kompenseras av ökat utjämningsbidrag. Men i realiteten är 
skillnaderna i elevandel och befolkningsandel mycket små. Baserat 

 
29 Egentligen tal större än minus ett och mindre än ett, godtyckligt nära -1 respektive 1. 
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på befolkningsdata för svenska kommuner 2018 har följande maxi-
mala övervältringseffekter beräknats för kostnadsutjämningen för 
förskola, grundskola och gymnasieskola: 

Tabell 3.1 Beräkning av övervältringseffekter från kostnadsutjämningen  

Ålder Kommun med 
högst potentiell 
kostnadstäckning 

Ökat utjämnings-
bidrag i kronor, per 
krona ökad verk-
samhetskostnad 

Kommunens netto-
merkostnad i kronor 
efter kostnadsutjäm-
ning, per krona ökad 
verksamhetskostnad 

1-5 år (förskola) Malmö 0,005 0,995 
6-15 år (grundskola) Nacka 0,002 0,998 
16-18 år (gymnasieskola) Kungsbacka 0,002 0,998 

 
Om man skalar upp de små decimaltalen till större belopp betyder 
detta till exempel att om Malmö kommun skulle höja sin kostnad för 
förskolan med 100 miljoner kronor så skulle Malmös skattebetalare 
få stå för 99,5 miljoner kronor medan 0,5 miljoner kronor skulle 
vältras över på andra kommuner. Om Nacka eller Kungsbacka höjer 
sina kostnader i grundskola respektive gymnasium med samma 
belopp får skattebetalarna i Nacka och Kungsbacka stå för 99,8 mil-
joner kronor och övriga kommuner för 0,2 miljoner kronor. För 
vissa kommuner uppstår alltså en marginell ökning av utjämnings-
bidraget vid en ökning av kostnaderna. För andra kommuner (de 
med lägre andel av målgruppen för verksamheten än av befolkningen 
i riket) uppstår en marginell minskning av utjämningsbidraget när 
kommunen ökar sina verksamhetskostnader. Skattebetalarna i de 
kommunerna får utöver hela kostnadsökningen bära en liten för-
sämring i utfall av kostnadsutjämningen. För kommunsektorn som 
helhet tar dessa incitamentsförändringar ut varandra och netto-
effekten blir noll. De effekter som uppstår på kommunnivå är ute-
slutande beroende av befolkningsstrukturen i kommunen och har 
ingenting att göra med verksamhetens effektivitet. 

De övervältringseffekter som går att påvisa teoretiskt i kostnads-
utjämningen är i praktiken således små. Vidare gäller att två kommu-
ner med exakt samma strukturella förhållanden kommer att få exakt 
lika mycket pengar i utjämningsbidrag, alldeles oavsett om det är 
stor skillnad i kostnadsnivå till följd av skillnader i effektivitet eller 
servicenivå, eller inte. Den kommun som har det högsta faktiska 
kostnadsläget kommer att tvingas ha en högre kommunalskatt än 
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den kommun som har det lägre kostnadsläget. Incitamenten för 
effektivitet är i detta avseende opåverkade av kostnadsutjämningen. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning att kostnadsutjämningen 
knappast alls påverkar incitamenten för kommunerna att bedriva en 
effektiv verksamhet: incitamenten för att bedriva en effektiv verk-
samhet är jämförbara med om ingen kostnadsutjämning funnes.  

3.2.4 Hur de riktade statsbidragen påverkar incitamenten 
för effektivitet  

Som framgick i kapitel 2 består statsbidragssystemet i Sverige utöver 
den kommunalekonomiska inkomstutjämningen med det generella 
statsbidraget också av olika typer av riktade statsbidrag. Det uttalade 
syftet med de riktade statsbidragen är i regel att de ska öka kommu-
nernas utgifter till specifika ändamål. Eftersom finansieringen av 
sådana kostnader inte drabbar kommuninvånarna finns en ökad risk 
för ineffektiva åtgärder eftersom ansvarsutkrävandet blir diffust. 
Riktade statsbidrag kan vidare resultera i en snedvridning av kom-
munernas resursanvändning genom att förändra relativpriserna för 
de olika verksamheterna, det vill säga att det uppfattas som billigare 
att satsa på en viss verksamhet framför en annan. De riktade stats-
bidragen kan också leda till att kommunernas budgetrestriktioner 
mjukas upp och riskerar att skapa förväntningar hos kommunerna 
att staten ska tillskjuta ytterligare resurser om kommunerna får 
problem. Som framgick i avsnitt 2.6.5 har SKR under lång tid varit 
kritiska till de riktade statsbidragen. I ESO-rapporten Statliga bidrag 
till kommunerna – i princip och praktik, (ESO 2010), pekar man 
särskilt ut de diskretionära statsbidragen, som exempelvis de riktade 
statsbidragen inom skolan, som problematiska eftersom de lockar 
till ett spel mellan staten och kommunerna som kan leda till sam-
hällsekonomiska ineffektiviteter. Samma problematik beskrivs i en 
rapport från Riksrevisionen, Riktade statsbidrag till skolan – nation-
ella prioriteringar men lokala behov, RiR 2017:30.  
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3.3 Incitamenten till effektivisering sammantaget  

På basis av genomgången av faktorer som påverkar kommunernas 
incitament att använda resurserna på det mest effektiva sättet drar vi 
följande slutsatser.  

 
Det kommunala utjämningssystemets konstruktion påverkar 
sannolikt inte kommunernas incitament till effektivisering 
negativt… 

 
Vi visar att principalen (staten) utformat utjämningssystemet så att 
det inte påverkar agenternas (kommunernas) incitament till effek-
tivisering i det korta perspektivet. Genom att göra en enskild kom-
muns ersättning eller avgift till en funktion av den genomsnittliga 
skattekraften (i inkomstutjämningen) och den genomsnittliga verk-
samhetskostnaden (i kostnadsutjämningssystemet) och därmed 
variabler utom räckhåll för den enskilda kommunen, påverkas inte 
incitamenten för effektivisering på kort sikt.   

 
…annat än möjligtvis i ett längre tidsperspektiv.  

 
Denna slutsats är inte säkert giltig om man ser frågan i ett längre 
tidsperspektiv. Flera tidigare studier har pekat på att det kommunala 
utjämningssystemet i teorin förser kommunerna med svaga incita-
ment att försöka utveckla den egna skattebasen, varför det på sikt 
kan uppstå negativa incitamentseffekter. Det är samtidigt svårt att 
påvisa detta empiriskt.  

 
De riktade statsbidragen påverkar i vissa fall incitamenten till 
effektivisering negativt. 

 
De riktade statsbidragen är ibland konstruerade så att kommunerna 
har svårt att minska kostnaderna för en viss verksamhet, trots att 
kommunerna själva gör bedömningen att detta vore önskvärt. De 
riktade statsbidragen kan också under vissa förutsättningar försvaga 
kommunernas budgetrestriktioner, vilket minskar incitamenten att 
effektivisera verksamheten. 
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Kommunernas incitament till effektivisering är konjunktur-
beroende…  

 
Inom ekonomisk teori sägs ofta att människans behov av varor och 
tjänster är oändliga, samtidigt som resurserna att tillgodose dessa är 
begränsade – en beskrivning som även stämmer bra på vad kommu-
nerna 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 tillgäng-
liga resurserna. I goda tider är det förstås lättare att satsa mer på både 
omfattning och måluppfyllelse utan att behöva tänka så mycket på 
effektivitet, eftersom resurserna i regel ökar och avvägningarna 
mellan olika ändamål kan upplevas som mindre nödvändiga. I sämre 
tider måste kostymen krympa eller i varje fall inte fortsätta växa 
vilket innebär ett ökat fokus på kostnaderna.  

Vidare säger kommunallagen att kommunerna ska ha en ekonomi 
i balans. Vi konstaterar att balanskravet sannolikt varit ganska smärt-
fritt för många kommuner att möta det senaste decenniet till följd 
av stigande BNP och strukturellt betingade kostnader som inte ökat 
mer än att de täckts av de ökande inkomsterna. Med andra ord har 
sannolikt inte balanskravet i praktiken fungerat som ett starkt 
incitament till effektivisering under de goda åren. Men som vi också 
konstaterar håller detta nu på att förändras till följd av en lägre 
ekonomisk tillväxt, ökade migrationsrelaterade kostnader och en 
ökande andel äldre och unga. Därför kommer sannolikt budgetre-
striktionen för många kommuner de närmaste åren att vara markant 
mer bindande och därmed utgöra ett starkare incitament för effek-
tivisering.  

 
…och det saknas ett incitament som kontinuerligt lägger fokus 
på relationen mellan insatta resurser och uppnådda resultat. 

 
Att kommunernas uppmärksamhet på effektivitet tenderar att 
variera med konjunkturläget är naturligt men inte optimalt i effek-
tiviseringshänseende. Det är önskvärt att få till en ordning som 
kontinuerligt håller relationen mellan resultat och resurser aktuell. 
En parallell kan här göras till det konkurrensbaserade marknads-
systemet där företag är verksamma. Även för företag som befinner 
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sig på en konkurrensutsatt marknad påverkar konjunkturen konkur-
renssituationen och därmed företagens incitament att vara effektiva. 
I goda tider är efterfrågan hög och det är lättare för företagen att 
uppvisa positiva resultat, medan det omvända gäller i dåliga tider då 
företag i större utsträckning går i konkurs eller måste ändra in-
riktning. Samtidigt finns hela tiden genom konkurrensen på mark-
naden en press på företagen att vara effektiva för att inte tappa 
marknadsandelar. Motsvarande incitament för effektivitet saknas för 
kommunerna, även om demokratiska val och invånarnas (begrän-
sade) möjlighet att rösta med fötterna förser kommunledningarna 
med marknadsliknande incitament. Genom ett incitament som utgår 
från kommunernas effektivitet kan ett mer konstant fokus på 
effektivisering kunna komma till stånd också för kommunerna.
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4 Beräkning av 
effektivitetsskillnader till grund 
för en effektivitetspremie 

Sammanfattning 
Det första steget mot att kunna konstruera en effektivitetspremie 
baserad på systematisk benchmarking är att beräkna kommuner-
nas effektivitetsskillnader. Som framgick i kapitel 2 är det av flera 
skäl inte okomplicerat att mäta effektivitet i kommunala verk-
samheter. En svårighet ligger i att identifiera relevanta mått på 
resurser och resultat som kan ligga till grund för beräkningarna. 
En annan svårighet är de skilda yttre förutsättningar som finns 
mellan kommunerna. Skattningar av effektivitetsskillnader som 
inte beaktar dessa svårigheter på ett nöjaktigt sätt kommer att ha 
svårt att vinna gehör. I det här kapitlet redovisas hur kommuner-
nas relativa effektivitet kan beräknas med hänsyn till skillnader i 
förutsättningar.  

Beräkningarna av effektivitet i de studerade verksamheterna 
förskola, grundskola och äldreomsorg sker i två steg. I det första 
steget görs en DEA-analys där vi som input använder respektive 
kommuns totalkostnad för verksamheten30 och som output an-
vänder några för verksamheten centrala produktions- eller resul-
tatmått. I det andra steget använder vi regressionsanalys för att 
justera de skattade effektivitetsvärdena för strukturella och andra 
skillnader i förutsättningar. Kvalitet inkluderas i varierande grad 
för de tre analyserade verksamheterna. Avseende förskolan har vi 
inte funnit mått som fångar kvalitet, varför beräkningen gäller 
produktivitet snarare än effektivitet. Gällande grundskolan an-

 
30 Inputpriserna i DEA-analyserna har justerats med den så kallade referenskostnaden som 
härleds ur kostnadsutjämningen för kommuner så att kostnadsutjämningens faktorer gör 
priserna mer jämförbara. 
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vänds meritvärde och kunskapskrav, mått som brukar användas 
på kvalitet. I analysen av äldreomsorgen används brukarbedöm-
ningar för att i någon mån fånga kvalitet. Det sammantagna ana-
lysresultatet från de två stegen bildar underlag för en slutlig 
beräkning av relativ effektivitet per verksamhet.  

Den genomsnittliga effektiviteten ligger på 73 procent för för-
skolan, 77 procent för grundskolan och 57 procent för äldreom-
sorgen. Siffrorna pekar på en stor effektiviseringspotential, vilken 
diskuteras i påföljande kapitel 5 där effektivitetspremien skisse-
ras.  

4.1 Data Envelopment Analysis (DEA) 

Låt oss börja med att kort beskriva DEA-metoden, som ursprungli-
gen är en metod från managementområdet som används för att 
beräkna den relativa effektiviteten mellan jämförbara verksamheter, 
till exempel en uppsättning försäljningsställen, bankkontor och 
liknande. Metoden är i första hand framtagen som ett stöd för 
benchmarking ur ett ledningsperspektiv. Grundtanken bakom me-
toden är att givet en viss mängd insatta resurser (input) få ut så stor 
produktion med given kvalitet (output) som möjligt, alternativt att 
en given volym med viss kvalitet ska kosta så lite som möjligt i 
pengar eller andra resurser att producera. En DEA-analys utgår från 
antagandet att varje DMU (Decision Making Unit) har samma 
uppgift att lösa, mätbara förutsättningar för att göra det samt mät-
bara resultat av utförd uppgift. Enheternas relativa effektivitet räk-
nas ut baserat på de variabler som ingår i analysen och de skillnader 
som uppstår mellan enheterna antas bero på hur enheternas led-
ningar har skött sina uppdrag. 

I andra metoder mäts effektivitet som en kvot mellan output och 
input, till exempel antal hanterade fakturor per anställd på ekonomi-
kontoret. Ju högre output per input, desto effektivare verksamhet. 
DEA fungerar på ett lite annat sätt. Beroende på typ av verksamhet 
och vilket problem som ska studeras används metoden endera foku-
serad på input eller på output. Vid en så kallad inputorienterad be-
räkning letar metoden upp och för samman enheter med likvärdig 
output för att därefter visa på skillnader i input. I det omvända fallet 
tillämpas metoden outputorienterad vilket innebär att metoden 
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söker ut enheter som liknar varandra med avseende på input och 
undersöker skillnader i output. 

Vidare kan olika antaganden göras gällande vad en förändring av 
input leder till i form av output: endera konstant skalavkastning 
(Constant Returns to Scale, CRS) eller varierande skalavkastning 
(Variable Returns to Scale, VRS). Konstant skalavkastning innebär 
att en viss förändring av input ger samma förändring i output vid alla 
värden för input. Vid variabel skalavkastning gäller inte detta, utan 
en viss förändring i input kan få olika stor utväxling i form av output 
beroende på verksamhetens ursprungliga omfattning eller skala. I en 
verksamhet med ökande skalavkastning leder en fördubbling av 
input till mer än en fördubbling av output, och vid minskande skal-
avkastning gäller det motsatta. Både ökande och minskande skalav-
kastning är exempel på variabel skalavkastning. 

4.2 Metod för att mäta kommunernas effektivitet 

Kommunal effektivitet kan mätas på olika sätt, som framgått tidi-
gare. En central utgångspunkt för mätningen i denna studie är hur 
kostnadsdrivande faktorer hanteras i det kommunala utjämnings-
systemet, specifikt kostnadsutjämningen som beskrivs i kapitel 2.3. 
Faktorerna är kommunernas strukturella förhållanden, deras ambit-
ion och effektivitet. Eftersom vårt syfte nu är att diskutera möjlig-
heterna att skapa incitament för effektivitet bör i möjligaste mån 
effektivitetsskillnader mätas på ett sätt som särskiljer effektiviteten 
från de andra kostnadsdrivande faktorerna.  

Detta försöker vi göra i två steg. Det första steget är en DEA-
analys på kvoten mellan hur mycket som görs i verksamheten (out-
put) och hur mycket resurser som går åt för detta (input). Detta steg 
resulterar i en rangordning av kommunerna som säger att ju mer 
output man får per input, desto mer effektiv är kommunen. Den 
mest effektiva kommunen ges värdet 100 och alla andra får ett lägre 
värde enligt kvoternas proportion.  

Inputvärdet i DEA-steget utgörs av summa kronor netto för den 
aktuella verksamheten enligt Räkenskapssammandraget för kommu-
ner (RS). Värdet har justerats med den så kallade referenskostnaden 
som är kommunens förväntade kostnad enligt en sammanvägning av 
kostnadsutjämningens olika delmodeller. Om kommunen har en 
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högre referenskostnad än riksgenomsnittet minskas nettokostnaden 
eftersom strukturella förhållanden driver upp nettot och vice versa. 
Genom denna justering blir inputvärdet mer jämförbart för alla 
kommuner. 

Det andra steget är en regressionsanalys av hur mycket av det 
första stegets DEA-kvot som orsakas av bakomliggande faktorer. 
Den del av skillnaderna som inte beror på dessa faktorer har då att 
göra med något annat och mäts med residualerna från regressionen. 
Residualen är skillnaden mellan det värde på effektivitet som kom-
munen fått i det inledande DEA-steget och det förväntade värde på 
effektivitet som kommunen får i regressionen med bakomliggande 
faktorer. Residualerna blir därmed ett mått på om kommunerna har 
ett värde på effektivitet i det första steget som är bättre eller sämre 
än det förväntade värdet. Generellt gäller då att kommuner med 
positiv residual är effektiva och kommuner med negativ residual är 
ineffektiva. Exempel: kommun A har värdet 90 i steg ett och för-
väntat värde 80 i steg två. Denna kommun är alltså effektiv eftersom 
residualen är +10. Kommun B har också värdet 90 i steg ett, men ett 
förväntat värde i steg två på 95. Kommun B har därmed en negativ 
residual på -5 och är ineffektiv.  

Avslutningsvis ges kommunerna ett nytt effektivitetsvärde där 
kommunen med den största positiva residualen får värdet 100 och 
alla andra ett lägre värde utifrån sitt residualvärdes skillnad mot 
kommunen med störst positiv residual. Antagandet bakom detta sätt 
att räkna fram kommunernas relativa effektivitet är att den variation 
i kvoten mellan input och output som inte förklaras med kontroll 
för bakomliggande faktorer, rymmer skillnader i effektivitet som har 
sin grund i andra saker såsom ledning och styrning, organisation 
med mera. Överlag förhållanden som olika studier påvisat kan tänkas 
ha stor betydelse för effektiviteten. Naturligtvis kan en del av de 
skillnader som uttrycks i residualerna också tänkas bero på andra 
faktorer som inte gått att mäta och ta in i regressionsanalysen såsom 
ambition, mätfel och även slumpen. Det finns knappast någon sta-
tistik som med god träffsäkerhet mäter ambitionsnivåer vilket 
innebär att det effektivitetsmått som tas fram på det här sättet är en 
blandning av effektivitet och ambition. Vi gör antagandet att skillna-
den väsentligen orsakas av olika effektivitet snarare än olika ambit-
ion.  
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Sammantaget avser dessa steg att ta fram ett mått på relativ 
effektivitet med utgångspunkt från en produktivitetskvot som kor-
rigeras med faktorer som kan antas påverka denna kvot. Faktorerna 
är då i första hand strukturella och knyter an till utjämningssyste-
met. Den kvarstående skillnaden mellan kommunerna uttryckt i ett 
värde upp till 100 utgör därmed kommunens teoretiska effektivi-
seringspotential. Hur denna potential kan omsättas till incitament 
för effektivisering diskuteras i kapitel 5. 

4.3 Analys av effektivitet i förskoleverksamheten 

Som startpunkt för analysen är det lämpligt att erinra om förskolans 
uppdrag som anges i skollagens kapitel 8: 

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 
barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 
barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 
förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

Förskoleanalysen innefattar data för åren 2015 till och med 2018. 
Samtliga kommuner ingår i vart och ett av åren vilket ger 1 160 ob-
servationer.  

För förskolan har det varit mycket svårt att hitta nationella mått 
på kvalitet och måluppfyllelse, det vill säga i vilken mån förskolan 
stimulerar barns utveckling och lärande och erbjuder dem en trygg 
omsorg. Av den anledningen är effektivitetsberäkningen att betrakta 
som en ren produktivitetsberäkning.  

I steg 1, DEA-analysen, används antal barn i åldern 1–5 år i kom-
munen som är inskrivna i förskola som output. Som input används 
summa kronor netto avseende förskola korrigerat med referens-
kostnaden. Detta innebär att skillnader i lönenivå, befolknings-
förändringar i åldern 1–5 år samt vistelsetid har beaktats i input-
måttet. 

Analysen genomförs under antagande om konstant skalavkast-
ning, det vill säga att varje krona påverkar antalet inskrivna barn lika 
mycket i alla kommuner oavsett deras storlek. Antagandet kallas 
Constant Return to Scale (CRS) och avkastar i DEA-analysen ett 
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värde på effektivitet från 100 och nedåt för var och en av kommu-
nerna. Vidare är DEA-analysen genomförd inputorienterad vilket 
betyder att rangordningen sker med sikte på lägsta möjliga input vid 
högsta möjliga output.  

Det samlade analysresultatet för alla fyra åren visas i tabell 4.1 
över kommungrupperna enligt SKR:s indelning 2017.31  

Tabell 4.1 Steg 1 DEA-resultat för förskolan fördelat på SKR:s 
kommungrupper  

Kommungrupp Medelvärde Antal Standardavvikelse 

Landsbygdskommun med besöksnäring 64,4 60 5,7 
Landsbygdskommun, ej nära större stad 69,0 160 8,1 
Lågpendlingskommun nära större stad 71,4 140 7,4 
Mindre stad/tätort 70,9 116 6,1 
Pendlingskommun nära storstad 78,8 172 7,4 
Pendlingskommun nära större stad 73,4 208 6,5 
Pendlingskommun till mindre tätort 75,1 208 8,6 
Storstäder 73,2 12 4,7 
Större stad 71,7 84 5,7 
Total 72,8 1 160 8,1 

 
De nio kommungrupperna har totalt 36 parvisa skillnader av vilka 19 
är statistiskt signifikanta. Mest effektiva i detta steg är pendlings-
kommuner nära storstäder som är signifikant skilda från alla andra 
grupper utom storstäder, och minst effektiva är landsbygdskommu-
ner med besöksnäring som är signifikant skilda från alla andra grup-
per. 32 

I steg 2 förs DEA-resultatet in som beroende variabel i en 
regression med faktorer som antas påverka effektiviteten. Fak-
torerna är: 

Antal invånare 1–5 år i form av den naturliga logaritmen av antalet 
invånare och kvadraten på logaritmen. Sammantagna kan dessa tal 
visa om kommunstorlek inverkar på effektiviteten. 

 
31 Sveriges Kommuner och Regioner beskriver på sin hemsida kommungruppsindelningen så 
här: ”Kommungruppsindelningen används för att underlätta jämförelser och analyser i olika 
statistiska sammanhang och är utarbetad på Statistiksektionen, SKR. Indelningen består av 
totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper, där kommunerna grupperats utifrån vissa 
kriterier som tätortsstorlek, närhet till större tätort och pendlingsmönster. Dataunderlaget är 
hämtat från SCB:s olika databaser.” Det är sålunda samma kommuner i respektive kom-
mungrupp varje år i vår analys. 
32 Se Appendix B för en närmare beskrivning av hur kommungrupperna skiljer sig åt. 
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Gleshet fångas med kostnadsutjämningens index för merkostna-
der för förskola i glesbygd avseende 2020 som används för alla år. Ju 
högre värde på index desto glesare är kommunen. 

 
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, andelstal för respek-

tive år.  
 
Socioekonomiskt index som är kostnadsutjämningens beräkning 

av ett socioekonomiskt index för förskolan avseende 2020 bestående 
av genomsnittet av kvoterna mellan andel barn 1–5 år som inte har 
någon förälder med eftergymnasial utbildning, andel barn 1–5 år som 
bor i hushåll med låg disponibel inkomst och andel barn 1–5 år med 
minst en förälder som har haft uppehållstillstånd i högst 4 år, och 
motsvarande riksmedelvärde. Ju högre indexvärde, desto större antas 
kommunens socioekonomiskt betingade åtaganden bli. Samma in-
dextal har använts för samtliga år. 

 
Köp av verksamhet avseende förskola och skolbarnsomsorg, an-

delstal per år. Köp av verksamhet innebär att kommunen ger i upp-
drag åt någon utanför den egna organisationen att utföra den 
aktuella verksamheten, till exempel ett privat företag eller ett för-
äldrakooperativ. 

 
I steg 2 tillförs sålunda två faktorer som införs i kostnadsut-

jämningen 2020 och alltså inte finns med i beräkningen av referens-
kostnaden de år som denna använts för att korrigera inputvärdet i 
steg 1. Därutöver används köp av verksamhet för att se om val av 
utförare har betydelse och andel årsarbetare med pedagogisk examen 
som indikator på kvalitet i verksamheten. 

Regressionen är skattad med alla fyra åren där varje kommun 
bildar egna kluster, det senare därför att kommunernas värden på 
faktorerna antas vara beroende av föregående års värde. Följande 
figur visar regressionsresultatet: 
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Figur 4.1 Steg 2 Regressionsresultat för förskolan 

 
 
Ungefär 20 procent av variationen i DEA-effektivitet förklaras av de 
bakomliggande faktorerna (R2 = 20 procent) och följaktligen 
80 procent av någonting annat.33 Antal invånare 1–5 år är positivt 
signifikant och står för en stor del av förklaringsvärdet på 20 procent 
vilket innebär att ju större kommunen är, desto mer effektiv är den. 
Inverkan avtar dock med ökande storlek. Gleshet är inte signifikant 
och kan bortses ifrån, medan andel årsarbetare med pedagogisk exa-
men är negativt signifikant vilket betyder att kommuner med större 
andel examinerade är mindre effektiva. Socioekonomiskt index står 
för en relativt stor del av förklaringsvärdet och är positivt signifikant 
vilket innebär att kommuner med större socialt betingade åtaganden 
är mer effektiva. Störst inverkan på förklaringsgraden har köp av 
verksamhet där ökande andel köp medför högre effektivitet.34 

Efter regressionen i steg 2 beräknas den slutliga effektiviteten 
baserat på residualerna på sätt som beskrivits i inledningen till detta 
kapitel. Korrelationen mellan slutlig effektivitet i steg 2 och DEA-
effektiviteten i steg 1 är 0,85, det vill säga ett högt samband som 
medför att den slutliga effektiviteten inte skiljer sig så mycket från 
den inledande. Detta är en följd av att regressionens förklaringsgrad 

 
33 I Appendix B redovisas regressionsanalysens detaljer inklusive de olika faktorernas inverkan 
på förklaringsgraden. 
34 Mer tekniskt uttryckt har det logaritmerade antalet invånare 1–5 år en positiv koefficient 
vilket innebär att ökat antal medför ökad effektivitet och den kvadrerade logaritmen har en 
negativ koefficient vilket innebär att inverkan avtar med ökande antal invånare i åldersgruppen, 
se Appendix B. 
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är så pass låg som 20 procent vilket gör att fyra femtedelar av det 
första steget finns med i slutberäkningen. Fördelat på kommungrup-
perna blir den slutliga effektiviteten i förskolan som i tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Relativ effektivitet för förskolan fördelat på SKR:s 
kommungrupper  

Kommungrupp Medelvärde Antal Standardavvikelse 
Landsbygdskommun med besöksnäring 66,9 60 5,5 
Landsbygdskommun, ej nära större stad 71,1 160 8,4 
Lågpendlingskommun nära större stad 71,8 140 7,3 
Mindre stad/tätort 70,9 116 6,5 
Pendlingskommun nära storstad 75,9 172 5,9 
Pendlingskommun nära större stad 74,3 208 6,2 
Pendlingskommun till mindre tätort 76,5 208 8,4 
Storstäder 75,2 12 4,6 
Större stad 71,4 84 5,3 
Total 73,3 1 160 7,5 

 
Av de 36 parvisa gruppskillnaderna är 21 signifikanta.35 Det sker inga 
större omkastningar i gruppernas inbördes ordning jämfört med den 
inledande DEA-beräkningens effektivitet men grupperna kommer 
lite närmare varandra och täten tas här av pendlingskommuner till 
mindre tätorter som är signifikant skild från sex av de övriga grup-
perna. Landsbygdskommuner med besöksnäring har fortsatt lägst 
effektivitet och är signifikant skilda från alla andra kommungrupper. 

Till sist kan resultatet för förskolan visas i ett histogram över 
antalet kommuner efter relativ effektivitet. Figuren avser år 2018 
eftersom det inte går att visa detta för flera år samtidigt och skillna-
den mellan åren är dessutom försumbar. 

 
35 Se Appendix B för närmare beskrivning av hur kommungrupperna skiljer sig åt. 
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Figur 4.2 Relativ effektivitet för förskolan 2018, antal kommuner 

 
Anm: Den genomsnittliga effektiviteten år 2018 är jämnt fördelad runt medelvärdet 72,7.  

4.4 Analys av effektivitet i grundskoleverksamheten 

Grundskolans ändamål anges i skollagens kapitel 10:36  

2 § Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla 
elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling 
samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fort-
satt utbildning. 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 
ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Grundskoleanalysen innefattar åren 2015 till och med 2018 och 283 
kommuner ingår i vart och ett av åren, summa 1 132 observationer.  

I steg 1, DEA-analysen, används som output summa meritpoäng 
i årskurs 9 och antal elever med godkänt i alla ämnen som ingått i 

 
36 Skollag (2010:800). 
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utbildningen i årskurs 9, två mått som återkopplar direkt till skol-
lagens mål om att ge eleverna kunskaper och att ligga till grund för 
fortsatt utbildning. Eftersom centrala målvariabler ingår i analysen 
ligger de effektivitetstal som beräknas i det följande nära begreppet 
effektivitet som måluppfyllelse i relation till kostnaden. Samtidigt är 
det väl etablerat att meritpoäng kan vara ett problematiskt mått på 
måluppfyllelseför grundskoleverksamheten, se bland annat Skol-
kommissionen.37 Det är däremot svårt att hitta bra mått på skolans 
förmåga att ge eleverna en god värdegrund liksom på främjande av 
allsidiga kontakter och social gemenskap.  

Som input används summa kronor netto för grundskolan årskurs 
1–9 enligt RS korrigerat med referenskostnaden så att lönenivå, gles-
het, befolkningsförändring i åldern 6–15 år samt andel elever med 
utländsk bakgrund beaktas. 

Bortfallet på sju kommuner orsakas av att det saknas uppgift om 
godkända i alla ämnen i dessa. Analysen genomförs under antagande 
om konstant skalavkastning, det vill säga att varje krona påverkar 
antalet meritpoäng och antalet godkända lika mycket i alla kommu-
ner oavsett deras storlek. Vidare är DEA-analysen genomförd input-
orienterad vilket betyder att rangordningen sker med sikte på lägsta 
möjliga input vid högsta möjliga output. Det samlade analysresulta-
tet för alla fyra åren visas i tabell 4.3 över kommungrupperna enligt 
SKR:s indelning 2017. 

Tabell 4.3 Steg 1 DEA-resultat för grundskolan  

Kommungrupp Medelvärde Antal Standardavvikelse 

Landsbygdskommun med besöksnäring 67,3 56 6,9 
Landsbygdskommun, ej nära större stad 67,2 144 6,8 
Lågpendlingskommun nära större stad 66,6 140 7,3 
Mindre stad/tätort 72,8 116 6,2 
Pendlingskommun nära storstad 82,7 172 8,4 
Pendlingskommun nära större stad 70,6 204 8,2 
Pendlingskommun till mindre tätort 67,5 204 8,0 
Storstäder 71,8 12 3,6 
Större stad 75,6 84 4,8 
Total 71,4 1 132 9,2 

 
 

37 SOU (2017:35). 
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För 20 av de 36 parvisa jämförelserna är skillnaderna statistiskt 
signifikanta.38 Variationen runt det totala genomsnittet är större för 
grundskolan än för förskolan. Pendlingskommuner nära storstä-
derna utmärker sig här med hög effektivitet och är signifikant skilda 
från samtliga andra grupper, därefter större städer, medan lågpend-
lingskommuner och landsbygdskommuner släpar efter med signifi-
kanta skillnader mot cirka hälften av övriga grupper. 

I steg 2 förs DEA-resultatet in som beroende variabel i en 
regression med faktorer som antas påverka effektiviteten. Fak-
torerna är: 

 
Antal elever i grundskolan i grundskolan (hemkommun) i form av 

den naturliga logaritmen av antalet elever och kvadraten på loga-
ritmen. Sammantagna kan dessa tal visa om kommunstorlek inverkar 
på effektiviteten. 

 
Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen. 
 
Andel nyinvandrade elever i grundskolan som kommit till Sverige 

under de senaste fyra åren. 
 
Andel flickor i grundskolan. 
 
Andel elever i grundskolan vars föräldrar har eftergymnasial ut-

bildning. 
Andel köp av grundskoleverksamhet från andra skolanordnare än 

kommuner. 
 

Dessa faktorer förekommer löpande i diskussionen om grund-
skolans utveckling och visar sig ofta ha betydelse för de outputmått 
som används här, se till exempel Samling för skolan Nationell strategi 
för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35). 

Regressionen är estimerad med alla fyra åren där varje kommun 
bildar egna kluster, det senare därför att kommunernas värden på 
faktorerna antas vara beroende av föregående års värde. Figur 4.3 
visar regressionsresultatet. 

 
38 Se Appendix B för närmare beskrivning av hur kommungrupperna skiljer sig åt. 
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Figur 4.3 Steg 2 Regressionsanalys för grundskolan 

 
 

Regressionens förklaringsvärde är 45 procent med följd att 55 pro-
cent av variationen i DEA-effektivitet beror på något annat än de 
bakomliggande faktorerna. Antalet elever är positivt signifikant och 
inverkar relativt starkt på förklaringsvärdet. Ju fler elever, desto 
högre effektivitet. Men, liksom i fallet med förskolan, avtar detta 
successivt med det ökande antalet. Andel legitimerade lärare, andel 
nyinvandrade elever och andel flickor är alla insignifikanta visavi 
DEA-effektiviteten. Köp av verksamhet är positivt signifikant och 
inverkar på förklaringsvärdet i paritet med antalet elever. Störst be-
tydelse för förklaringsvärdet har andelen elever vars föräldrar har 
eftergymnasial utbildning.  

Den slutliga effektivitetens samband med den inledande är 0,71, 
en lägre koefficient än motsvarande avseende förskolan. Detta är en 
följd av att regressionens förklaringsgrad är drygt dubbelt så stor i 
grundskoleanalysen vilket gör att den slutliga effektiviteten skiljer 
sig mer från den inledande för grundskolan. Fördelat på kommun-
grupperna blir den slutliga effektiviteten i grundskolan så som visas 
i tabell 4.4. 
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Tabell 4.4 Relativ effektivitet för grundskolan  

Kommungrupp Medelvärde Antal Standardavvikelse 

Landsbygdskommun med besöksnäring 76,8 56 7,1 
Landsbygdskommun, ej nära större stad 77,6 144 7,5 
Lågpendlingskommun nära större stad 75,5 140 6,7 
Mindre stad/tätort 76,1 116 5,8 
Pendlingskommun nära storstad 80,4 172 6,0 
Pendlingskommun nära större stad 77,1 204 7,8 
Pendlingskommun till mindre tätort 76,7 204 7,7 
Storstäder 73,5 12 5,0 
Större stad 75,5 84 5,0 
Total 77,1 1132 7,1 

 
Tabellen visar att effektivitetskorrigeringen med bakomliggande 
faktorer gör att landsbygdskommunerna rycker upp sig rejält sam-
tidigt som pendlingskommunerna nära storstäder behåller tätplatsen 
och storstäderna själva faller till sista plats. Sammantaget blir det 
ganska stora förändringar från steg 1 till steg 2 i linje med den för-
hållandevis stora förklaringsgraden i det andra stegets regressions-
analys. Detta gör också att bara 8 av de 36 parvisa skillnaderna är 
statistiskt signifikanta, varav pendlingskommuner nära storstäder 
står för 7, det vill säga att alla andra skillnader är försumbara.39  

Effektiviteten för grundskolan kan också jämföras med den 
ranking av effektivitet i grundskolan som redovisas i Svenskt 
Näringslivs rapport Effektiviseringspotential och förklaringsfaktorer 
för effektivitet i kommunerna som sammanfattas ovan i kapitel 2.5.5. 
I rapporten rangordnas kommunerna i fyra likstora grupper åren 
2015-2017, där 1 står för de mest effektiva. Eftersom 2018 inte finns 
med blir det totalt 849 värden som kan jämföras i nedanstående 
tabell. 

 
39 Se Appendix B för närmare beskrivning av hur kommungrupperna skiljer sig åt. 
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Tabell 4.5 Relativ effektivitet för grundskolan per grupp i Svenskt 
Näringslivs ranking 

SvNrang Medelvärde Antal Standardavvikelse 
1 84,7 215 5,2 
2 79,3 204 4,3 
3 75,5 212 4,3 
4 70,7 218 5,1 
Total 77,5 849 7,0 

 
Effektiviteten följer rankningen mycket nära med jämna steg för 
genomsnitten längs grupperna och det totala medelvärdet ligger 
mittemellan rang 2 och 3. De två beräkningarna talar sålunda samma 
språk. 

Till sist kan resultatet för grundskolan visas i ett histogram över 
antalet kommuner efter relativ effektivitet. Figuren avser år 2018 
eftersom det inte går att visa detta för flera år samtidigt och skillna-
den mellan åren är dessutom försumbar. 

Figur 4.4 Relativ effektivitet för grundskolan 2018, antal kommuner 

 
Anm: Den genomsnittliga effektiviteten år 2018 är jämnt fördelad runt medelvärdet 77,0. 
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4.5 Analys av effektivitet i kommunernas 
äldreomsorg 

I socialtjänstlagens femte kapitel anges verksamhetens mål för äldre 
människor:40  

4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer 
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Social-
nämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 
tillvaro i gemenskap med andra. 

Analysen av äldreomsorgen innefattar åren 2015 till och med 2018 
och 251 kommuner ingår i vart och ett av åren, summa 1 004 obser-
vationer. 

I steg 1, DEA-analysen, används antal invånare 65 år och äldre i 
särskilt boende och antal invånare 65 år och äldre med hemtjänst 
som output, och som input nettokostnad äldreomsorg summa kro-
nor enligt RS korrigerad med referenskostnaden så att gleshet, andel 
ensamhushåll, andel 80 år och äldre av personer 65 år och äldre, 
ohälsa samt lönenivå beaktas.  

Det har varit problematiskt att hitta bra indikatorer för i vilken 
utsträckning de äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
I det andra stegets regression har mått från Socialstyrelsens nation-
ella brukarundersökningar för hemtjänst respektive särskilt boende 
inkluderats, vilket innebär att subjektiv kvalitet vägs in i analysen.  

Bortfallet på 39 kommuner orsakas av att det saknas uppgift på 
några av de bakomliggande faktorerna i det andra steget. DEA-ana-
lysen genomförs under antagande om konstant skalavkastning, det 
vill säga att varje krona påverkar antalet boende och antalet med 
hemtjänst lika mycket i alla kommuner oavsett deras storlek. Vidare 
är DEA-analysen genomförd inputorienterad vilket betyder att 
rangordningen sker med sikte på lägsta möjliga input givet output. 
DEA-effektiviteten för alla fyra åren visas i tabell 4.6 över kommun-
grupperna enligt SKR:s indelning 2017. 

 
40 Socialtjänstlag (2001:453). 
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Tabell 4.6 Steg 1 DEA-resultat för äldreomsorg  

Kommungrupp Medelvärde Antal Standardavvikelse 

Landsbygdskommun med besöksnäring 55,9 52 9,1 
Landsbygdskommun, ej nära större stad 62,3 128 12, 2 
Lågpendlingskommun nära större stad 60,9 128 11,1 
Mindre stad/tätort 58,5 112 8,0 
Pendlingskommun nära storstad 57,1 160 13, 5 
Pendlingskommun nära större stad 55,1 172 13,0 
Pendlingskommun till mindre tätort 60,1 168 14,3 
Storstäder 71,2 12 5,6 
Större stad 60,9 72 13,0 
Total 59,0 1 004 12,5 

 
Storstädernas genomsnitt ligger betydligt högre än övriga gruppers 
vilka återfinns ganska liksidigt runt det totala genomsnittet. Ganska 
få skillnader är därmed signifikanta, 10 av 36 varav 4 av de 10 är stor-
städernas skillnader mot övriga kommungrupper. 

 
De bakomliggande faktorerna i steg 2 är: 

 
Antal invånare 65 år och äldre i form av den naturliga logaritmen av 
antalet och kvadraten på logaritmen. Sammantagna kan dessa tal visa 
om kommunstorlek inverkar på effektiviteten. 

 
Brukarenkät avseende hemtjänst genomförd av Socialstyrelsen. 
 
Brukarenkät avseende särskilt boende genomförd av Socialstyrelsen. 

 
Andel köp av äldreomsorg från utförare andra än kommunen själv. 

 
Regressionen är estimerad med alla fyra åren där varje kommun 
bildar egna kluster, det senare därför att kommunernas värden på 
faktorerna antas vara beroende av föregående års värde. Tabell 4.7 
visar regressionsresultaten. 
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Förklaringsgraden är 7 procent, avsevärt lägre än framförallt grund-
skolans steg 2, vilket medför att hela 93 procent har med annat göra 
än regressionens faktorer varav endast antal invånare 65 år och äldre 
är signifikant. Riktningen är här negativ vilket innebär att ju fler 
äldre kommunen har, desto lägre blir effektiviteten, dessutom tilltar 
detta med ökat antal. Den låga förklaringsgraden gör att korrelat-
ionen mellan steg 1 och steg 2 skjuter i höjden eftersom det första 
stegets beräkning av effektivitet går nära nog opåverkad igenom det 
andra stegets regression. Att antalet äldre slår på ett ökande sätt i 
steg 2 förutskickar att de förändringar som ändå sker påverkar de 
största kommunerna mest. 

Tabell 4.7 Relativ effektivitet för äldreomsorg  

Kommungrupp Medelvärde Antal Standardavvikelse 
Landsbygdskommun med besöksnäring 54,3 52 9,1 
Landsbygdskommun, ej nära större stad 60,7 128 11,2 
Lågpendlingskommun nära större stad 59,9 128 11,1 
Mindre stad/tätort 57,9 112 8,2 
Pendlingskommun nära storstad 54,7 160 12,6 
Pendlingskommun nära större stad 53,7 172 13,3 
Pendlingskommun till mindre tätort 58,4 168 13,9 
Storstäder 52,6 12 10,7 
Större stad 57,1 72 11,8 
Total 57,1 1 004 12,2 
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Som väntat faller medelvärdena för större städer och särskilt stor-
städerna medan övriga grupper i stort behåller sina värden efter det 
att DEA-stegets effektivitet korrigerats med faktorerna i regress-
ionssteget. Endast sex skillnader är signifikanta varav tre är pend-
lingskommuner nära större städer gentemot andra grupper. Skillna-
derna mellan kommungrupperna är sålunda i allt väsentligt försum-
bara. 

Äldreomsorgen kan också jämföras med rangordningen i Svenskt 
Näringslivs rangordning av effektiviteten i äldreomsorgen där år 
2018 inte finns med varför antalet observationer minskar till 753: 

Tabell 4.8 Relativ effektivitet för äldreomsorg per grupp i Svenskt 
Näringslivs ranking  

SvNrang Medelvärde Antal Standardavvikelse 
    
    
    
    

    

 
Mönstret från motsvarande jämförelse gällande grundskolan upp-
repas, det totala genomsnittet lägger sig mellan rapportens rang-
grupper 2 och 3 och gruppernas medelvärde följer rangordningen 
stegvis. Också gällande äldreomsorg talar de två mätningarna av ef-
fektivitet samma språk. 

Och till sist kan även resultatet för äldreomsorgen visas i ett 
histogram över antalet kommuner efter relativ effektivitet. Figur 4.6 
avser år 2018 eftersom det inte går att visa detta för flera år samtidigt 
och skillnaden mellan åren är dessutom försumbar. 
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Anm: Äldreomsorgens effektivitet är tämligen jämnt fördelad år 2018 runt medelvärdet 55,4. 
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5 Incitament för ökad effektivitet i 
form av en premie  

Sammanfattning 
Syftet med den här rapporten är att undersöka möjligheterna att 
stärka kommunernas effektivisering genom att skapa ett ekono-
miskt incitament baserat på systematisk benchmarking. Som 
framgått i de föregående kapitlen bedömer vi att det både finns 
behov av och förutsättningar för att stärka kommunernas driv-
krafter att effektivisera verksamheterna. I det här kapitlet skisse-
rar vi hur detta skulle kunna gå till genom att införa ett nytt 
statsbidrag vars storlek bestäms av hur en kommun presterar jäm-
fört med andra kommuner. Genom att öka effektiviteten ska en 
kommun kunna förbättra sitt ekonomiska läge. Att införa ett 
effektiviseringsbidrag av det här slaget reser frågor av både princi-
piell och praktisk natur som måste besvaras på ett nöjaktigt sätt 
innan en praktisk tillämpning kan bli aktuell.  

Kapitlet inleds med en genomgång av de krav som vi bedömer 
att ett ekonomiskt incitament måste uppfylla. Kraven är i korthet 
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 
befintliga ordningen med kommunalt självstyre, systemet för 
ekonomisk utjämning mellan kommunerna och de redan existe-
rande statsbidragen. Därefter redovisar vi erfarenheter av tidigare 
försök att införa ekonomiska incitament i offentliga verksam-
heter, den så kallade Kömiljarden och den så kallade Sjukskriv-
ningsmiljarden samt några internationella erfarenheter på områ-
det. Slutligen skisserar vi hur ett effektivitetsbidrag i form av en 
premie skulle kunna utformas och finansieras. 
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5.1 Krav som en effektivitetspremie behöver uppfylla 

Rättvisande beräkning av effektivitet 

Ett första krav som ett nytt ekonomiskt incitament bör uppfylla är 
att det upplevs som rättvist av kommunerna, att det vilar på en 
beräkning av effektivitet med hög legitimitet. För att nå dit behöver 
beräkningarna baseras på mått som det råder stor enighet kring. I 
våra beräkningar används kostnadsmått från kostnadsutjämningen, 
ett väl etablerat system vars beräkningar överlag anses rättvisande av 
kommunerna. Som framgått i tidigare kapitel är inte tillgången på 
resultatmått med motsvarande legitimitet lika bra. Sedan ett par 
decennier pågår dock en utveckling av resultatmått inom de aktuella 
verksamheterna och intensifierad systematisk benchmarking kan 
hjälpa till att få fram allt bättre mått.  

Utöver bra mått fordras förstås också att själva beräkningen av 
effektivitet sker på ett sätt som vinner gehör. Vi redogör i rapporten 
för flera olika studier av kommunernas effektivitet och vi redovisar 
detaljerat hur beräkningen gjorts i denna studie. Det finns både 
likheter och olikheter mellan de olika beräkningarna, men väsentli-
gen visar de en samstämmig bild av effektiviteten. Ändå är det en bra 
bit kvar till att kommunal effektivitet kan beräknas på ett sätt som 
går att använda för att fördela ett statsbidrag. De beräkningar vi gör 
avseende förskola, grundskola och äldreomsorg ska därför ses som 
ett försök att närma sig en tillräckligt bra beräkning av kommunal 
effektivitet som kan utvecklas i takt med systematisk benchmarking 
för att till slut ligga till grund för ett statsbidrag.  

Träffsäkert och verkningsfullt incitament 

Det andra kravet är att effektiviseringsbidraget ska träffa rätt och ge 
avsedd effekt. 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 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 kommu-
ner. Processbenchmarking syftar allmänt till att identifiera rätt åt-
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gärd på rätt ställe. Ett ekonomiskt incitament kan förstärka kom-
munernas sökande efter, men också genomförande av, rätt åtgärd 
genom att dela ut en vinst baserat 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.  

Hur effektiviseringsbidraget ska finansieras har också betydelse 
för hur det bör konstrueras. Det finns principiellt två sätt att betala, 
genom omfördelning mellan kommunerna eller genom att staten 
betalar, i förlängningen med lokala eller nationella skatteeffekter. 
Betalning genom omfördelning skulle kunna göra ett incitament för 
effektivitet till en del av kostnadsutjämningen. Detta kan antas med-
föra 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 utjämnings-
systemet 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. 

Sist men inte minst måste effektivitetsbidraget leda till att det 
ekonomiska utbytet för en enskild kommun att förbättra sin relativa 
effektivitet måste överstiga vad det på marginalen kostar kommunen 
att åstadkomma denna förflyttning – i annat fall kan man inte för-
vänta sig att kommunen finner det värt att försöka bli mer effektiv. 
Det är förstås svårt att i praktiken bestämma var denna balanspunkt 
ligger, eftersom en del av ”ansträngningskostnaderna” sannolikt är 
av icke-monetär natur. Det förefaller emellertid uppenbart att det 
måste vara värt ansträngningen ur den enskilda kommunens per-
spektiv. 

Undvikande av oavsiktliga konsekvenser 

Det tredje kravet är att effektiviseringsbidraget inte ska ge upphov 
till oförutsedda negativa konsekvenser. Den kommunala ekonomin 
är ju som framgick av genomgången i kapitel 3 inte fri från ekono-
miska incitament. Tvärtom förekommer en rad olika ekonomiska 
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incitament som samverkar på sätt som inte är alldeles lätta att 
genomskåda. Att tillföra ytterligare ett incitament i denna miljö utan 
att det medför mer oreda med tveksam inverkan på effektiviteten är 
naturligtvis inte trivialt. Också ett finkalibrigt incitament för ökad 
effektivitet av den typ som vi försöker formulera som undgår kon-
flikt med befintliga incitament kan i sig medföra oavsiktliga kon-
sekvenser. 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 effek-
tiviseringsbidraget inte baseras på något enskilt mått utan kan falla 
ut vid olika typer av åtgärder inom flera kommunala verksamheter. 
Härigenom blir det svårare att manipulera underlaget till bidraget 
samtidigt som kommunernas självstyre inte naggas i kanten.  

5.2 Erfarenheter från ekonomiska stimulanser  

Låt oss också sammanfatta erfarenheterna från några tidigare försök 
att med ekonomiska stimulanser åstadkomma förbättringar i kom-
munala eller regionala verksamheter, nämligen erfarenheterna av de 
så kallade miljardsatsningarna ”Kömiljarden” respektive ”Sjukskriv-
ningsmiljarden”. Slutligen sammanfattar vi några lärdomar från de 
prisregleringar som införts eller diskuterats gällande naturliga 
monopol som eldistribution och fjärrvärme. 

Kömiljarden 

I slutet av 2008 beslutade regeringen och SKR att en särskild satsning 
skulle göras för att stimulera landstingen till att arbeta för kortare 
väntetider i sjukvården. Satsningen som skulle pågå under tre år kom 
i dagligt tal att kallas för Kömiljarden. Överenskommelsen innebar 
att ett prestationsbaserat resurstillskott på en miljard kronor per år 
skulle fördelas till landstingen. I korthet handlade det om att lands-
tingen skulle uppnå ett mål om att 70 procent av patienterna skulle 
få vänta 60 dagar eller kortare på ett specialistbesök eller behandling 
för att få möjlighet att ta del av kömiljarden. Socialstyrelsen har 
utvärderat satsningen med fokus på eventuella undanträngnings-
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effekter av vårdgarantin och kömiljarden.41 Utvärderingarna visar att 
väntetiderna minskat men att det funnits tendenser till undanträng-
ningseffekter inom vissa vårdområden. Undanträngning innebär att 
mer angelägna åtgärder försenats för att patienter med lättare åkom-
mor skulle få vård inom kömiljardens gränser, och är ett exempel på 
negativa bieffekter av ekonomiska incitament baserade på mål-
värden. 

Sjukskrivningsmiljarden 

Sjukskrivningsmiljarden infördes år 2006 i samråd mellan staten och 
SKR för att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och 
sjukvården. Den bestod ursprungligen av en rörlig del, där ersätt-
ningen till landstingen baseras på utvecklingen av sjukfrånvaron, och 
en villkorad del, där ersättningen baseras på uppfyllelsen av vissa 
specifika villkor. Avsikten med den rörliga ersättningen är att land-
stingen fritt kan välja de åtgärder som de anser har effekt på sjuk-
frånvaron.  

Satsningen har utvärderats flera gånger, bland annat av 
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).42 ISF konstaterar att för 
att ett incitamentbaserat ersättningssystem ska fungera som det är 
avsett, krävs att ett antal villkor är uppfyllda. Dels måste de som är 
tänkta att påverkas av incitamenten känna till villkoren för att 
reagera rätt, dels måste de vilja uppfylla villkoren och ha möjlighet 
att påverka att de utfallsvariabler som systemet är tänkt att styra. I 
alla avseenden föreligger det enligt ISF problem. Sammantaget 
ställde sig ISF tveksam till om den rörliga delen av bidraget kan sägas 
utgöra den styrmekanism i landstingens arbete med åtgärder för att 
påverka sjukfrånvaron som var avsikten. Tveksamheten berodde 
bland annat på att den rörliga delen vid tidpunkten för utvärderingen 
i överenskommelsen utgjorde en relativt liten del av landstingens 
totala budget. Vidare ansåg ISF att det är viktigt att beakta risken för 
målförskjutning där strävan att få ner sjukfrånvaron blir viktigare än 
uppdraget att lindra och bota sjuka.  

 
41 Socialstyrelsen (2012). 
42 Inspektionen för socialförsäkringen, (2013). 
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Lärdomar från incitamentsreglering av naturliga monopol 

I kapitel 3 beskrevs översiktligt frågan om hur man ska reglera så 
kallade naturliga monopol. I en rapport från Konkurrensverket sam-
manfattas de internationella erfarenheterna av reglering av monopol-
marknader.43 I rapporten konstateras att den ekonomiska regle-
ringen har antagit olika former över tid. Kring 1980-talet hade fram-
förallt USA en tung och byråkratiskt krävande reglering av sina 
naturliga monopolindustrier, en reglering som ofta var avkastnings-
baserad. I ett försök att förenkla regleringen och göra den mindre 
tungrodd införde man i Storbritannien under 1990-talet en index-
baserad prisreglering, den så kallade RPI-X regleringen, där nät-
verksföretagens pris räknades upp med ett prisindex RPI justerat för 
en produktivitetsfaktor X. Tanken var att regleringen skulle bli mer 
transparent och mindre informationskrävande än den avkastnings-
baserade. Dessutom hade regleringen den viktiga egenskapen att ge 
företagen incitament till effektiviseringar. De framtagna prisregle-
ringsformlerna som inkluderade specifika värden för X-paramet-
rarna bestämdes för en viss tidsperiod och reviderades med några års 
mellanrum. Enligt rapporten var utfallet av denna förenklade typ av 
reglering generellt lyckad med effektivisering som följd. Den index-
baserade prisregleringen i Storbritannien blev emellertid även den 
efterhand alltmer komplicerad och byråkratiskt tungrodd.  

Ett alternativt regleringssätt som man har positiva erfarenheter 
av, framför allt i USA och Kanada som lyfts fram i rapporten, är ett 
sätt som bygger på frivilliga överenskommelser mellan de inblan-
dande parterna, det vill säga mellan kunder och företag. Den regle-
rande myndigheten kan försöka underlätta förhandlingar mellan 
parterna, men blandar sig inte i såvida inte förhandlingarna bryter 
samman. I sådana fall kommer regleraren in och bestämmer priserna. 
I praktiken har denna form av frivilliga överenskommelser med en 
reglerare i bakgrunden visat sig tämligen effektiva på vissa mark-
nader.  

 
43 Konkurrensverket (2013). 
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5.3 Utformning och finansiering av en 
effektivitetspremie 

En första fråga att ta ställning till är om effektivitetsbidraget bör 
finansieras genom omfördelning där kommuner med låg effektivitet 
betalar en avgift till kommuner som har en hög effektivitet, genom 
att staten skjuter till nya medel eller genom att staten håller inne 
statsbidrag. Vi tänker oss att finansieringen bör komma från staten i 
form av ett generellt statsbidrag, dels för att inte rucka på de princi-
per som det kommunala utjämningssystemet bygger på, dels på 
grund av att effektivitetsberäkningarna kommer att vara behäftade 
med osäkerhet. Med en osäkerhet i effektivitetsberäkningarna riske-
rar andra finansieringsmodeller att möta stort motstånd, rimligtvis i 
första hand bland de kommuner som på grund av låg beräknad effek-
tivitet skulle beläggas med avgifter.  

En andra fråga är om effektiviseringsbidraget ska utformas så att 
det blir ett tillskott i den kommunala budgeten eller om det ska 
utformas så att ineffektiva kommuner kan få betala, till exempel i 
form av ett minskat generellt statsbidrag. På basis av insikter från 
modern forskning i beteendeekonomi kan man, med hänvisning till 
fenomenet ”förlustaversion”, argumentera för att det sistnämnda 
alternativet skulle vara ett mer verkningsfullt instrument. Vi bedö-
mer dock att nackdelarna med ett förfarande där kommunerna skulle 
uppleva sig få betala på grund av en beräknat låg relativ effektivitet 
överväger de eventuellt positiva effekter det skulle föra med sig i 
form av ett starkare effektiviseringsincitament. Vi tror att det skulle 
möta ett stort motstånd bland många kommuner att riskera att få 
betala. Därtill skulle en sådan lösning sannolikt behöva ske i form av 
justering av den så kallade Påsen och därmed i praktiken ske inom 
ramen för det kommunala utjämningssystemet, något vi redan fram-
fört inte är önskvärt.  

Ett av staten finansierat nettotillskott som gynnar kommuner 
med hög beräknad effektivitet bedömer vi därför är att föredra fram-
för ett system för omfördelning. Effektivitetsbidraget skulle därmed 
få formen av en premie vars storlek för den enskilda kommunen 
bestäms av hur effektiv kommunen är relativt andra kommuner med 
likartade förutsättningar att lyckas med de kommunala uppdragen 
på ett bra sätt. Staten skjuter redan i dag till stora summor årligen, 
budgetåret 2020 totalt 86 miljarder kronor plus ytterligare förstärk-
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ningar som presenterats i början av 2020. Att öka den summan för 
att finansiera en effektivitetspremie kan ses som en investering i 
framtida lägre kostnader, alternativt bättre verksamhet i kommun-
sektorn, och ge god avkastning. 

5.4 Beräkning av sammanvägd kommunal 
effektivitet 

En grundläggande fråga är om en effektivitetspremie ska utgå för 
enskilda verksamheter eller gälla ett samlat effektivitetsmått som 
utgörs av en sammanvägning av respektive kommuns relativa effek-
tivitet för alla de ingående verksamheterna. Vi förordar det senare. 
Genom att utforma effektivitetspremien som ett generellt stats-
bidrag baserat på flera verksamheter kan det användas där det behövs 
mest, samtidigt som risken för oönskade effekter av olika slag i en-
skilda verksamheter minskar. Härigenom blir det både svårare att 
manipulera underlaget till premien samtidigt som kommunernas 
självstyre inte naggas i kanten.  

I det följande beskrivs hur en effektivitetspremie kan beräknas. I 
tabell 5.1 visas övergripande de beräkningar av effektivitet som redo-
visas i kapitel 4 och den sammanvägda effektiviteten. 

Tabell 5.1 Resultat per verksamhet och sammanvägt, 2018  

 Antal 
kommuner  

Lägsta 
effektivitet 

(%) 

Högsta 
effektivitet 

(%) 

Genomsnittlig 
effektivitet 

(ovägd) (%) 

Nettokostnads-
andel riket (%) 

Förskola 290 50 100 73 24 
Grundskola 283 54 100 76 41 
Äldreomsorg 251 30 100 55 35 
Sammanvägd 
effektivitet 

 
247 

 
53 

 
88 

 
68 

 
100 

 
Som framgår av tabellen är både antal kommuner och övergripande 
resultat relativt lika i förskola och grundskola, medan äldreomsorgen 
dels har större problem med bortfall, dels har betydligt lägre genom-
snittlig effektivitet än förskola och grundskola. För de kommuner 
som har resultat i alla tre verksamheterna beräknas en sammanvägd 
effektivitet genom viktning av effektiviteten i respektive verksamhet 
med verksamhetens andel av den totala nettokostnaden för de tre 
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verksamheterna i riket. Genom att basera sammanvägningen på 
verksamheternas andelar av kostnaderna i riket istället för i den egna 
kommunen kan den enskilda kommunen inte påverka vägningstalen. 
År 2018 var det möjligt att beräkna en sammanvägd effektivitet in-
kluderande alla tre verksamheterna för 247 kommuner med en sprid-
ning i effektivitet från 53 procent till 88 procent och ett genomsnitt 
på 68 procent. Den sammanvägda effektiviteten per kommungrupp 
ser ut så här: 

Tabell 5.2 Sammanvägd effektivitet per kommungrupp år 2018  

Kommungrupp Medelvärde Antal Standardavvikelse 

Landsbygdskommun med besöksnäring 65,1 13 4,8 
Landsbygdskommun, ej nära större stad 68,6 30 5,0 
Lågpendlingskommun nära större stad 67,4 32 4,1 
Mindre stad/tätort 67,7 28 5,1 
Pendlingskommun nära storstad 69,8 40 5,5 
Pendlingskommun nära större stad 67,4 42 5,7 
Pendlingskommun till mindre tätort 68,4 41 6,0 
Storstäder 65,3 3 6,8 
Större stad 67,2 18 5,4 
Total 68,0 247 5,4 

 
Kommungruppernas medelvärden ligger nära varandra och det finns 
ingen skillnad mellan grupperna som är statistiskt signifikant. Det 
innebär att det inte finns någon viss typ av kommun som är effekti-
vare än andra. Detta antyder att de strukturella faktorer som använts 
i analyserna slagit igenom på ett sätt som gör att kvarvarande skillna-
der högst sannolikt har med något annat än yttre förhållanden att 
göra och som vi utgått ifrån handlar om effektivitet. 

Antalet kommuner efter sammanvägd effektivitet visas i figur 5.1. 
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Figur 5.1 Sammanvägd effektivitet 2018, antal kommuner 

 
 

Liksom motsvarande diagram per verksamhet som redovisas i kapitel 
4 är effektiviteten likformigt fördelad, här kring medelvärdet 68. 
Ingen kommun når maxvärdet 100 i sammanvägningen eftersom 
ingen kommun är maximalt effektiv i alla de tre verksamheter som 
ingår i sammanvägningen.  

Sammanvägd effektivitet per kommun och effektivitet per verk-
samhet och kommun visas i Appendix A. 

5.5 Beräkning av en effektivitetspremie  

Det finns flera olika sätt att beräkna hur premiens storlek ska 
relatera till den beräknade effektiviteten. En möjlighet är att alla 
kommuner utom den med lägst skattad effektivitet erhåller ett 
bidrag medan kommunen med högst effektivitet erhåller det största 
bidraget, den med näst högst effektivitet det näst högsta bidraget 
och så vidare. Baksidan med detta förfarande är att kostnaden för att 
finansiera bidraget kan bli hög om inte bidragen ska vara försumbara 
ur de enskilda kommunernas perspektiv. En annan möjlighet är att 
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endast kommuner med en effektivitet som är högre än ett tröskel-
värde, till exempel genomsnittet eller ett visst procenttal, får ett 
bidrag. Det skulle ge mer till dem som får premien, men skulle också 
kunna skapa ett stort gap till de kommuner som hamnar under 
tröskelvärdet. För att kvalificera sig för premien skulle de kommu-
ner som har störst behov av effektivisering kunna tappa incitament 
om gapet upplevs som stort. När det gäller hur effektivitetsbidraget 
ska relatera till den skattade effektiviteten utvecklingsmässigt kan 
man också tänka sig flera olika varianter. Bidraget kan till exempel 
beräknas linjärt, med en fast summa i kronor per invånare per enhet 
som effektiviteten överstiger det nedre tröskelvärdet som sätts för 
när premie ska utgå, eller ges en tilltagande eller avtagande profil.  

Bland de olika varianterna för beräkning av en premie väljer vi den 
som ger pengar till de kommuner som ligger över medelvärdet för 
den sammanvägda effektiviteten och som ökar linjärt, det vill säga 
med samma antal kronor per steg i ökad effektivitet. I beräkningen 
av effektivitetspremien har vi valt att sätta ett tak på 1 000 kronor 
per invånare för de kommuner som ska premieras. Totalt skulle där-
med statens kostnad för premien uppgå till drygt 1 miljard kronor 
per år vilket kan ses som en måttlig kostnad mot bakgrund av statens 
samlade bidrag till kommunerna. År 2018 var den genomsnittliga 
skattekraften i kommunerna 208 818 kronor per invånare, vilket gör 
att 1 000 kronor per invånare motsvarar ungefär 50 öre på skatten i 
en kommun med genomsnittlig skattekraft. Vi bedömer att en 
premie i den storleksordningen skapar ett tydligt incitament för 
effektivitet, utan att sätta den kommunala självstyrelsen ur spel. Det 
blir då 118 av de 247 kommunerna som får en premie med profil som 
visas i figur 5.2. 
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Figur 5.2 Effektivitetspremie vid effektivitet över det sammanvägda

 
Drygt hälften av kommunerna erhåller ingen premie och medeltalet 
för de som får en premie är 220 kronor per invånare. Multiplicerat 
med det genomsnittliga antalet invånare hos de kommuner som får 
premien, drygt 38 000, blir den genomsnittliga premien 8,4 miljoner 
kronor per kommun för dessa. I termer av budgettillskott för den 
enskilda kommunen betyder premiekurvan till exempel 357 000 
kronor för Danderyd som ligger fyra från botten på kurvan och 
46 miljoner kronor för Landskrona som ligger i topp. För de flesta 
som får en premie är tillskottet alltså inte försumbart. Och, förstås, 
om taket skulle höjas till det dubbla, det vill säga 2 000 kronor per 
invånare och därmed kosta 2 miljarder kronor, skulle premierna och 
budgettillskotten fördubblas. 
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5.6 Effektiviseringspotential och besparing 

De olika studier av effektivitet i kommunerna som vi redovisat inne-
fattar i regel resonemang om och beräkningar av hur mycket effek-
tiviteten skulle kunna öka och därmed hur mycket pengar som skulle 
kunna sparas eller användas till annat. Ibland anges effektiviserings-
potentialen som avståndet mellan medelvärdet för effektivitet och 
det bästa värdet, men det kan vara missvisande om avståndets pro-
centtal översätts direkt till besparing. Låt säga att samtliga kom-
muner minskar sina kostnader med detta procenttal medan alla andra 
mått i beräkningen av effektivitet är oförändrade. Den relativa effek-
tiviteten skulle då inte påverkas alls, rangordningen blir densamma 
med intakta värden. Till synes har då effektiviteten inte blivit bättre 
trots att mycket pengar har sparats. Man kan säga att detta är en 
räknefälla när beräkning av relativ – till skillnad från absolut – effek-
tivitet används för att skatta effektiviseringspotentalen.  

Ett sätt att undgå räknefällan är att beräkna effektiviseringspo-
tentialen genom att simulera en minskad kostnad för de kommuner 
som har en effektivitet under det nationella genomsnittet medan alla 
andra värden i beräkningen ligger stilla. En sådan simulering i våra 
beräkningar gällande förskolan med minskade kostnader på 5 pro-
cent skulle öka den genomsnittliga effektiviteten från 75 till 77. 
Genomsnittet för den sammanvägda effektiviteten skulle öka från 68 
till 69. Dessa synbarligen små ökningar av den relativa effektiviteten 
skulle ge en besparing på 2,1 miljarder kronor för riket. I stora drag 
gäller att ett par procentenheters besparing hos hälften av kommu-
nerna i någon av verksamheterna förskola, grundskola och äldreom-
sorg ger en besparing på ungefär 1 miljard kronor. Genomslaget på 
den relativa effektiviteten blir då cirka 1 procentenhets ökning av 
genomsnittet för den aktuella verksamheten och en tredjedels pro-
centenhet för den sammanvägda effektiviteten. Denna simulering 
tycker vi ger en mer realistisk bild av hur effektiviseringspotentialen 
ser ut när man använder sig av beräkningar av relativ effektivitet.  

Vi har här beräknat en effektiviseringspremie som i form av ett 
generellt statsbidrag kostar 1 miljard kronor årligen. Det behövs 
ganska måttliga besparingar i de verksamheter som ligger till grund 
för premien för att en sådan investering ska löna sig.
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6 Slutsatser och förslag 

Kommunernas effektivitet bör ses i ett långt tidsperspektiv. De 
verkar under knapphetens stjärna där behoven ofta överstiger resur-
serna. Krafterna som arbetar för att få ut mesta möjliga av resurserna 
är många och refereras i studiens inledande kapitel. Vi vill med denna 
studie ytterligare främja deras arbete att gå behoven till mötes genom 
att stärka de ekonomiska incitamenten för effektivisering. I detta 
avslutande kapitel vill vi peka ut stegen dit. 

6.1 Hur incitament för kommunal effektivitet verkar 

Ekonomiska incitament tenderar att få effekt, vilket olika studier 
och erfarenheter visar. Om kommunernas inkomster påverkas av 
hur de presterar jämfört med andra, ökar sannolikt incitamentet att 
använda resurserna mer effektivt. Ju mer inkomsterna påverkas, 
desto större effekt får man sannolikt på beteendet. Ekonomiska in-
citament bör emellertid bara införas om de grundas på rättvisande 
beräkningar, gynnar rätt sorts åtgärder och inte skapar oavsiktliga 
effekter. En positiv premie av det slag som beskrivs i kapitel 5 är 
därför att föredra då vi tror att den typen av incitament har störst 
positiva effekter vid minst snedvridande effekter. Avvägningen 
mellan premieinvesteringens kostnad och dess grad av utfall i högre 
effektivitet är svår att göra på förhand. Det är därför lämpligt att 
börja med en måttlig premie som justeras efterhand. 

6.2 En effektivitetspremie bör införas – men inte än 

Det är knappast möjligt att slå fast när en kommun är effektiv i 
absolut mening och kommuner är inte som företag på en marknad 
där man tvingas lägga ner om man inte är effektiv nog. Men kommu-
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ners relativa effektivitet går att jämföra. Under 1980-talet började 
kommunernas kostnader publiceras i takt med att statens officiella 
statistik blev alltmer detaljerad och årtiondet efter tog jämförelser så 
sakta fart. 2005 lanserades Kommundatabasen på nätet, sedermera 
Kolada, med staten och SKR som huvudmän. Ett rikt material med 
jämförelser publiceras därutöver i ”Öppna jämförelser” och av flera 
myndigheter på deras ansvarsområden. Möjligheterna till kommu-
nala jämförelser har de senaste cirka tio åren förbättrats markant. 

Möjligheterna till trots tycks betydande effektivitetsskillnader 
bestå. Våra och andras studier pekar på ofta stora skillnader som inte 
låter sig förklaras av yttre omständigheter. Samtidigt ska sägas att 
analyserna är ögonblicksbilder, om än pekande i samma riktning, där 
något eller några år granskas. Det riktigt långa perspektivet är svårt 
att fånga till följd av olikheter i data över tid och förändringar i det 
kommunala uppdraget.  

Om jämförelser nu skett under cirka trettio år så är kommu-
nalekonomisk utjämning desto äldre, ungefär hundra år. Utjäm-
ningssystemet har mejslats ut under lång tid och är i dag komplext 
och uppfattas ibland som svårgenomträngligt. Men det har hög 
legitimitet, förmodligen till stor del beroende just på att det prövats 
och omprövats under lång tid. 

Vi tror att en mekanism för att premiera effektivitet på sikt bör 
införas och att det bör ske stegvis på ett sätt som gör att en legitimi-
tet liknande den för den kommunala utjämningen kan utvecklas. 
Stegen mot denna mekanism skulle vara  

1. Fördjupad benchmarking 

2. Systematisk utveckling av mätmetoder 

3. Införande av en effektivitetspremie 

6.3 Fördjupad benchmarking 

Jämförelser bedrivs i dag frivilligt, ofta uppmuntrade av SKR eller 
staten i särskilda projekt. Vi menar att jämförelsernas fokus på 
effektivitet bör öka, vilket kan åstadkommas genom att regeringen 
ungefär som i Norge publicerar årliga analyser av effektivitet, både 
verksamhetsvis och samlat. Men vi bör också gå längre än så. Utöver 
publicering av effektivitetsmått kan en premie beräknas och publice-
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ras i ”skuggform” så att konsekvenserna av en kommande premie 
blir tydliga.  

RKA stöder sedan länge jämförelser och benchmarking genom 
sammanställningar och tillgängliggörande av nyckeltal och statistik 
liksom stöd direkt till kommuner och regioner. Uppdraget till RKA 
bör utvidgas med främjande av analyser och rapportering av de slag 
som vi föreslår här – något som delvis redan har inletts då staten gett 
RKA i uppdrag att med start 2020 publicera nyckeltalsurval för att 
bedöma effektivitet. 

6.4 Systematisk utveckling av mätmetoder 

Vi har i denna studie redovisat hur effektivitet kan mätas i tre kom-
munala verksamheter och beskrivit andra studier med liknande 
syften. Vi diskuterar i kapitel 5 hur den beräknade effektiviserings-
potentialen i högre utsträckning kan omsättas till besparingar eller 
bättre verksamhet, genom införande av en effektivitetspremie. Men 
analyserna av kommunernas effektivitet har så här långt varit rapso-
diska, har gjorts på enskilda initiativ med tillfälliga syften. Vi behö-
ver lämna det tillfälliga och gå mot mer systematiska analyser så att 
stabila mått och metoder kommer fram. På det sättet kan mätning-
arna av effektivitet nå den styrka som krävs för att bli en acceptabel 
grund för ett statsbidrag i form av en premie för effektivitet.  

Lämplig samordnare för det systematiska utvecklingsarbetet av 
mått och metoder är RKA där staten och kommunsektorn möts. Det 
skulle vara ett främjandeuppdrag på samma sätt som RKA i övrigt 
har, i detta fall riktat såväl till myndigheter, forskningsenheter och 
liknande som till kommunerna. 

6.5 Införande av effektivitetspremie 

Fördjupad benchmarking och systematisk utveckling av mätmeto-
der förväntas medföra större fokusering på effektivitet överlag och 
skulle öka kraven på bra rapportering av uppgifter från kommunerna 
till staten. Med tiden förväntas beräkningar av en premie därmed 
kunna bli så stabila att de kan införas. Rimliga kriterier för ett in-
förande är att måtten bakom premien är okänsliga för tillfälliga 
variationer hos kommunerna och att beräkningarna av effektivitet 
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inte har osäkerheter som gör utfallet oförutsägbart. Där är vi inte i 
dag.  

I termer av ekonomisk teori är det därför viktigt att principalen 
staten tar ett långsiktigt ansvar för att nå dit. Det är nu 15 år sedan 
staten och SKR inrättade RKA för att främja jämförelser och bench-
marking. En naturlig fortsättning av detta är steg i riktning mot ett 
incitament för effektivisering i form av ett generellt statsbidrag som 
riktas till effektiva kommuner.
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Appendix A 
Effektivitetstal per verksamhet och 
sammanvägt per kommun 

Tabell A.1 Effektivitetstal per verksamhet och sammanvägt per kommun  

Kommun Förskola Grundskola Äldreomsorg Sammanvägd effektivitet 

Ale 77 76 44 65 
Alingsås 72 76 50 66 
Alvesta 80 73   
Aneby 82 83 41 68 
Arboga 71 80 66 73 
Arjeplog 51    
Arvidsjaur 63 90   
Arvika 69 79 65 72 
Askersund 68 77 42 63 
Avesta 71 73 57 67 
Bengtsfors 51 75 63 65 
Berg 62 67 62 64 
Bjurholm 64 80   
Bjuv 67 82 49 67 
Boden 73 72 50 65 
Bollebygd 81 80   
Bollnäs 70 64 52 61 
Borgholm 65 76   
Borlänge 71 73   
Borås 78 80 53 70 
Botkyrka 74 75 43 64 
Boxholm 67 73   
Bromölla 75 75 43 64 
Bräcke 78 70 53 66 
Burlöv 78 83 55 72 
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Kommun Förskola Grundskola Äldreomsorg Sammanvägd effektivitet 
Båstad 59 70 45 59 
Dals-Ed 67 85   
Danderyd 69 75 60 68 
Degerfors 61 67 47 58 
Dorotea 87  71  
Eda 60 78 47 63 
Ekerö 71 81 46 66 
Eksjö 78 80 54 70 
Emmaboda 79 73 51 67 
Enköping 78 77 53 69 
Eskilstuna 67 77 50 65 
Eslöv 72 78   
Essunga 82 97 40 74 
Fagersta 68 73 84 76 
Falkenberg 67 76 71 72 
Falköping 85 78 76 79 
Falun 74 84 54 71 
Filipstad 70 88 69 77 
Finspång 65 72 57 65 
Flen 77 76 59 70 
Forshaga 77 77 47 67 
Färgelanda 70 68 72 70 
Gagnef 72 77 36 62 
Gislaved 71 79 56 69 
Gnesta 87 69 36 62 
Gnosjö 67 74 45 62 
Gotland 62 72 51 63 
Grums 72 70 59 67 
Grästorp 80 82 47 69 
Gullspång 70 75   
Gällivare 82 72 57 69 
Gävle 74 69 54 65 
Göteborg 79 70 44 63 
Götene 72 81 59 71 
Habo 67 74 30 57 
Hagfors 58 90 57 71 
Hallsberg 75 89 34 66 
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Kommun Förskola Grundskola Äldreomsorg Sammanvägd effektivitet 
Hallstahammar 67 76 50 65 
Halmstad 64 74   
Hammarö 66 74 63 68 
Haninge 84 85 54 74 
Haparanda 68 85 46 68 
Heby 64 62 48 58 
Hedemora 69 66 47 60 
Helsingborg 69 81   
Herrljunga 67 81 47 66 
Hjo 71 73   
Hofors 71 74 53 66 
Huddinge 76 80 55 71 
Hudiksvall 76 74 63 71 
Hultsfred 71 76 72 74 
Hylte 75 61 56 63 
Håbo 76 75 37 62 
Hällefors 81 89 43 71 
Härjedalen 62 89 47 68 
Härnösand 61 66 54 61 
Härryda 72 82 53 70 
Hässleholm 68 68 53 63 
Höganäs 74 79 42 65 
Högsby 91 78   
Hörby 71 69 64 68 
Höör 75 71 66 70 
Jokkmokk 66 73   
Järfälla 76 81 75 78 
Jönköping 68 84 55 70 
Kalix 68 76 62 69 
Kalmar 72 85 69 76 
Karlsborg 77 79 49 68 
Karlshamn 69 64 50 60 
Karlskoga 75 81 69 75 
Karlskrona 69 67 50 62 
Karlstad 75 72 59 68 
Katrineholm 79 78 55 70 
Kil 74 69 44 61 
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Kommun Förskola Grundskola Äldreomsorg Sammanvägd effektivitet 
Kinda 70 74 80 75 
Kiruna 62 63 51 59 
Klippan 81 66 56 66 
Knivsta 71 63   
Kramfors 72 77 43 64 
Kristianstad 65 73 52 64 
Kristinehamn 69 75 81 76 
Krokom 67 76 59 68 
Kumla 76 79 43 66 
Kungsbacka 72 83   
Kungsör 78 74 71 74 
Kungälv 73 71 49 64 
Kävlinge 82 86 78 82 
Köping 69 79 58 69 
Laholm 73 77 65 72 
Landskrona 86 80 100 88 
Laxå 83 65   
Lekeberg 78  42  
Leksand 69 74 49 64 
Lerum 77 78 47 67 
Lessebo 77 65   
Lidingö 74 80 70 75 
Lidköping 72 71 61 68 
Lilla Edet 73 70 41 61 
Lindesberg 65 75 50 64 
Linköping 71 69 92 78 
Ljungby 77 74   
Ljusdal 66 76 57 67 
Ljusnarsberg 76 54 95 73 
Lomma 82 82 53 72 
Ludvika 74 81 81 79 
Luleå 66 68 47 60 
Lund 68 68 40 58 
Lycksele 81 78 62 73 
Lysekil 67 70 46 61 
Malmö 72 79 65 73 
Malung-Sälen 63 90 58 72 
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Kommun Förskola Grundskola Äldreomsorg Sammanvägd effektivitet 
Malå 73    
Mariestad 69 77 54 67 
Mark 71 81 47 67 
Markaryd 100 89 59 81 
Mellerud 98 82   
Mjölby 72 77 57 69 
Mora 64 74 46 62 
Motala 64 77 68 71 
Mullsjö 78 87   
Munkedal 82 68   
Munkfors 83 95   
Mölndal 85 75 58 72 
Mönsterås 75 71 52 65 
Mörbylånga 77 83   
Nacka 75 86 66 76 
Nora 67 82 55 69 
Norberg 69 78 72 74 
Nordanstig 75 78 51 68 
Nordmaling 78 76 44 65 
Norrköping 71 77 48 66 
Norrtälje 67 76 52 65 
Norsjö 82 90 51 75 
Nybro 72 74   
Nykvarn 69 85   
Nyköping 68 69 57 65 
Nynäshamn 74 80 60 71 
Nässjö 70 74 59 68 
Ockelbo 67 79 61 70 
Olofström 78 81 61 73 
Orsa 69 66 47 60 
Orust 64 56 41 53 
Osby 75 79 55 70 
Oskarshamn 75 89 52 73 
Ovanåker 70 84 54 70 
Oxelösund 70 80 45 66 
Pajala 77 69 44 62 
Partille 73 76   
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Kommun Förskola Grundskola Äldreomsorg Sammanvägd effektivitet 
Perstorp 80 100 53 79 
Piteå 69 81 55 69 
Ragunda 69 91 55 73 
Robertsfors 64 72 64 67 
Ronneby 65 71 58 65 
Rättvik 70 70 70 70 
Sala 72 75 70 73 
Salem 73 79 49 67 
Sandviken 70 67 63 66 
Sigtuna 72 86 50 70 
Simrishamn 71 66 53 63 
Sjöbo 64 74 41 60 
Skara 72 76 57 68 
Skellefteå 68 73 49 64 
Skinnskatteberg 68 74 74 73 
Skurup 79 86 54 73 
Skövde 77 73 58 69 
Smedjebacken 67 84 40 64 
Sollefteå 76 67 55 65 
Sollentuna 78 78 73 76 
Solna 79 83 57 73 
Sorsele 63 71   
Sotenäs 62 65 49 59 
Staffanstorp 76 73 45 64 
Stenungsund 73 68 40 59 
Stockholm 72 70 39 60 
Storfors 94  44  
Storuman 73 84 59 73 
Strängnäs 73 73 44 63 
Strömstad 71 79 47 66 
Strömsund 65 74 58 66 
Sundbyberg 68 77 55 67 
Sundsvall 71 68 53 64 
Sunne 74 66 55 64 
Surahammar 65 78 67 71 
Svalöv 71 61 69 66 
Svedala 76 81 47 68 
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Kommun Förskola Grundskola Äldreomsorg Sammanvägd effektivitet 

Svenljunga 75 73 67 71 
Säffle 65 68 54 62 
Säter 82 77 70 76 
Sävsjö 78 78 51 69 
Söderhamn 70 86 56 72 
Söderköping 71 76 34 61 
Södertälje 71 76 57 68 
Sölvesborg 68 71 50 63 
Tanum 68 75 54 66 
Tibro 73 85 53 71 
Tidaholm 83 77 68 75 
Tierp 82 79 68 76 
Timrå 72 76 63 70 
Tingsryd 68 83 54 69 
Tjörn 80 65 46 62 
Tomelilla 78 66 54 64 
Torsby 64 86 70 75 
Torsås 76 76   
Tranemo 73 76 44 64 
Tranås 63 80 55 67 
Trelleborg 71 83 56 71 
Trollhättan 77 76 51 68 
Trosa 80 76 42 65 
Tyresö 77 82 55 71 
Täby 83 87 80 84 
Töreboda 80 68 45 63 
Uddevalla 69 67 56 64 
Ulricehamn 75 76 60 70 
Umeå 70 72 52 64 
Upplands Väsby 79 69 73 73 
Upplands-Bro 78 80 64 74 
Uppsala 77 82 66 75 
Uppvidinge 76 85 53 72 
Vadstena 66 70 65 67 
Vaggeryd 69 70   
Valdemarsvik 61 66 52 60 
Vallentuna 80 80 50 70 
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Kommun Förskola Grundskola Äldreomsorg Sammanvägd effektivitet 

Vansbro 87 75 55 71 
Vara 77 83 85 82 
Varberg 71 75 58 68 
Vaxholm 72 77 49 66 
Vellinge 76 80 39 65 
Vetlanda 74 80 53 69 
Vilhelmina 50 57 63 57 
Vimmerby 67 73   
Vindeln 80 68 56 66 
Vingåker 71 68 47 62 
Vårgårda 79 75 48 67 
Vänersborg 78 68   
Vännäs 81 69   
Värmdö 77 83 50 70 
Värnamo 70 78 54 68 
Västervik 68 71 52 64 
Västerås 73 80 71 75 
Växjö 70 75 63 70 
Ydre 73 79   
Ystad 75 87 65 76 
Åmål 67 72 56 65 
Ånge 68 68 58 65 
Åre 65 65 49 60 
Årjäng 64 71   
Åsele 97    
Åstorp 68 80 40 63 
Åtvidaberg 79 83 52 71 
Älmhult 84 81 52 72 
Älvdalen 75 74 51 66 
Älvkarleby 62 66 48 59 
Älvsbyn 72 94 50 74 
Ängelholm 81 78 51 69 
Öckerö 69 75 43 62 
Ödeshög 88 67 70 73 
Örebro 69 68 41 59 
Örkelljunga 80 83 53 72 
Örnsköldsvik 77 80 43 67 
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Kommun Förskola Grundskola Äldreomsorg Sammanvägd effektivitet 

Östersund 69 67 65 67 
Österåker 93 85 47 74 
Östhammar 81 68 66 71 
Östra Göinge 69 74 53 66 
Överkalix 79  81  
Övertoneå 57 77 72 71 
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Appendix B 

I detta appendix redovisas de statistiska bearbetningar som ligger 
bakom den empiriska analysen i kapitel 4. Inledningsvis beskrivs de 
moment som används i analysen som är Data Envelopment Analysis 
(DEA), kommungrupper, jämförelser mellan kommungrupper samt 
regressionsanalys. Därefter visas resultaten av de statistiska 
bearbetningarna per verksamhet som knyts till figurerna i kapitel 4. 

Data Envelopment Analysis (DEA) 

Vad DEA-analys går ut på beskrivs i kapitel 4. Här ska tilläggas att 
DEA är en så kallad icke-parametrisk beräkning av förhållandet 
mellan input och ouput. DEA använder sig av en matematisk metod 
som kallas linjär programmering för att identifiera de enheter som 
har en kombination av input och output som inte överträffas av 
någon annan enhet, och tillmäter dem effektivitetstalet 100. För 
övriga enheter beräknas ett effektivitetstal, mindre än 100, som 
baseras på det relativa avståndet mellan respektive enhets kombi-
nation av input och output, och den eller de mest effektiva en-
heternas resultat. Det är denna egenskap hos DEA som gör metoden 
särskilt intressant som underlag vid benchmarking och jämförelser. 

Kommungrupper 

Resultaten i kapitel 4 redovisas bland annat per kommungrupp. Ofta 
behöver kommunerna grupperas för att analyser av olika slag ska 
kunna visas på ett överskådligt sätt. Det finns flera olika grupper-
ingar i omlopp beroende på vad som analyseras. Vi använder den 
indelning som Sveriges Kommuner och Regioner lanserade 2017. Då 
statistikprogram ibland har svårt att hantera klartext, särskilt lång 
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sådan, har vi tilldelat kommungrupperna ett nummer enligt denna 
tabell: 

Tabell B.1 Kommungrupper 

Kommungrupp Kommungruppsnummer Antal kommuner i gruppen 

Storstäder 1 3 
Pendlingskommun nära storstad 2 43 
Större stad 3 21 
Pendlingskommun nära större stad 4 52 
Lågpendlingskommun nära större 
stad 

5 35 

Mindre stad/tätort 6 29 
Pendlingskommun till mindre tätort 7 52 
Landsbygdskommun, ej nära större 
stad 

8 40 

Landsbygdskommun med 
besöksnäring 

9 15 

Totalt  290 
Anm: Kommungruppsnumren används i tabellerna över kommungruppsjämförelser nedan. 

Parvisa jämförelser mellan kommungrupper 

Skillnaden mellan effektivitetsmåttens medelvärden per kommun-
grupp som kommer fram i steg 1 och i steg 2 i vår analys jämförs 
parvis mellan kommungrupperna för att se vilka skillnader som är 
statistiskt signifikanta med metoden Tukey’s HSD (Honest 
Significant Difference). Resultaten av jämförelser gjorda på detta 
sätt avseende signifikans (P) på 95-procentsnivån kommungrupp 
versus kommungrupp visas för var och en av verksamheterna i det 
följande. 

Regressionsanalys  

Steg 2 i analysen görs inledningsvis med multipel linjär regressions-
analys OLS. Vi har inte funnit anledning att tillämpa trunkerad 
regression eftersom de beroende variablerna inte har några tröskel-
värden bortom vilka observationer bör uteslutas ur analysen. Inte 
heller censurerad regression är aktuell eftersom de beroende variab-
lernas maxvärde 100 är ett uppmätt värde, inte ett samlingsvärde för 
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alla värden från 100 och uppåt eller motsvarande gällande mini-
mivärdena. Analysen görs över kommunvärden för fyra år och kom-
munernas värden från år till år antas inte vara oberoende varför 
standardfelet korrigeras med STATA-kommandot ’cluster’ för 
kommunerna. Detta innebär att den slutliga regressionsanalysen ger 
samma förklaringsvärde och faktorkoefficienter som OLS men att 
signifikanskravet är strängare. 

En multipel regressionsanalys innefattar en beroende variabel och 
flera oberoende variabler. I vår vokabulär är de oberoende variab-
lerna faktorer som säger att vissa förhållanden gör att skillnader i 
effektivitet enligt steg 1 är naturliga. Det är då intressant att förstå 
hur stor inverkan som var och en av faktorerna i regressionsanalysen 
har på de naturliga skillnaderna. Detta görs genom att de oberoende 
variablernas individuella del av förklaringsvärdet tas fram med 
partiell korrelation. Variablernas partiella och semipartiella korrelat-
ioner kvadreras så att deras inbördes relativa storlek visar vilken 
tyngd respektive faktor har gentemot regressionens förklarings-
värde. 

Förskola 

Tabell B.2 visar de 19 parvisa jämförelserna mellan kommungrupper 
som är statistiskt signifikanta avseende steg 1 i analysen av förskolan 
och ligger bakom kommentarerna till figur 4.1. 
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Tabell B.2 Parvisa jämförelser mellan kommungrupper steg 1, förskola 

 
 
 
 

Steg 1 DEA-effektivitet Förskola Jämförelse mellan kommungrupper

Löpnummer Kommungrupp versus kommungrupp P

1 3 vs 2 0,000

2 4 vs 2 0,000

3 5 vs 2 0,000

4 6 vs 2 0,000

5 7 vs 2 0,000

6 8 vs 2 0,000

7 9 vs 2 0,000

8 9 vs 3 0,000

9 8 vs 4 0,000

10 9 vs 4 0,000

11 7 vs 5 0,000

12 9 vs 5 0,000

13 7 vs 6 0,000

14 9 vs 6 0,000

15 8 vs 7 0,000

16 9 vs 7 0,000

17 9 vs 8 0,001

18 9 vs 1 0,004

19 7 vs 3 0,010

20 6 vs 4 0,072

21 8 vs 5 0,093

22 8 vs 3 0,112

23 5 vs 4 0,196

24 2 vs 1 0,206

25 7 vs 4 0,312

26 8 vs 6 0,395

27 8 vs 1 0,572

28 4 vs 3 0,662

29 6 vs 1 0,982

30 7 vs 1 0,994

31 5 vs 1 0,996

32 6 vs 3 0,998

33 3 vs 1 0,999

34 4 vs 1 1,000

35 5 vs 3 1,000

36 6 vs 5 1,000
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Tabell B.3 visar regressionsanalysen i steg 2 avseende förskolan som 
ligger bakom figur 4.2 och kommentarerna till denna. Regressionen 
är gjord för åren 2015-18 vilket syns som Index 1–4 i analysen. Alla 
290 kommuner ingår för vardera år vilket summerar till 1 160 obser-
vationer. Varje kommun utgör ett eget kluster över åren 
(cluster(id)). Den beroende variabeln (EffCRSjust) är rangordning-
svärdet för varje kommun enligt DEA i steg 1. De oberoende variab-
lerna (faktorerna) som beskrivs i kapitel 4 är i regressionen: 
 
Antal invånare 1–5 år = LnInv1_5 (antalet invånare logaritmerad) 
resp LnInv1_5Kvad (det logaritmerade antalet invånare kvadrerat) 

 
Gleshet = Gleshet 

 
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen = rsarbPedex 

 
Socioekonomiskt index = SocekInd 

 
Andel köp av förskoleverksamhet = FrKp 

Tabell B.3 Resultat regressionsanalys, förskola 

 
I texten vid figur 4.2 anges de oberoende variablernas inverkan på 
förklaringsvärdet i steg 2 avseende förskolan. Tabell B.4 visar den 
bakomliggande analysen av semipartiella korrelationer: 
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Tabell B.4 Partiella och semipartiella korrelationer, förskola 

 
 
Tabell B.5 visar de 21 parvisa jämförelser mellan kommungrupper 
som är statistiskt signifikanta avseende steg 2 i analysen av förskolan 
och ligger bakom kommentarerna till figur 4.3. 
 

. pcorr EffCRSjust Gleshet FrKp rsarbPedex  LnInv1_5 LnInv1_5Kvad SocekInd

Partial Semipartial Partial Semipartial Significance

Variable Corr. Corr. Corr.^2 Corr.^2 Value

Gleshet -0,0958 -0,0860 0,0092 0,0074 0,0011

FrKp 0,2764 0,2571 0,0764 0,0661 0,0000

rsarbPedex -0,1296 -0,1169 0,0168 0,0137 0,0000

LnInv1_5 0,1980 0,1806 0,0392 0,0326 0,0000

LnInv1_5Kvad -0,1859 -0,1691 0,0346 0,0286 0,0000

SocekInd 0,2041 0,1864 0,0417 0,0347 0,0000
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Tabell B.5 Partiella och semipartiella korrelationer, förskolan 

 

Steg 2 Slutlig effektivitet Förskola Jämförelse mellan kommungrupper

Löpnummer Kommungrupp versus kommungrupp P

1 3 vs 2 0,000

2 5 vs 2 0,000

3 6 vs 2 0,000

4 7 vs 3 0,000

5 7 vs 5 0,000

6 7 vs 6 0,000

7 8 vs 2 0,000

8 8 vs 4 0,000

9 8 vs 7 0,000

10 9 vs 2 0,000

11 9 vs 4 0,000

12 9 vs 5 0,000

13 9 vs 7 0,000

14 6 vs 4 0,001

15 9 vs 8 0,002

16 9 vs 3 0,004

17 9 vs 1 0,005

18 9 vs 6 0,009

19 5 vs 4 0,023

20 4 vs 3 0,036

21 7 vs 4 0,043

22 4 vs 2 0,420

23 6 vs 1 0,519

24 8 vs 1 0,563

25 3 vs 1 0,703

26 5 vs 1 0,776

27 6 vs 5 0,989

28 7 vs 2 0,996

29 8 vs 5 0,997

30 2 vs 1 1,000

31 4 vs 1 1,000

32 5 vs 3 1,000

33 6 vs 3 1,000

34 7 vs 1 1,000

35 8 vs 3 1,000

36 8 vs 6 1,000
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Grundskola 

Tabell B.6 visar de 20 parvisa jämförelser mellan kommungrupper 
som är statistiskt signifikanta avseende steg 1 i analysen av grund-
skolan och ligger bakom kommentarerna till figur 4.5. 

Tabell B.6 Parvisa jämförelser mellan kommungrupper steg 1, grundskola 

 

Steg 1 DEA-effektivitet Grundskola Jämförelse mellan kommungrupper

Löpnummer Kommungrupp versus kommungrupp P

1 2 vs 1 0,000

2 3 vs 2 0,000

3 4 vs 2 0,000

4 4 vs 3 0,000

5 5 vs 2 0,000

6 5 vs 3 0,000

7 5 vs 4 0,000

8 6 vs 2 0,000

9 6 vs 5 0,000

10 7 vs 2 0,000

11 7 vs 3 0,000

12 7 vs 6 0,000

13 8 vs 2 0,000

14 8 vs 3 0,000

15 8 vs 6 0,000

16 9 vs 2 0,000

17 9 vs 3 0,000

18 9 vs 6 0,000

19 7 vs 4 0,001

20 8 vs 4 0,001

21 9 vs 4 0,081

22 6 vs 3 0,171

23 6 vs 4 0,216

24 5 vs 1 0,334

25 8 vs 1 0,500

26 7 vs 1 0,589

27 9 vs 1 0,628

28 3 vs 1 0,759

29 7 vs 5 0,974

30 8 vs 5 0,999

31 9 vs 5 0,999

32 4 vs 1 1,000

33 6 vs 1 1,000

34 8 vs 7 1,000

35 9 vs 7 1,000

36 9 vs 8 1,000
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Tabell B.7 visar regressionsanalysen i steg 2 avseende grundskolan 
som ligger bakom figur 4.6 och kommentarerna till denna. Regress-
ionen är gjord för åren 2015-18 vilket syns som Index 1–4 i analysen. 
För vardera år ingår 283 kommuner vilket summerar till 1 132 obser-
vationer. Varje kommun utgör ett eget kluster över åren 
(cluster(id)). Den beroende variabeln (EffCRSjust) är rangord-
ningsvärdet för varje kommun enligt DEA i steg 1. De oberoende 
variablerna (faktorerna) som beskrivs i kapitel 4 är i regressionen: 
 
Antal elever i grundskolan i grundskolan i form av den naturliga 
logaritmen av antalet elever (LnElev) och kvadraten på logaritmen 
(LnElevKvad) 
 
Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen 
(Lrarleg) 
 
Andel nyinvandrade elever i grundskolan som kommit till Sverige 
under de senaste fyra åren (Nyinvand) 
 
Andel flickor i grundskolan (Flickor) 
 
Andel elever i grundskolan vars föräldrar har eftergymnasial 
utbildning (Eftergymn) 
 
Andel köp av grundskoleverksamhet (GrsKp) 

Tabell B.7 Resultat regressionsanalys, grundskola 
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I texten vid figur 4.6 anges de oberoende variablernas inverkan på 
förklaringsvärdet i steg 2 avseende grundskolan. Tabell B.8 visar den 
bakomliggande analysen av semipartiella korrelationer: 

Tabell B.8 Partiella och semipartiella korrelationer, grundskola 

 
 

Tabell B.9 visar de åtta parvisa jämförelser mellan kommungrupper 
som är statistiskt signifikanta avseende steg 2 i analysen av grund-
skolan och ligger bakom kommentarerna till figur 4.7. 

. pcorr EffCRSjust Eftergymn Lrarleg Nyinvand GrsKp Flickor LnElev LnElevKvad

Partial Semipartial Partial Semipartial Significance

Variable Corr. Corr. Corr.^2 Corr.^2 Value

Eftergymn 0,349 0,285 0,122 0,081 0,000

Lrarleg -0,009 -0,007 0,000 0,000 0,769

Nyinvand -0,007 -0,005 0,000 0,000 0,827

GrsKp 0,173 0,134 0,030 0,018 0,000

Flickor -0,032 -0,025 0,001 0,001 0,281

LnElev 0,133 0,103 0,018 0,011 0,000

LnElevKvad -0,126 -0,097 0,016 0,009 0,000



 2020:3 Appendix B 

133 

Tabell B.9 Parvisa jämförelser mellan kommungrupper steg 2, grundskola 

 

Steg 2 Slutlig effektivitet Grundskola Jämförelse mellan kommungrupper

Löpnummer Kommungrupp versus kommungrupp P

1 3 vs 2 0,000

2 4 vs 2 0,000

3 5 vs 2 0,000

4 6 vs 2 0,000

5 7 vs 2 0,000

6 8 vs 2 0,010

7 9 vs 2 0,019

8 2 vs 1 0,022

9 8 vs 5 0,202

10 8 vs 3 0,388

11 5 vs 4 0,482

12 8 vs 1 0,552

13 8 vs 6 0,677

14 4 vs 3 0,698

15 4 vs 1 0,711

16 7 vs 5 0,803

17 7 vs 1 0,817

18 9 vs 1 0,851

19 7 vs 3 0,910

20 6 vs 4 0,935

21 6 vs 1 0,951

22 9 vs 5 0,959

23 8 vs 7 0,960

24 9 vs 3 0,975

25 5 vs 1 0,988

26 3 vs 1 0,990

27 7 vs 6 0,996

28 9 vs 8 0,998

29 6 vs 5 0,999

30 8 vs 4 0,999

31 9 vs 6 0,999

32 5 vs 3 1,000

33 6 vs 3 1,000

34 7 vs 4 1,000

35 9 vs 4 1,000

36 9 vs 7 1,000
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Äldreomsorg 

Tabell B.10 visar de tio parvisa jämförelser mellan kommungrupper 
som är statistiskt signifikanta avseende steg 1 i analysen av äldre-
omsorgen och ligger bakom kommentarerna till figur 4.10. 

Tabell B.10 Parvisa jämförelser mellan kommungrupper steg 1, äldreomsorg 

 

Steg 1 DEA-effektivitet Äldreomsorg Jämförelse mellan kommungrupper

Löpnummer Kommungrupp versus kommungrupp P

1 4 vs 1 0,000

2 8 vs 4 0,000

3 5 vs 4 0,002

4 9 vs 1 0,003

5 2 vs 1 0,004

6 7 vs 4 0,006

7 8 vs 2 0,010

8 6 vs 1 0,020

9 4 vs 3 0,026

10 9 vs 8 0,039

11 7 vs 1 0,063

12 5 vs 1 0,120

13 3 vs 1 0,147

14 5 vs 2 0,195

15 9 vs 5 0,250

16 8 vs 6 0,286

17 8 vs 1 0,288

18 6 vs 4 0,356

19 9 vs 3 0,392

20 7 vs 2 0,399

21 9 vs 7 0,430

22 3 vs 2 0,439

23 8 vs 7 0,833

24 6 vs 5 0,867

25 4 vs 2 0,870

26 9 vs 6 0,938

27 6 vs 3 0,943

28 7 vs 6 0,980

29 8 vs 5 0,990

30 6 vs 2 0,991

31 8 vs 3 0,996

32 9 vs 2 0,999

33 5 vs 3 1,000

34 7 vs 3 1,000

35 9 vs 4 1,000

36 7 vs 5 1,000
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Tabell B.11 visar regressionsanalysen i steg 2 avseende äldreom-
sorgen som ligger bakom figur 4.11 och kommentarerna till denna. 
Regressionen är gjord för åren 2015–18 vilket syns som ”Ar” i ana-
lysen. För vardera år ingår 251 kommuner, vilket summerar till 1 004 
observationer. Varje kommun utgör ett eget kluster över åren 
(cluster(Id)). Den beroende variabeln (CRSjust) är rangordnings-
värdet för varje kommun enligt DEA i steg 1. De oberoende variab-
lerna (faktorerna) som beskrivs i kapitel 4 är i regressionen: 

 
Antal invånare 65 år och äldre i form av den naturliga logaritmen 
(Ln65w) av antalet och kvadraten på logaritmen (Ln65wKvad) 
 
Brukarenkät avseende hemtjänst (BedomHtj) 
 
Brukarenkät avseende särskilt boende (BedomSabo) 
 
Andel köp av äldreomsorg av alla sorters leverantörer (KopAldre) 

Tabell B.11 Resultat regressionsanalys, äldreomsorg 

 
 

I texten vid figur 4.11 anges de oberoende variablernas inverkan på 
förklaringsvärdet i steg 2 avseende äldreomsorgen. Tabell B.12 visar 
den bakomliggande analysen av semipartiella korrelationer: 
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Tabell B.12 Partiella och semipartiella korrelationer, äldreomsorg 

 
 
Tabell B.13 visar de sex parvisa jämförelser mellan kommungrupper 
som är statistiskt signifikanta avseende steg 2 i analysen av äldreom-
sorgen och ligger bakom kommentarerna till figur 4.13. 

. pcorr CRSjust Ln65w Ln65wKvad BedomnHtj BedomnSabo KopAldre

Partial Semipartial Partial Semipartial Significance

Variable Corr. Corr. Corr.^2 Corr.^2 Value

Ln65w -0,216 -0,215 0,047 0,046 0,000

Ln65wKvad 0,216 0,214 0,047 0,046 0,000

BedomnHtj 0,013 0,013 0,000 0,000 0,681

BedomnSabo -0,005 -0,004 0,000 0,000 0,887

KopAldre 0,120 0,117 0,015 0,014 0,000
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Tabell B.13 Parvisa jämförelser mellan kommungrupper steg 2, äldreomsorg 

 
 

Steg 2 Slutlig effektivitet Äldreomsorg Jämförelse mellan kommungrupper

Löpnummer Kommungrupp versus kommungrupp P

1 5 vs 4 0,000

2 8 vs 4 0,000

3 8 vs 2 0,001

4 7 vs 4 0,008

5 5 vs 2 0,009

6 9 vs 8 0,030

7 6 vs 4 0,083

8 9 vs 5 0,100

9 7 vs 2 0,126

10 8 vs 1 0,370

11 9 vs 7 0,426

12 6 vs 2 0,443

13 8 vs 3 0,492

14 4 vs 3 0,520

15 5 vs 1 0,522

16 8 vs 6 0,670

17 9 vs 6 0,679

18 8 vs 7 0,776

19 7 vs 1 0,787

20 5 vs 3 0,799

21 6 vs 1 0,870

22 3 vs 2 0,910

23 6 vs 5 0,934

24 9 vs 3 0,937

25 3 vs 1 0,955

26 7 vs 5 0,978

27 4 vs 2 0,996

28 7 vs 3 0,997

29 2 vs 1 1,000

30 4 vs 1 1,000

31 9 vs 1 1,000

32 9 vs 2 1,000

33 6 vs 3 1,000

34 9 vs 4 1,000

35 8 vs 5 1,000

36 7 vs 6 1,000
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