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CIRKULÄR 2005:102 
2005-11-16 

Analysrapporten. Produktivitet på andra villkor 
Idag satsas det mer på den offentliga verksamheten än någonsin tidigare. Produkti-
viteten är viktig, men svår att mäta. Förutsättningarna att mäta produktivitet är olika 
i privat och offentlig verksamhet. Möjligheterna att förbättra produktiviteten ser 
också olika ut. Därför är det extra viktigt att mäta och analysera produktiviteten och 
dess utveckling i kommuner och landsting. 

Hur mäter man effektivitet och produktivitet för välfärdstjänster som vård, skola 
och omsorg? Ofta saknas relevanta mått på vad medborgarna får för pengarna, 
framför allt saknas uppgifter om servicens kvalitet. Med Analysrapporten. Novem-
ber 2005 – produktivitet på andra villkor, vill Sveriges Kommuner och Landsting 
bidra till ökad kunskap om produktiviteten i kommuner och landsting; hur den 
mäts, vad den säger och vilka faktorer som påverkar dess nivå. I rapporten beskrivs 
hur personalens kompetens har utvecklats de senaste tio åren och hur en högre ut-
bildning och längre erfarenhet påverkar verksamheten. Rapporten är den första i en 
serie där förbundet går på djupet i ekonomiska frågor. 

Rapporten skickas ut i två exemplar till var kommun. Ytterligare exemplar beställs 
via tfn 020-31 32 30 eller fax 020-31 32 40; priset är då 100 kr exkl. moms, ISBN-nr 91-
7164-088-6. Rapporten finns även tillgänglig på vår webbplats som pdf-fil: www.skl.se 
, klicka fram till verksamheten Ekonomi och styrning, Ekonomi och analys. 
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