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Demografin sätter press på finansiering 
och kompetensförsörjning
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Ska hela sysselsättningsökningen till 
2025 gå till kommunsektorn?
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All sysselsättningsökning till kommunsektorn 
skulle ge orimliga effekter, trendbrott ett måste

• Behövs fler sysselsatta i ett alltmer tjänsteinriktat 
näringsliv som växer

• Redan idag finns kompetensförsörjningsproblem i nästan 
alla branscher

• Försörjningsbördan för privat sektor skulle öka drastiskt. 

Antalet övriga personer i befolkningen per 100 anställda i 
privat sektor skulle öka från 198 till 220 år 2025, eller med 
10 procent
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Bristande samband mellan resurser 
och resultat i skolan

2018-06-295



Bristande samband också i övriga kärnverksamheter 
– produktivitetspotential om 41 mdr kr

Samlad potential 
för effektivisering 
i kommunerna  
på 41 mdr kr,     
om ineffektiva 
kommuner 
efterliknar de 
som kombinerar 
hög kvalitet och 
låg kostnad
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Bristande samband mellan resurser 
och resultat i sjukvården
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Bristande produktivitet vid svenska akutsjukhus 
– produktivitetspotential om 18 mdr kr

Samlad potential 
för effektivisering 
vid akutsjukhusen 
om 18 mdr kr.

5 % generell 
förbättring + 
sjukhus som 
släpar efter ökar 
sin produktivitet till  
genomsnitts-
sjukhusets.
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Även svårt att hålla budget för 
sjukhusen
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Bristande samband inom skolan för 
rika länder
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Sverige satsar stor andel av resurserna 
på sjukvården   
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Men befolkningen gör få läkarbesök
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Och antalet patientbesök per läkare är 
litet 
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Lång väntetid till specialistläkare
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Finns stor potential att förbättra 
samverkan mellan vårdgivare 
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Bristande förtroende för 
sjukvårdssystemet
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Några orsaker till den bristande 
resurshushållningen i välfärden

• Asymmetrisk information och tredjepartsfinansiering

• Kommuner och landsting har beskattningsrätt, och ofta 
dominerande ställning i produktionen

• Otillräckliga incitament till god resurshushållning

• Detaljstyrning och bristande samverkan
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Vägen framåt

• Ökad konkurrens och benchmarking

• Ny teknik behöver införas, i synnerhet inom området digitalisering

• Satsa på systematiskt individinriktat preventionsarbete

• Skolan kunskapssyn måste ändras, från relativistisk till baserad på 
ämneskunskap 

Det krävs såväl ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor som 
ökad konkurrens mellan utförare  
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