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Titel  
En inre effektivitetsanalys av den svenska Åklagarmyndigheten. - En applikation av Data Envelopment 
Analysis 
 
Bakgrund 
Ekonomisk teori handlar mycket om att förvalta resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Denna 
verklighet gäller även för den offentliga förvaltningen. Åklagarmyndighetens uppgift är att utifrån de 
medel som står till förfogande försöka uppnå de uppsatta verksamhetsmålen. Myndighetens uppgift är 
vidare att förvalta och distribuera resurserna på det effektivaste sättet möjligt för att uppnå de uppsatta 
målen. 
 
Problem 
För att kontinuerligt söka förbättra och effektivisera Åklagarmyndigheten är det relevant att kunna mäta 
hur väl organisationens olika delar presterar. Möjligheten att fastställa vilka delar som gör bra ifrån sig 
samt vilka som gör mindre bra ifrån sig är viktigt för fortsatt utveckling. Att göra dessa mätningar rättvisa 
och meningsfulla kräver solida metoder. 
 
Syfte 
Studiens syfte är att mäta och jämföra inre effektivitet mellan svenska åklagarkammare. 
 
Avgränsning 

Arbetet har avgränsats till att undersöka trettiofem svenska åklagarkammare. 
 
Metod 
I studien har det linjära programmeringsverktyget DEA ( Data Envelopment Analysis) använts. 
 
Data 
Har distribuerats från Åklagarmyndighetens analysavdelning och är aggregerad över en tolv månaders 
period. 
 
Analys och slutsats 
Resultatet av studien visar att skillnader i inre effektivitet föreligger mellan de studerade åklagarkamrarna. 
I de modeller som studien använt sig av identifierades mindre effektiva kammare som har kunnat jämföras 
med relativt effektiva enheter. Studien bör ses som ett pilotprojekt som kan hjälpa till att peka i vilken 
riktning myndigheten bör gräva djupare för att utveckla mindre effektiva kammare. 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 

Master Theses, Business Administration and Economics. Stockholm University School of Business. 
Autumn term, 2005. 

 
Tutor: PhD (econ) Thomas Hartman 
 
Authors: Alexander McGuire & Gabriel Novella 
 
Title 
An assessment of performance of the Swedish Office of  Public Prosecutor – An application of DEA (Data 
Envelopment Analysis). 
 
Background  
Business and economics concerns a lot with administrating assets effectively. This concern affects the 
public sector as well as the commercial. The task for the Office of Public Prosecutor is to try to achieve 
the goals set by the parliament with the means at hand. A further task is to manage and distribute the 
public grants in the best possible way to achieve the set goals. 
 
Problem  
In order to try to enhance and further improve efficiency in the Office of Public Prosecutor, being able to 
assess how well different parts of the organization performs is essential. The ability to determine what 
parts of the organization are high performers and what parts are low performers is important in order to 
evolve. Making these assessments just and meaningful demand solid methods. 
 
Purpose 
The purpose of this thesis has been to undertake an assessment of the Office of Public Prosecutor. 
 
Restrictions 
The study is restricted to thirty-five Swedish prosecutor chambers. 
 
Method 
The study has been undertaken with the use of Data Envelopment Analysis.  
 
Data 
Has been distributed from the Office of the Public Prosecutor’s analyst department. Data is aggregated 
over a period of twelve months. 
 
Findings 
The findings of the study suggest that there exist difference between different chambers concerning 
productivity. In the models constructed, less productive chambers were identified. These chambers can be 
benchmarked with peers that are considered top performers. The study ought to be seen as a pilot test that 
can help point in what direction to look for improvements of the organization. 
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1  Inledning  

 
1.1  Bakgrund 

Människan har räknat och utvärderat resultat sedan urminnes tider. Det finns en naturlig 

förkärlek att vilja veta ”hur många?” och ”hur mycket?”1. När svaren väl är insamlade är den 

naturliga fortsättningen att börja jämföra dessa. Offentlig verksamhet lägger ner mycket tid 

för att jämföra resultat mellan olika verksamhetsenheter samt mellan tidsperioder. Då man vill 

mäta resultat för ett begränsat antal enheter inom ett specifikt område stöter man ofrånkomligt 

på problemet att mäta olika enheter på ett rättvist sätt. Detta på grund av att det inte sällan 

föreligger icke kvantifierbara faktorer samt att ”den mänskliga faktorn” allt som oftast spelar 

en betydande roll. I den privata sektorn finns ett mål som står högre än alla andra och det är 

lönsamhet. I den offentliga sektorn kan sägas att något entydigt upphöjt mål inte existerar. 

Resurser tillskjuts inte en offentlig verksamhet bara för att den är effektiv och producerar 

mycket och bra resultat. Den offentliga sektorn kan beskrivas som bidragare till en mängd 

olika tjänster, däribland rättsväsendet där Åklagarmyndigheten spelar en betydande roll. I allt 

fler verksamheter sker idag någon sorts uppföljning med avseende på resultat. För att kunna 

jämföra olika enheter inom en verksamhet både offentligt och kommersiellt krävs bra verktyg.  

 

Ekonomisk teori handlar mycket om att förvalta resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Denna verklighet gäller även för den offentliga förvaltningen. Åklagarmyndigheten som är en 

del av rättsväsendet har som övergripande mål att upprätthålla den enskilda medborgarens 

rättstrygghet och rättssäkerhet2. Åklagarmyndigheten får medel för att uppnå dessa mål 

genom anslag från staten och inga andra möjligheter för att erhålla ytterligare medel finns. 

Det är riksdagen och regeringen som beslutar om Åklagarmyndighetens medel och 

övergripande verksamhetsmål. Åklagarmyndighetens uppgift är att utifrån de medel som står 

till förfogande försöka uppnå de uppsatta verksamhetsmålen. Myndighetens uppgift är vidare 

att förvalta och distribuera resurserna på det effektivaste sättet möjligt för att uppnå de 

uppsatta målen. 

 

 

                                                 
1 Norman & Stoker, s.2 
2 Åklagarmyndighetens Årsredovisning 2004, s. 11 
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1.2  Problemformulering 

Ökande ärendeströmmar för landets åklagarkammare har lett till stor arbetsbelastning för 

dessa3. För att maximalt utnyttja de resurser som står till Åklagarmyndighetens förfogande är 

det relevant att kunna mäta hur olika delar av verksamheten presterar för att kunna förbättra 

mindre effektiva delar. För att en verksamhet skall kunna skötas på ett optimalt sätt krävs för 

det första att ledningen har kontroll över verksamheten. En annan kritisk faktor för god 

ledning och styrning är möjligheten till bästa tänkbara beslutsunderlag. För god kontroll krävs 

kontinuerlig uppföljning och för bästa tänkbara beslutsunderlag krävs en så bra utvärdering av 

verksamheten som möjligt. Hur skall man identifiera effektiva respektive mindre effektiva 

kammare med ett enhetligt effektivitetsmått?  

 

1.3  Syfte 

Studiens syfte är att mäta och jämföra inre effektivitet mellan svenska åklagarkammare. 

 

1.4  Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsar sig till att studera inre effektivitet av 35 svenska åklagarkammare. Den 

metod som kommer att användas kallas för Data Envelopment Analysis (DEA), vilket är en  

matematisk beräkning genom linjär programmering. Studerad data är aggregerad under en 

period av tolv månader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Åklagarmyndighetens Årsredovisning 2004, s. 4  
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1.5  Uppsatsens fortsatta disposition 
 
 

 Inledningen innehåller en beskrivning av ämnesvalets bakgrund, 
problemformulering, syfte, avgränsningar och uppsatsens fortsatta 
disposition.  
 
 
 

 
 

 
 
Kapitlet innehåller en sammanställning av redan skriven teori samt 
tidigare utförd forskning inom föreliggande ämnesområde. Kapitlet 
är av beskrivande karaktär för att öka ämnesförståelsen.
   
 
 
 
 
 
Kapitlet inriktar sig på att beskriva Åklagarmyndighetens karaktär 
och dess uppgifter och mål. Vidare beskrivs de enskilda 
åklagarkamrarnas karaktär och funktion samt hur DEA metoden 
applicerades på Åklagarmyndigheten. Därefter presenteras data.    
 
 
 

 
 

  
Resultat av DEA analysen presenteras och analyseras.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I kapitlet dras slutsatser av studiens mest centrala resultat. 
Slutsatser dras ur analysen samt kopplas till studiens syfte.
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Kapitel 3: 
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Kapitel 4: 
 

Resultat/Analys 

Kapitel 5: 
 

Slutsatser 
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2  Teoretisk Referensram  
 
2.1  Uppkomsten av Data Envelopment Analysis 

Avsevärd forskning har lagts ned i utvecklandet av mer sofistikerade metoder vad gäller 

utvärderingen av prestation av en enhet jämfört mot andra enheter i en och samma grupp. 

Charnes, Cooper och Rhodes (CCR)4 ger sin formella definition av effektivitet som följer: 

 

 100 % effektivitet uppnås (för en enhet) bara då: 

(a) Ingen av dess outputs kan ökas såvida inte (i) en eller fler inputs ökar, eller 

(ii) minskande av några av enhetens andra outputs; 

(b) Ingen av dess inputs kan minskas såvida inte (i) några outputs minskas, eller 

(ii) några av dess andra inputs ökas.”  

 

Om det inte finns ett sätt för att etablera en ”sann” eller teoretisk modell för effektivitet, som 

har karaktären av en absolut standard, så bör definitionen anpassas på ett sådant sätt att den 

relaterar till uppnådda nivåer av effektivitet relativa till kända nivåer uppnådda på annat håll 

under liknande omständigheter. Charnes och Cooper förklarar: 

 

”100 % relativ effektivitet uppnås av en enhet enbart då en jämförelse mot andra 

relevanta enheter ej bevisar ineffektivitet i användandet av någon input eller 

output.” 

 

I sin forskningsrapport från 1978 presenterar CCR konceptet Decision Making Unit, DMU5. 

Dessa DMUs beskriver en samling av företag, kontor, divisioner eller administrativa enheter 

som har samma inputs och outputs och som utvärderas i fråga om effektivitet. Termen Data 

Envelopment Analysis (DEA) har använts alltsedan CCR: s forskningsrapport 1978, för att 

beskriva deras angrepp vad gäller effektivitetsutvärdering. DEA kan i generella termer 

beskrivas som följer: 

 

”Effektivitets mätning av en DMU bestäms av dess position relativt sett till de 

absolut effektivaste enheterna, framställt matematiskt genom kvoten av den 

                                                 
4 Deras rapporterade forskning 1978 anses allmänt utgöra grunden för DEA. 
5 Fritt översatt beslutsfattande enhet. 
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vägda summan av outputs jämfört med den vägda summan av inputs inom den 

undersökta populationen av DMUs6.  

 

Idén bakom DEA är således att studera om enskilda DMU har en effektiv produktion relativt 

sett inom studerad population. 

  

2.2  Begreppen produktivitet och effektivitet 

Begreppen produktivitet och effektivitet kan allt som ofta blandas ihop samt användas som 

synonymer. Ett enkelt sätt att skilja på begreppen är att skilja på att göra saker på rätt sätt 

(produktivitet), samt att göra rätt saker (effektivitet). Man kan vidare tala om inre och yttre 

effektivitet, där inre står för produktivitet medan yttre innebär effektivitet7. Begreppen 

produktivitet och effektivitet förekommer ofta i den ekonomiska litteraturen och begreppen 

torde lämpligt kunna förklaras på följande sätt: 

 

• Produktivitet: Kvantitativa prestationer/Kvantitativa insatser 

• Effektivitet: Effekter av kvantitativa prestationer/Kvantitativa insatser 

 

Produktivitet handlar således om hur pass effektiv någon sorts produktion är. Hur många 

enheter kan tillverkas givet vissa insatta resurser? Hur pass väl utnyttjas förfogade resurser. 

Effektivitet handlar å andra sidan snarare om hur högt värde det som produceras har för 

ämnad kund. Två företag med likvärdig inre effektivitet (produktivitet), kan vara vitt skilda 

vad gäller hur effektiv produktionen är. Detta märks till stor del av hur högt pris respektive 

företag kan debitera slutkund och i förlängningen hur lönsamt företaget är, givet att det är en 

kommersiell verksamhet.  

 

2.3  DEA 

I de fall en produktionsprocess enbart involverar omvandlandet av en resurs till en prestation 

blir en beräkning av produktivitet samt en jämförelse mellan homogena enheter enkel. Om 

samma process istället involverar flertalet insatser och flertalet prestationer, blir beräkningar 

och jämförelser svårare. Antag ett en verksamhet bedömer fem olika mått vara relevanta för 

att bedöma dess DMUs prestationer. För att kunna bedöma helhets prestationen för enheterna 

                                                 
6 Norman&Stoker, s.16 
7 Wallén, S.6 
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blir en subjektiv vägning av dessa mått oundviklig som ej behövs företas om DEA metoden 

tillämpas. DEA är en icke parametrisk metod, vilket innebär att den inte baseras på något 

antagande om att data följer en speciell typ av fördelning. Vid tillämpning av DEA görs inga 

skattningar av olika funktionsparametrar i motsats till vad som sker vid regressionsanalys. I 

korthet går DEA ut på att man genom sammanvägning av empiriska data om 

produktionsvolymer, kvalitetsindikatorer och kostnader vid studerade enheter, härleder en 

”bästa-praxis front”, bestående av optimala kombinationer av resurser (inputs) och resultat 

(outputs)8. Det finns många dimensioner i konceptet effektivitet. Det kan enkelt förklaras 

genom ett förhållande mellan inputs (resurser) och outputs (resultat). En utökad tolkning av 

effektivitetskonceptet tar hänsyn till förhållandet mellan inputs och outcomes9. Den utökade 

tolkningen av effektivitet fångar således upp två koncept: 

 
• inre effektivitet: tillförsäkran att högsta nivån outputs levereras för en 

given nivå inputs. 

• extern effektivitet: tillförsäkran att högsta nivån outputs levereras för att 

totalt sett möta önskat utslag, samt att outputs är av god kvalitet10.  

 
DEA- analysen talar inte på något sätt om hur pass effektiv någon mätt enhet är vad gäller 

yttre effektivitet, utan enbart vad gäller inre, relativ effektivitet. För att någon enhet efter 

mätning skall klassas som mindre effektiv används den ovan nämnda ”bästa-praxis fronten”. 

Idén bakom DEA är att studera huruvida enskilda DMUs har en effektiv produktion eller ej. 

Studier kan företas för att antingen utreda om enheten skulle kunna använda mindre resurser 

för att producera de resultat man uppvisar eller genom att studera om enheten skulle kunna 

prestera bättre resultat med hjälp av befintliga resurser. Det förstnämnda betecknas som en 

inputorienterad modell, medan det senare betecknas som en outputorienterad modell11. 

Ansatsen beror på om intresset är att minimera resursanvändande eller maximera resultat hos 

de studerade enheterna. De DMUs som har högst relativeffektivitet för en given resurs utgör 

den måttstock som ovan refererats till som ”bästa-praxis fronten”. De enheter som befinner 

sig på denna front kallas för referensenheter. I och med denna ”bästa-praxis front” ansats mäts 

alltså de relativt mest effektiva enheterna, med detta inte sagt de absolut effektiva enheterna. 

Syftet med DEA är att visa upp mindre effektiva enheter för att ha möjligheten att se om 

                                                 
8  Wallén s. 15 
9  Outcomes kan översättas till yttre effektivitet. 
10 Spottiswoode, s.11 
11 Skolverket, s.7 
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förbättringar kan göras så att dessa mindre effektiva enheter eventuellt kan nå upp till den inre 

effektivitet som de ”effektiva” enheterna på ”bästa-praxis fronten” uppvisar. Modellen säger 

inget om huruvida de ”effektiva” enheterna på ”bästa-praxis fronten” uppnår maximalt 

potentiellt resultat. Det kan vara så att enheter som enligt DEA-modellen är effektiva kan 

utveckla sitt sätt att producera och därför bli än mer effektiva. Det DEA-modellen konstaterar 

är att det inte finns några enheter som är mer effektiva än de som hamnar på ”bästa-praxis 

fronten” i den undersökta populationen. Figuren nedan illustrerar resonemanget. 

 

 
Figur 1.  

 

I figuren ovan illustreras på x-axeln hur mycket resurser (inputs) som används i en DMU för 

att producera det resultat (output) som illustreras på y-axeln. I DEA-analysen förutsätts det 

möjligt för en DMU med mer resurser tagna i anspråk vid produktion att prestera ett högre 

resultat än en DMU med färre resurser tagna i anspråk. Den kurva som benämns som 

potentiell front i ovan diagram illustreras här endast för att visa på att det förefaller rimligt att 

anta att även de DMUs som ligger på ”bästa-praxis fronten” har ett utrymme för 

resultatförbättringar. Då effektivitet mäts i en outputorienterad modell mäts avståndet i Y-

riktningen från studerad observation till fronten. I en outputorienterad modell mäts resultatet 

för DMU a genom en jämförelse med resultaten för DMU b som har exakt lika mycket 

resurser. Enhet a har lägre relativ effektivitet än enhet b då enhet a antas kunna producera lika 

högt resultat som enhet b, då båda enheterna använder sig av lika mycket resurser. Enhet b 

blir referensenhet då det i diagrammet inte finns någon annan enhet som är relativt mer 

effektiv. Detta illustreras i diagrammet ovan av att ingen annan enhet ligger högre i ”bästa-
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praxis fronten” Enhet c har en resursförbrukning som ligger mellan enhet b och enhet d och 

jämförs därför med det värde, avseende resultatet av dess produktion, som ligger ovanför 

enhet c på en linje som sammanbinder enhet b och enhet d. Enhet c anses inte vara relativt 

effektiv då enheten ligger under ”bästa-praxis fronten”. I enhet c: s fall blir enhet b och enhet 

d referensenheter då enhet b och d anses som relativt effektiva och därför sammanlänkas 

genom ”bästa-praxis fronten”.  

I DEA-modellen uttrycks relativ effektivitet som ett tal mellan 0 och 1. En enhet 

som antas vara relativt effektiv och illustrativt i ovan diagram tangerar ”bästa-praxis fronten” 

ges ett värde av 1. 1 är således det högsta värde en enhet kan tilldelas i DEA-modellen. Alla 

enheter som inte tangerar ”bästa-praxis fronten” tilldelas ett värde understigande 1. Ju lägre 

värde en enhet tilldelas indikerar att den är desto mindre relativt effektiv. Värdet bestäms 

genom avståndet från observation till ”bästa-praxis fronten”. Om en enhet uppnår ett värde av 

0,6 illustreras detta i att, i ett ovan liknande diagram skulle avståndet till enheten ligga tio 

procentenheter närmare ”bästa-praxis fronten” än resursaxeln räknat från en punkt 

mittemellan (vilket motsvarar 0.5) dessa extremer.  

Beräkningar avseende DEA löses med matematisk optimeringsteknik. Uppgiften 

löses som ett optimeringsproblem med hjälp av linjär programmering. Uppgiften genomförs 

antingen som ett minimerings- eller som ett maximeringsproblem. Då problemet är 

minimering används en så kallad inputbaserad ansats medan en outputorienterad ansats 

används vid maximering12. Problemet kan lösas med olika programvaror som utvecklats 

kontinuerligt sedan modellen uppstod.  

 

2.3.1  Skalavkastning 

Vid användning av DEA krävs ett antagande om skalavkastning. Skalavkastning 

beskriver, något förenklat uttryckt, vad som händer med resultaten vid en förändring 

av resurserna13. DEA kan tillämpas med konstant (CRS) eller variabel (VRS) skalavkastning. 

Vid variabel skalavkastning utgår man från att insatser av resurser leder till varierande 

produktion. Här kan det både handla om tilltagande respektive avtagande skalavkastning14. 

Tilltagande skalavkastning kan utrönas då en ökning i input(s) (bibehållande av konstant 

blandning vid flera variabler) resulterar i en högre än proportionerlig ökning i output(s). 

Avtagande skalavkastning föreligger då resultatet är lägre än proportionerligt i outputökning. 

                                                 
12 Wallén, s.18  
13 Skolverket,s.10 
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Konstant skalavkastning föreligger då en ökning i input(s) resulterar i en proportionerlig 

ökning av output(s)15. Figuren nedan visar hur ”bästa-praxis fronten” kan se ut vid konstant 

respektive varierande skalavkastning. 

 

 
Figur 2.  

 

Figuren ovan illustrerar två ”bästa-praxis fronter” där den heldragna föreställer en front under 

antagande om konstant skalavkastning (CRS). Den streckade linjen föreställer en front under 

antagande om varierande skalavkastning (VRS). Observerad enhet b: s avstånd till ”bästa-

praxis fronten” beror på antagandet om skalavkastning. b’ illustrerar den punkt b skulle 

prestera om denna var relativt effektiv (1.0) under antagande om varierande skalavkastning. 

Avståndet mellan b och b’ blir således ett ineffektivitets gap som teoretiskt sett borde kunna 

elimineras. b”  illustrerar den punkt b skulle prestera om denna var relativt effektiv (1.0) 

under antagande om konstant skalavkastning. Även i detta fall illustrerar avståndet mellan 

fronten och observationen ett ineffektivitetsgap som teoretiskt sett kan elimineras.  

 

2.3.2  Fördelar och svagheter med DEA-metoden 

DEA-metoden kan på basis av input- och outputdata hantera situationer där andra metoder 

kräver ytterligare tillgång till pris- och kostnadsdata. Detta gör metoden extra lämplig där 

dessa data saknas, eller då tillgängliga data inte baseras på korrekta marknadspriser. En annan 

fördel med modellen är att flera olika inputs och outputs kan ingå i beräkningarna. 

Variablerna behöver heller inte värderas, viktas, i förväg. Detta gör att inga speciella 

                                                                                                                                                         
14 Wallén, s.18 
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databearbetningar behöver genomföras16. En annan styrka med DEA är att metoden kräver 

mycket få antaganden om hur produktionen i en verksamhet ser ut. Man behöver till exempel 

inte utgå från att sambandet mellan resurser och resultat är linjärt eller har någon annan 

specifik funktionell form. Detta gör DEA-metoden särskilt lämplig för analyser av offentlig 

produktion17. En begränsning med DEA-metoden är att den baseras på att extremfall värderas 

som produktiva. Den blir i och med detta känslig för datafel. Detta medför att en enhet kan 

bedömas som produktiv bara för att den har en ”extrem” produktionsinriktning och att det 

därför inte finns några lämpliga enheter att jämföra med18. Resultatet av detta faktum är att 

enheter som är relativt mindre effektiva (mindre än 1.0) i många faktorer ändå kan hamna på 

”bästa-praxis fronten” då enheten uppvisar ett extremt värde i någon faktor. Fenomenet ligger 

till grund för en av svagheterna med metoden. Då antalet dimensioner ökar, leder detta också 

till ett stigande antal fullt effektiva enheter19. I de fall en undersökning med DEA-metoden 

innehåller många inputs och outputs kommer antalet relativt effektiva (1.0) att bli större än en 

vid en omvänd situation. Tumregeln är på grund av detta fenomen att antalet undersökta 

DMUs bör vara fler än: 

Antal undersökta DMUs ≥ Antal inputs × Antal outputs × 3 

Regeln är ett motiv för att motverka att den relativa effektiviteten vid de studerade enheterna 

överskattas20. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
15 Stoker, s.97 
16 Wallén, s.19 
17 Skolverket,s.11 
18 Wallén, s.19 
19 Ibid. s.19 
20 Ibid. s.20 
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2.4  DEA som managementverktyg 
 
Följande artiklar har tagits med i studien för att de tar upp hur DEA kan användas sett med 

ett ekonomistyrnings fokus. Artiklarna är utvalda för att de på ett strukturerat sätt beskriver 

DEA metodens fördelar och svagheter samt ger en inblick i tidigare tillvägagångssätt för 

implementering av DEA.  

 

2.4.1  Data Envelopment Analysis for Managerial Control and Diagnosis 
Epstein, Michael K. Henderson, John C. “Data Envelopment Analysis for Managerial Control and Diagnosis“. Sloan School of 
Management, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139  
 
Artikeln redogör för teorier rörande beslutsfattande och mätning, DEA: s matematiska 

egenskaper, tidigare studier samt författarnas egna erfarenheter för att bedöma DEA: s 

potential som ett allmängiltigt verktyg för beslutsfattande.  

 

Managementprocessen delas i artikeln upp i två kritiska funktioner, nämligen diagnos och 

kontroll. Diagnos omfattar bl.a. medvetenhet vad gäller förhållanden samt definition av 

problem. Kontroll omfattar bl.a. planering samt organisering. Diagnos är ofta ett steg mot 

organisatoriskt lärande, utvecklande och anpassning. Kontrollfunktionen är ett viktigt led för 

att uppnå organisatoriska mål. Centralt i en kontrollmekanism är feedback och en viktig källa 

för detta är prestationsmått. DEA är ett omfattande mått på prestation och är därför ett 

potentiellt instrument för kontroll. DEA: s förmåga att användas i diagnos har också 

uppmärksammats. DEA kan enligt författarna ha potential för att både stödja diagnos och 

kontroll, vilka dock kräver olika mått.  

 

Diagnos och kontroll simultant 

Den miljö som dagens organisationer verkar i karaktäriseras av föränderlighet vilket bl.a. 

innebär att mål och uppfattningar om kausala samband ständigt uppdateras. Kontrollsystemets 

huvuduppgift i en organisation är att tillhandahålla stabilitet och förutsägbarhet över tiden. 

Ledningen måste därför hantera gapet mellan nyuppkomna uppfattningar och det existerande 

kontrollsystemet.  

 

Kriterier för kontrollmodelldiagnos 

Kontrollmodelldiagnos kan delas upp i följande aktiviteter: (1) Avslöjande eller artikulering 

av de värden som är förknippade med kontrollmodellen. Värdeavslöjande är processen där 
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specifika enheter (t.ex. produkter) erkänns ha värde för en organisation. Processen omfattar 

både upptäckt av uppkommande preferenser samt utvecklande av bättre samstämmighet 

mellan organisatoriska prioriteter. Fokus hamnar ofta på vilka variabler som skall inkluderas i 

prestationsmåttet och vilken relativ vikt/betydelse de skall ha. (2) Förbättrad specifikation av 

vilka samband olika enheterna har i en modell. Att ha förståelse för samband av utbytbarhet 

ger möjligheten att göra väl grundade beslut vad gäller kompromisser i en organisation. 

Specifikation av samband mellan enheter stöds av klassifikationsscheman, datareduktion, 

antydningar på kausala samband och etablerandet av jämförelsestandarder. Klassifikation och 

datareduktion stödjer båda diagnosprocessen genom att reducera kognitiv komplexitet.     

 

Kriterier för prestationsmått 

För att få önskvärd effekt på beteende måste ett kontrollinstrument innehålla prestationsmått 

som tillgodoser tre kriterier. Det första kriteriet målöverensstämmelse, existerar då 

maximering av ett rapporterat mått är överensstämmande med det beteende som på bästa sätt 

stödjer organisationens övergripande mål. Uppfattad rättvisa reflekterar attityderna och 

uppfattningarna hos den individ som blivit mätt vad gäller måttets rättvisa. Uppfattad rättvisa 

uppnås genom lämpliga standards och prestationsmått som är fullständiga, objektiva samt 

kontrollerbara av agenten21. Uträkningskostnaden är det tredje och sista kriteriet. Författarna 

syftar på tydning och tolkning av prestationsmåttet. 

 

DEA: s styrkor vid diagnos 

DEA: s styrkor vad gäller diagnostisk kapacitet erhålls främst från följande egenskaper: (1) 

data reduktion, (2) generering av alternativa meningsfulla klassificeringsscheman, (3) 

tillhandahållande av antydningar på kausala samband genom diverse analyser samt 

tillhandahållandet av en användbar och försvarbar jämförelsestandard som leder till ett bundet 

produktivitets mått. DEA stödjer värdeavslöjande genom datareduktion och analyser. Den 

datareducerande egenskapen tillhandahåller ett koncist sammanfattande mått på en DMUs 

prestation jämfört med resterande population givet en viss uppsättning variabler. Måttet kan 

vara användbart i en pågående värdeavslöjande process samt i artikuleringen av 

organisatoriska värden. En DMU som är subjektivt bedömd att vara lågpresterande men som 

erhåller en hög effektivitetsrankning kan exempelvis vägleda ledningen att undersöka de 

matematiska orsakerna till rankningen. Om den höga effektivitetsrankningen främst beror på 

                                                 
21 Agentteorin, se t.ex.Hatch  M.J (1997). Organisation Theory, Modern, Symbolic and Postmodern      
    Perspectivies. Oxford: Oxford University Press 
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en specifik output, kan ledningen bli vägledd att ompröva om denna output är av samma vikt 

som de andra i modellen. Omvänt kan en DMU som får en oförväntad låg effektivitetsranking 

vägleda ledningen att undersöka om en nyckel/viktig variabel har blivit utelämnad. Genom 

dess effekt på samspelet mellan variabelval och artikulering av organisatoriska värden kan 

DEA tillhandahålla användbar insikt som leder till förtydligande av organisationens mål och 

revidering av utvärderingskriterierna. Genom att ändra variabler i DEA-modellen kan en 

tydlig och överskådlig bild ges av vad som påverkar och karaktäriserar de olika studerade 

enheternas inre effektivitet. Diskussioner vad gäller skillnader i olika enheters inre effektivitet  

beroende på inkludering eller exkludering av vissa variabler kan bistå för att grunda 

antaganden och skapa medvetenhet beträffande relativa värden, vikt och påverkan av olika 

variabler.  

 

Den andra stora komponenten vad gäller kontrollmodelldiagnos omfattar modifikation eller 

förfining av uppfattningar beträffande samband mellan enheter. Detta uppnås genom 

generering av alternativa klassifikationsscheman, antydningar på kausala samband och 

tillhandahållande av meningsfulla standarder. Ett klassifikationsschema är meningsfullt om 

det: (1) reducerar kognitiv ansträngning vid hanterandet av ett stort antal DMUs, (2) avslöjar 

trender och mönster och (3) tillhandahåller en användbar bas för att analysera och utveckla 

förståelse för verksamheten. Klassificeringsscheman hjälper ledningen förstå en komplex 

uppsättning av data. Potentiella klassificeringsbaser är dels effektivitetsmåttet samt 

referensuppsättningen. Ett sätt att tolka effektivitetsmåttet är att det exempelvis delar upp 

DMUs i två kategorier, de som är relativt effektiva och de som inte är det. Kognitiv 

komplexitet vid hanterandet av ett stort antal DMUs blir härmed reducerad. 

Referensuppsättningen ger ytterligare en bas för klassificering. DMUs kan jämföras mot 

andra DMUs med liknande input- och outputsammansättningar och därmed tillförs ett mindre 

fält av DMUs där undersökningar efter likheter och skillnader kan göras.  

 

Antydningar på kausala samband i diagnosprocessen kan på ett effektivt sätt uppmärksamma 

beslutsfattare och bistå med preliminär vägledning till kausala sambandsförklaringar. DEA 

kan generera antydningar bl.a. genom effektivitetsmåttet och referensuppsättningen. Analysen 

är kapabel att hitta ineffektivitet som inte blir upptäckt genom enkel kvotanalys. 

Resultatmåttet kan därför bistå med en meningsfull uppskattning av relativ prestation och 

denna är lämplig för att upptäcka trender.  
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DEA: s begränsningar vid diagnos 

DEA: s begränsningar i diagnostisk kapacitet härrör primärt från tre källor: (1) behovet av 

datakalkyleringsstöd för jämförbart modellbyggande, statistisk analys, flerstegsanalys och 

undersökande dataanalys, (2) behovet av ökad förståelse beträffande DEA måttets beteende.  

Den tredje begränsningen gäller de matematiska egenskaperna av DEA: s formulering och de 

resulterande beteendena av de diagnostiska antydningarna med hänseende till variation i 

datavärden, variabeluppsättningen och undersökt population. Författarna menar att modeller 

för beslutsfattande bör vara enkla att hantera samt robusta till sin natur. En modell är lätt att 

hantera om beslutsfattaren vet hur man ska bestämma inputs för att producera önskad output. 

Modellen är robust om den undviker orimliga resultat och motstår stora fluktuationer i output 

som resultatet av små ändringar i inputs. DEA: s egenskaper är enligt författarna lite 

oroväckande i denna bemärkelse. En DMUs effektivitetsvärde kan ändras markant då t.ex. en 

ändring i värdet på en variabel i populationen sker. Detta gör en tolkning av de diagnostiska 

antydningarna svårare. Enligt författarna leder tillämpandet av DEA i diagnostiskt syfte till att 

väcka intresse, belysa problem, avslöja preferenser och hjälpa till att lyfta fram antaganden, 

men oftast väcks fler frågor än vad svar ges.  

       

DEA: s styrkor för prestationsmätning22              

Reduceringen av flera outputs och flera inputs till ett enda omfattande prestationsmått utan 

behov att på förhand vägas är enligt författarna det mest tilltalande med DEA. Tillämpandet 

av ”bästa-praxis front” som bas för jämförelse tillhandahåller en försvarbar och lämplig 

standard och stödjer därför kriteriet uppfattad rättvisa. En vanlig källa till uppfattad orättvisa 

beträffande traditionella prestationsmått är att prestationsmått inte tar hänsyn till vissa viktiga 

variabler, exempelvis förutsättningar i omgivningen som är okontrollerbara. I den 

bemärkelsen att DEA kan ta med alla mätbara inputs och outputs till ett enda prestationsmått 

gör DEA-effektivitetsmåttet fullständigt. Kontrollerbarhet är en annan komponent av 

uppfattad rättvisa. Kriteriet uppfylls dels genom att enbart inkludera relevanta variabler som 

beslutsfattare kan påverka och dels genom att justera för variabler som ej går att kontrollera. 

Därmed undviks belöning eller bestraffning för omständigheter som är utanför beslutfattares 

                                                 
22 Vid presentation av DEA:s styrkor för  prestationsmätning antas följande: (1) det råder en hög grad av 
samstämmighet på en väldefinierad, noggrant mätt uppsättning av inputs och outputs, (2) alla variabler 
representerar antingen kvot eller kategorisk data, (3) varje input/output är bedömd av ledningen som lika viktig 
som de andra input/output och (4) kontinuerlig linjär ersättningsbarhet mellan olika inputs eller outputs skall 
vara möjligt inom en relevant skala. Dessa förutsättningar representerar ideala förhållanden vid användning av 
DEA som prestationsmått. Konsekvensen av att släppa efter på dessa förutsättningar användes sedan för att 
påvisa DEA:s begränsningar som ett prestationsmått. 
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kontroll. Den sista komponenten av uppfattad rättvisa är objektivitet. Värdet på DEA: s 

effektivitetsmått beror enbart på valet, definieringen och mätningen av variablerna i modellen. 

DEA är objektiv i det avseendet att givet en uppsättning variabler och mått förknippade med 

dessa, bistår DEA med en vägningsmetod som är mekanisk och repetitiv.  

Genom att reducera ett stort antal variabler till ett enda mått på relativ effektivitet bistår DEA 

med en kontrollprognos och en indikation för möjligt förbättringsutrymme. Under ideala 

förhållanden som ovan redovisats för, tillhandahåller DEA ett prestationsmått som är enkelt 

att tolka. 

 

DEA: s begränsningar för prestationsmätning           

För att påvisa DEA: s begränsningar för prestationsmätning släppte författarna efter på de 

förutsättningar som redogjordes för ovan och såg vad det hade för konsekvenser för DEA som 

prestationsmått. Antaganden gjordes om att vissa inputs/outputs var viktigare än andra i 

modellen. Då alla variabler i DEA-modellen har lika stort inflytande på effektivitetsmåttet 

föreligger en risk att variabler inkluderas som inte är av liknande stor vikt som andra. Detta 

skulle kunna leda till att beslutsfattare uppmuntras att maximera ”fel” prestationer. Därmed 

skulle felaktiga incitament kunna skapas och måluppfyllelse äventyras. Ett brott mot 

antagandet om konstant linjär ersättningsbarhet har också potentiella negativa konsekvenser. 

Om outputomvandling eller inputersättande samband inte är linjära eller om vissa variabler 

förekommer i avskilda stycken kan en enhet bli orättvist klassificerad som ineffektiv på grund 

av att denna jämförs mot en HCU23 som inte är realistisk uppnåelig. 

 

Ytterliggare begränsningar hos DEA som prestationsmått härrör från att den tenderar att inte 

vara robust, dess komplexa beteende samt dess betoning på inre effektivitet snarare än yttre 

effektivitet. Att DEA måttet inte är robust med avseende på mätningsfel eller avvikande 

enheter, ställer stora krav på exakthet av data och valet av DMUs som skall inkluderas i 

populationen. Det är väl etablerat att beslutsfattare bör förstå mätningssystemet som de blir 

utvärdera utifrån. DEA: s komplexa matematiska egenskaper anses vara oroväckande i detta 

avseende. Om beslutsfattare inte förstår måttets beteende, kan de heller inte 

hantera/kontrollera det på ett effektivt sätt och därför kan det uppfattas som orättvist. 

Sammanfattningsvis skriver författarna att DEA-effektivitetsmåttet är lämpligast att tolkas 

som en indikation och inte ett slutgiltigt absolut mått på prestation. 

                                                 
23 Hypothetic Comparison Unit (HCU), för ytterligare förklaring se Epstein & Henderson (1989) 
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2.4.2  Improving police performance -A new approach to measuring police efficiency  
Spottiswoode, Clare. Public Services Productivity Panel.  

 

Artikeln tar sikte på polisverksamheten i England. Utredningen var tänkt som en plattform för 

framtida implementering av effektivitetsanalyser innehållande bland annat DEA metoden.  

Arbetet som företogs innehöll att utveckla en modell för att kunna utvärdera olika 

polisenheter. Något som inte tillfredsställande fanns innan detta arbete tog fart.  Inom 

polisväsendet har ett uttryck utvecklats för att påvisa en strävan efter att hela tiden utvecklas 

och prestera maximalt. Uttrycket ”best value” skall representera detta. För att ”best value” 

skall fungera som måttstock krävs dock en ständigt pågående utvärderingsprocess av 

verksamhetens effektivitet. Det finns en uppsjö resurs- och resultatmått inom polisen men det 

har inte funnits möjlighet att knyta ihop data för att bygga ett omfattande eller systematiskt 

mått för relativ polisiär effektivitet vad gäller de ultimata målen; erbjuda säkerhet och 

förebygga brott. Utredarna menar på att detta faktum har gjort att det uppstått ett gap i ”best 

value” strategin. Detta gap, menar utredarna slår de olika polismyndigheterna hårt främst på 

grund av att: 1.de olika enheterna saknar bra mått för att fullgöra sina ”best value” åtaganden 

på ett omfattande sätt så att resultatjämförelse (där effektivitet ingår) enheter emellan blir 

möjlig. 2. polisiära enheter vet oftast inte själva omfattningen för effektivitetsförbättringar 

eller var de skall leta för att göra dessa förbättringar. 3. Effektivitetsmål borde ta med i 

beräkningen den aktuella ställningen för varje polisiär enhet och de förbättringar som gjorts 

inom dessa de senaste åren. Regeringen kan inte göra dessa urskiljningar då ett systematiskt 

effektivitetsmått saknas. Utredningen fastslog att regeringen fram tills då hade använt sig av 

uniforma, genomsnittliga effektivitetsmål.  

 

Rapporten fortsätter att förklara att pålitliga jämförbara effektivitetsmått är tekniskt svåra att 

konstruera och förlitar sig på antaganden och förenklingar som ständigt kan ifrågasättas och 

utmanas. Att leta efter den perfekta ansatsen vore enligt författarna fruktlöst. Den verkliga 

utmaningen är snarare att identifiera den bästa möjliga ansatsen och identifiera dess styrkor 

och svagheter och därefter bygga på styrkorna samt minimera nackdelarna. Författarna menar 

att med hjälp av DEA metoden, handlar effektivitet om att hitta sätt att förbättra resultat givet 

de resurser som står varje enskild polisiär enhet till förfogande. Ansatsen handlar inte bara om 

att skära ned. Det måste finnas meningsfulla incitament och belöningar för de enheter som 

presterar bäst (tangerar ”bästa-praxis fronten”). En viktig aspekt inom utvärderingsansatsen är 

att välutvecklade resultatbaserade effektivitetsmått kommer att minska behovet för central 
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kontroll av polisiära inputs. Då bättre effektivitetsmått avlastar central kontroll kommer 

enhetschefer att få ökad frihet att leda och styra vilket kan leda till ännu högre 

resultatförbättringsutrymme. Utredarna upplyser som så många andra som arbetat med DEA 

metoden nödvändigheten av försiktighet. Modellen kan endast bistå med uppskattningar av 

relativ effektivitet vilket gör att resultaten kräver tolkningar och förklaringar. Modellen är 

vidare kritiskt beroende av kvalitén på använd data. De resursvariabler (inputs) som var mest 

aktuella var personalkostnader, verksamhetskostnader och kapitalkostnader. De 

resultatvariabler (outputs) som var mest aktuella var de övergripande mål regeringen utstakat 

för polisverksamheten vilka främst handlade om att: 1.främja säkerhet och minska oreda 

2.reducera brottslighet och fruktan för brottslighet 3.bidra till att leverera rättvisa på ett sätt 

som säkrar och upprätthåller allmänhetens tillit till rättsväsendet. 

 

Rapportens författare tar upp det faktum att en rad socioekonomiska faktorer kommer att 

påverka de polisiära kostnaderna och resultaten vad gäller effektivitets jämförelse. Författarna 

menar att alla sorts effektivitetsjämförelser polisenheter emellan kommer att behöva ta dessa 

aspekter med i beräkningen för att få en rättvis jämförelse. Författarna föreslår att en 

implementerad version av DEA skall klassificera de olika polisiära enheterna efter deras 

relativa effektivitet. Dessa skulle lämpligen klassificeras som ”Top band”, ”Middle band” och 

”Lower band”. Utredarna föreslår vidare att de olika enheterna ytterligare utvärderas med mer 

traditionella resultatmätningstekniker som t ex ABC24. De tre olika klasserna av effektivitet 

skulle enligt utredarna kräva olika mycket tilläggsutredning med dessa mer traditionella 

tekniker. Utredningen avslutar med att rekommendera att så fort pilotprojektet är klart på 

polismyndigheten bör resultat kunna redovisas för och inspirera andra statliga verk och 

myndigheter att utveckla effektivitetsmätning. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Activity Based Costing 
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2.5  Tidigare forskning 

DEA-metoden är inte vanligt förekommande, därför bedömdes det relevant att ge läsaren en 

inblick i vad DEA-metoden har använts till samt hur och var den kan vara ett användbart 

verktyg för att mäta inre effektivitet i det moderna samhället. Artiklarna valdes utefter 

kriteriet att de skulle vara tydliga i sitt tillvägagångssätt avseende vilka variabler samt vilken 

modell som använts.     

 

2.5.1  Effektivitet i grundskolan i anslutning till en stadsdelsnämndreform 
Wallén, Ulrika 2003. Elanders Gotab, Stockholm 2003. 

 

Studiens syfte var att undersöka effektivitetsförändringar i grundskolan i samband med 

genomförandet av en reform. Detta genom att mäta och beskriva effektivitet med hjälp av 

flera olika metoder, där ibland DEA. Ambitionen var framförallt att utvärdera de använda 

metoderna för kvantifiering av effektiviteten i grundskolan. Därigenom erhölls kunskap om 

verkan på effektiviteten i samband med en omfattande reform. Vidare avsågs att försöka 

förklara den konstaterade effektivitetsförändringens beroende av reformen. I DEA studien 

användes en huvudmodell för att mäta produktivitet, där input var bruttokostnader exklusive 

lokaler i fasta priser och output var antal elever skolår 0 (förskoleklass), 1-5 och 6-9. För att 

mäta effektivitet användes en huvudmodell där inputs var bruttokostnader exklusive lokaler 

samt en socioekonomisk input som utgjordes av andel invånare i SDN25 med minst tre års 

eftergymnasial utbildning i åldern 35-54 år. Som outputs användes antal elever i skolår 0-5, 6-

9 samt upplevd kvalité i skolår 1-6 respektive 7-9.  

 

Studien använde DEA och Malmqvist index (MI)26 för att mäta och beskriva relativ 

produktivitet och effektivitet samt förändringen i dessa mått i Stockholm stads grundskolor 

aggregerat till SDN. Inledningsvis genomfördes en relativ respektive en absolut produktivitets 

mätning, vilka omfattade två partiella produktivitetsmått med fokus på kostnader hänförliga 

till undervisning respektive kringservice. Vidare gjordes en relativ effektivitetsmätning samt 

studier kring förändringen i effektivitet med avseende på bruttokostnader respektive 

undervisning. Slutligen gjordes två mätningar med fokus på året 1999. Resultatet av MI 

undersökningen indikerade att sedan reformen införts hade produktiviteten ökat med 13 

procent från 1996 till 1999. Ur detta resultat konstaterades att grundskoleverksamheten 
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bedrivits med en högre produktivitet efter reformen, dock så reserverade sig författaren för 

viss osäkerhet i redovisade kostnader. Vid tillämpningen av DEA innebar en effektivitets 

mätning att mått på resurser, prestationer och resultatkvalité ingick i en och samma beräkning. 

DEA undersökningen hade en del svagheter då bra mått på kvalité avseende betygsystemets 

förändring inte erhölls. Vidare fanns betydande svagheter på kostnadssidan. Sammantaget 

ledde detta till att data ansågs otillräckliga för att kunna tillåta säkra konklusioner. MI 

effektivitetsmätningen pekade på att effektiviteten ökat i Stockholm stads grundskolor, dock 

ska effektivitets ökningen på 9 procent tolkas med stor försiktighet. Sedan reformen införts 

upplevde föräldrarna och eleverna en kraftig försämring av kvalitén i grundskolan.  Slutsatsen 

som drogs av detta resultat var att en ökad produktivitet stod mot en försämrad resultatkvalité. 

Med utgångspunkt i praktikfallet Stockholm stads grundskolor hade den förbättrade 

produktiviteten inneburit större genomslagkraft på resultaten än försämrad kvalité mätt med 

MI. Den partiella effektivitets mätningen som enbart beaktade kostnader för undervisning och 

uteslöt kringservice visade på en mindre försämring av effektiviteten. 

        

2.5.2  Att mäta skolors relativa effektivitet - En modellanalys baserad på resurser och 

resultat.  

Antelius, Jesper m.fl. Rapport 2005-09-13, Dnr 2 004:1464. Skolverket. 
 

Rapporten inleder med att referera till att det sedan 1960-talet diskuterats huruvida det finns 

något samband mellan de ekonomiska resurserna som satsas på skolan och studieprestationer. 

Studierna i skolverkets rapport begränsades till att omfatta den information som finns 

tillgänglig i det nationella uppföljningssystemet för skolan. Ambitionen med arbetet var att 

pröva möjligheten att med hjälp av dessa data få fram meningsfulla mått som kan användas 

som indikatorer på hur väl skolorna presterar givet vissa förutsättningar samt att undersöka 

vilka faktorer som samvarierar med dessa mått. Syftet var att vidareutveckla och fördjupa den 

metodologiska kunskapen inom området resurser och resultat samt att visa om och hur 

statistiken i det nationella uppföljningssystemet kan användas för detta ändamål. Ett 

ytterligare syfte var att pröva om och hur de metoder som använts i studien kan användas för 

att underlätta såväl lokala analyser som jämförelser mellan huvudmän och skolor. 

Resultatmåtten som användes i studien återspeglar en stor del av de utbildningspolitiska mål 

som finns uppställda för skolan. De resultatmått som användes i studien var genomsnittligt 

                                                                                                                                                         
26 Malmqvist index, för utförligare redovisning se t.ex. Wallén 
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meritvärde i årskurs 9, där meritvärde är en uträkning av betygen. I analysen ingår som 

resultatmått även andelen elever med fullständiga betyg samt andelen elever som är behöriga 

till gymnasieskolans nationella program27.  

 

De resursmått28  som användes i studien var lärartäthet, andelen elever vars föräldrar har 

eftergymnasial utbildning, andelen flickor samt andelen elever med svensk bakgrund. Att 

lärarresurserna är av stor betydelse borde knappast kräva ytterligare förtydligande. Detta mått 

är direkt påverkbart av skola och kommun. Att kostnader för skolan inte används i studien 

beror på att uppgifter om kostnader på skolnivå saknas för enskilda kommunala skolor. Att 

socioekonomiska mått tas med i analysen beror på att det vid tidigare forskning visat sig att 

skolors utbildningsprocess och resultat påverkas av elevers bakgrund. De valda grupperna 

antas ha förhållandevis större möjligheter än övriga elever att uppnå goda studieresultat vilket 

också visats i tidigare studier. I studien användes data för 1115 skolor. För att inte snedvrida 

resultaten exkluderades skolor med färre än 15 avgångselever samt skolor som saknade 

information för två av de tre läsår som ingick i studien. Utöver detta exkluderades skolor som 

hade en avvikande utbildningsplan, till exempel Waldorfskolor.  

 

Resultatet från DEA analysen gav ett genomsnittligt effektivitetsmått för samtliga skolor på 

0.9229. Resultatet innebar att den genomsnittliga skolan skulle kunna förbättra de mätta 

resultaten med åtta procent med oförändrad lärartäthet och elevsammansättning. De relativa 

effektivitetsmåtten för skolorna i studien varierade mellan 0.7 och 1.0. Tjugofem procent av 

skolorna hade ett effektivitetsmått som understeg 0.88 och tjugofem procent av skolorna 

översteg 0.95. Författarna påpekar att genom DEA metoden kan flera resultatdimensioner 

liksom kvalitetsaspekter analyseras samtidigt vilket är en stor fördel vid analyser av skolan. 

Samtidigt påpekas att det är nödvändigt att i den lokala analysen försöka identifiera de 

enskilda variablernas betydelse för att kunna vidta lämpliga förbättringsåtgärder. Författarna 

menar att DEA analysen kan ge en övergripande indikation på att det finns utrymme för 

förbättring, men påpekar samtidigt att en noggrannare analys krävs desto fler variabler som 

ingår i analysen för att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas.  

 

                                                 
27 Dessa resultatmått är vad studien refererar till som outputs, med andra ord vad verksamheten genererar för    
    resultat. 
28 Det studien refererar till som inputs, m.a.o. vilka resurser verksamheten använder sig av i sin produktion. 
29 En relativt effektiv enhet uppvisar måttet 1.0. 
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Rapportens avslutning tar upp vikten av att studera resurser och resultat. Skolverket bedömer 

att DEA metoden är intressant för att undersöka relativ effektivitet. Frågan är dock om data i 

det nationella uppföljningssystemet innehåller tillräcklig information för att bedöma enskilda 

skolors relativa effektivitet. Författarna påpekar att det saknas resultatmått för de mål som inte 

ingår som underlag för betygssättningen, till exempel värdegrundsmål och demokrati. Vidare 

påpekas att resursvariabeln, lärartäthet, är den enda och att detta gör att måttet på skolans 

resurser blir grovt. Enligt skolverkets bedömning är nuvarande uppföljningsdata inte 

tillräckliga för att det skall anses berättigat att genom reguljära DEA analyser tillskriva 

enskilda skolor precisa mått på relativ effektivitet. De resultat som studien producerat pekar 

på att relativ effektivitet enligt DEA metoden även med de informationsbrister som finns i 

data är användbar på aggregerad nivå. Skolverket bedömer att det är viktigt att fortsätta 

arbetet med att utöka tillgången till data i det nationella uppföljningssystemet och att pröva i 

vilken utsträckning en sådan förbättring får betydelse för DEA metodens och andra metoders 

lämplighet för att få fram goda indikatorer på effektiv resursanvändning både på aggregerad 

nivå och på mer lokal nivå. 

 

2.5.3  Measuring Productivity Growth and Efficiency with Data Envelopment Analysis: 
An Application on the Norwegian Road Sector 
Odeck, James. Nationalekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.  

 

Studien analyserar inre effektivitet hos bilprovningsenheter. Huvudmålen med studien var att 

mäta bilprovningsenheternas inre effektivitet samt föreslå för beslutsfattarna hur den 

potentiella effektiviteten kunde uppnås. Anledningen till att studien gjordes var att det 

föreslagits att bilprovningen skulle kunna privatiseras samt att den norska regeringen krävde 

att den offentliga sektorn, och speciellt bilprovningen skulle bli mer effektiv. Den norska 

bilprovningen utgjordes av 67 enheter som utförde 31 olika procedurer. Vissa av procedurerna 

slogs samman och den slutgiltiga modellen bestod av en input och fyra outputs. Som input 

användes antal effektiva arbetsdagar. De outputs som användes var antal utförda tekniska 

kontroller, användningskontroller och antal utgivna körkort samt antal hanterade 

administrativa ärenden. Enligt bruttoskaleffektiviteten 30 var 7 av 67 enheter effektiva. 

Medelenheten hade en effektivitet på 0,79 medan mest ineffektiva hade 0,498. Genomsnittliga 

effektiviteten på 0.79 innebar att i genomsnitt skulle input kunna minskas med cirka 20 

                                                 
30 Bruttoskaleffektivitet är avståndet mellan relativt effektiva enheter enligt variabel skalavkastningsfunktionen  
    och konstant skalavkastningsfunktionen dvs. input besparing under antagande om konstant skalavkastning. 
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procent utan att outputen påverkades om enheten arbetade med bästa praxis effektivitet. De 

inputbesparande och outputmaximerande effektivitetsmåtten visade en högre grad av 

effektivitet bland enheterna. 19 enheter visade sig vara effektiva vilket var ungefär 28 procent 

av alla enheterna. Den tolkning som gjordes av ett effektivitetsmått på 0.75 som är 

inputbesparande var att input kunde minskas med 25 procent utan att påverka producerad 

mängd output. Ett effektivitetsmått som var outputmaximerande innebar att produktionen av 

de olika outputs kunde proportionellt ökas med cirka 33 procent31.  

 

Resultatet av studien visade på en väsentlig variation av effektivitet mellan de olika 

enheterna. Resultaten ordnades i ett intervall från 0,4 till 1 för alla effektivitetsmått och medel 

resultaten låg mellan 0,87 till 0,9. Potentialen för inputbesparande var störst då konstant 

skalavkastning antogs. Vidare fann författaren att konstant skalavkastning också var mest 

fördelaktig att anta beträffande potentialen för outputmaximerande. Någon tydlig koppling 

mellan storlek och effektivitet påträffades inte, inte heller några tydliga regionala variationer. 

Beslutfattarnas uppgift var enligt författaren att försöka förklara orsakerna bakom 

skillnaderna mellan effektivitet som påvisades i studien. En möjlig förklaring var att det fanns 

skillnader i kvalité på de tjänster som samhället erbjöds av de olika enheterna. Om detta var 

sant borde beslutsfattarna sätta upp enhetliga kvalitetsmål som alla enheter borde uppfylla. 

Undersökningen kunde även användas för att bestämma om enheterna hade en optimal 

storlek. Detta kunde sedan användas för att bedöma om enheter borde splittras respektive slås 

samman. Emellertid borde enligt författaren en undersökning på mikro nivå dvs. på tjänste 

nivå genomföras som komplement. Exogena faktorer som exempelvis efterfrågan på de 

producerade tjänsterna borde då has i åtanke. Om efterfrågan inte var tillräcklig var det inte 

realistiskt att öka output för att öka effektiviteten.               

 

2.5.4  Measuring Managerial and Program Efficiencies in a Swedish Savings and Loan 
Bank 
Hartman Thomas, E. Storbeck James. Modelling Techniques for Financial Markets and Bank Management. Bertocchi.M, Cavalli. E, 

Kolomósi. S (Eds). 

 

I studien användes DEA för att mäta inre effektivitet med avseende på tillhandahållande av 

tjänster på 50 olika bankkontor på en svensk bank. I banken var bankkontoren uppdelade i tre 

olika kategorier; huvudkontor, medelstora bankkontor och små bankkontor. Uppdelning 

                                                 
31 Uträkningen skedde på följande sätt ((100/(75-1)*100) utan behov av ytterliggare input.         
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gjordes med avseende på hur stora operationer som företogs, mängden fasta kostnader som 

uppehölls och omfattningen av tjänsteutbudet som tillhandahölls av de olika kontoren. 

Studien fokuserar på att mäta beslutsfattares prestationer hos olika kategorier av bankkontor. 

Vidare avsågs att mäta inre effektivitet mellan de olika kategorierna av bankkontor med 

avseende på det tjänsteutbud som fanns i de tre olika kategorierna. Data som användes i  

studien samlades in från en sexmånaders period och omfattade ett antal kostnads och intäkts 

data samt ickemonetära variabler. Undersökningen baserades på tre inputminimerande 

modeller som kallades value-added modellen, produktivitets modellen samt förenklade 

produktivitets modellen. I value-added modellen var inputs personalkostnader, datakostnader, 

lokalhyror och andra kostnader. Outputs i denna modell var summa depositioner, summa lån 

och summa lån tagna av dotterbolag. Produktivitets-modellen hade följande inputs: antal 

anställda, antal terminaler, antal kvadratmeter och antal kunder. De outputs som användes var 

summa depositioner, summa lån, summa lån tagna av dotterbolag samt antal transaktioner. I 

den förenklade produktivitetsmodellen antogs att outputs kunde sammanfattas i en enda 

nämligen antal transaktioner.  

 

Undersökningen  delade upp kontor beroende på vilken kategori de tillhörde och jämförde 

sedan de inom kategorin (within-type efficiency). Ledningseffektivitet32 på t.ex. huvudkontor 

mättes genom att räkna ut genomsnittseffektivitet bland huvudkontor. För att mäta effektivitet 

bland de olika kategorierna av bankkontor härleddes en bästa praxis front ur de olika 

kategoriernas egna bästa praxis fronter. Därefter mättes varje bankkontors inre effektivitet 

genom mätning av avstånd från den nya bästa praxis fronten (pooled efficiency).  Genom att 

ta kvoten mellan pooled efficiency och within-type efficiency kunde författarna räkna fram 

inre effektivitetsmått bland olika bankkontorskategorier (between-office type efficiency). 

Genom ta genomsnittet av detta mått så fick de fram ett inre effektivitetsmått som visade på 

effektivitet bland de olika bankkontorskategorierna33. Måttet antyder att en viss del av 

ineffektivitet är kopplat till kategori av bankkontor och inte dess ledning. Frågan författarna 

ställde sig var om effektivitetsfördelar berodde på beslutsfattare eller kategori av bankkontor. 

Undersökningen visade att små bankkontor trots begränsade resurser visade sig var de mest 

effektiva. Huvudkontor visade sig ha den högsta nivån av ineffektivitet med avseende på 

ledning. Vidare visade sig medelstora bankkontor ha den högsta nivån av ineffektivitet med 

avseende på bankkontorskategori. 

                                                 
32 Måttet antyder att en viss del av ett bankkontors ineffektivitet är kopplat till dess ledning. 
33 Bankkategorier= huvudkontor, medelstora bankkontor och små bankkontor. 
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2.5.5  Best practice analysis of bank branches: An application of DEA in a large 
Canadian bank 
Schaffnit, Claire. Rosen, Dan. Paradi, Joseph C. European Journal of Operational Research 98 (1997) 269-289. 

 

I studien företogs en bästa-praxis analys av en stor Kanadensisk bank i Ontario. I enlighet 

med ledningens mål fokuserade analysen endast på bankkontorens personalprestationer. I 

använd modell var bankens personal input, där antalet dagar av effektivt arbete omvandlat till 

antal anställda på bankkontoret användes som inputmått. Personalens två huvuduppgifter var 

att sköta dels transaktioner åt kund samt underhålls aktiviteter åt kund. De olika 

transaktionstyperna och underhållsaktiviteterna som bankpersonalen hanterade användes som 

outputs i en modell där bankpersonalens totala prestationer mättes, dvs. både inre effektivitet 

avseende transaktioner och underhålls aktiviteter.  

 

I en annan modell användes samma inputs men bara outputs som hade att göra med 

transaktioner. Denna modell kan tolkas som att den endast fokuserade på inre effektivitet 

avseende transaktioner och i denna antogs att underhålls aktiviteter var homogena bland alla 

bankkontor. Då bankkontor generellt sett ej har direkt kontroll över mängden av tjänster som 

kunder kräver valde författarna att använda inputorienterade modeller i studien. I studien 

ingick 291 bankkontor som var belägna i Ontario. Studien hade en speciell betoning på att 

kvantifiera och diskutera vilken påverkan val av modell hade på resultaten. Efter utvärdering 

av grundläggande inre- och skaleffektivitets modeller, skärptes effektivitetsmåtten genom att 

använda DEA modeller med multiplikator restriktioner. Dessa baseras på 

standardtransaktioner och underhållstider som sätter restriktioner på kompromisserna mellan 

olika outputs. När denna modell betraktades ökade inkluderingen av variabeln 

underhållsarbete i produktionsprocessen effektivitetsresultaten enbart marginellt. En modell 

som på liknande sätt satt restriktioner på input multiplikatorn, baserad på löner användes för 

att identifiera kostnadseffektiva bankkontor och för att uppskatta hur mycket som potentiellt 

kunde sparas genom prestationsförbättring. Slutligen genomfördes en statistisk orsakstest på 

effektivitetsresultaten och denna pekade på att de mest effektiva bankkontoren tenderade att 

vara mer lönsamma och hade bättre kvalité på levererade tjänster. Vidare upptäcktes ett starkt 

samband mellan befolkningstätheten inom området där bankkontoret var beläget och dess 

prestation.  
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2.5.7  Efficiency, effectiveness and productivity of marketing in services 
Hean Tat Keh, Singfat Chu, Jiye Xu. European Journal of Operational Research 170 (2006) 265–276. 

 

Studien undersökte hur ett tjänsteföretag kan bestämma hur mycket som skall investeras på 

markandsföring samtidigt som den strävar efter att maximera vinster. Studien presenterade ett 

försök att visa dessa produktivitets- och effektivitetsproblem genom att använda en asiatisk 

hotellkedja med 49 enheter som illustrativt exempel. För att kunna fånga de tre elementen inre 

effektivitet, yttre effektivitet och produktivitet gjordes en trestegs- (triangel) 

tjänsteprocessmodell. Steg 1 (inre effektivitet): den obearbetade inputen totala kostnader 

bestämdes med hänsyn tagen till antal hotellrum, för att erhålla den mellanliggande outputen 

(marknadsförings kostnader). Steg 2 (yttre effektivitet): input faktorn 

(marknadsföringskostnader) användes för att generera maximalt av den slutgiltiga outputen 

(intäkter). Steg 3 (produktivitet): för att uppnå fullständighet så gjordes en aggregerad 

koppling mellan obearbetade inputs och den slutgiltiga outputen (intäkter). Fördelarna med 

triangel modellen sågs både från ett teoretiskt- och ett beslutsfattarperspektiv. Inre effektivitet 

relaterade till ett hotells interna organisations operation genom att bestämma hur stor del av 

totala utgifterna som skulle avsättas för marknadsföring. Då budget var klar försäkrade yttre 

effektivitet att marknadsföringen genererade maximalt med intäkter. Produktivitetssteget i 

modellen möjliggjorde användandet av en jämförelse mellan kvoten av output till input som 

tilläggskontroll och för att bedöma om triangelmodellen bidrog med ytterligare information. 

Vidare ansågs det separata behandlandet av de tre stegen bidra till att göra det enklare för 

beslutsfattare att erhålla förståelse för varje faktors funktion. Triangel modellen ansågs 

förenkla bedömningen av inre effektivitet och yttre effektivitet samt korrigering då det 

behövdes. Studien tillhandahöll två stora bidrag. Den visade dels på lämpligheten att dela ett 

hotells tjänsteoperationer i två tydliga steg, anslag av marknadsförings budget och 

marknadsförings effektivitet.  

 

Vidare visade studien på ett sällsynt försök att kombinera inre effektivitet och yttre 

effektivitet i en modell. Författarna fann i studien att marknadsförings aktiviteter genererade 

stigande skalavkastning i intäkter. De fann vidare att den inre effektiviteten vara avtagande 

när mer än 12 procent av budgeten avsattes till marknadsförings aktiviteter. Vad gäller yttre 

effektivitet, fann de att enheter som klassades relativt ineffektiva hade stigande 

skalavkastning i intäkter från marknadsföringsaktiviteter. I produktivitetssteget som kopplar 

samman obearbetade inputs med intäkter, observerades mestadels avtagande skalavkastning. 
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Studiens resultat bidrog till en mer holistisk bedömning av kvalitén och leveransen av tjänster. 

Studien framhävde att marknadsföring har en avgörande roll i tjänsteorganisationer. 

Författarna fann DEA användbar, dock fann de en del begränsningar. De fann att DEA krävde 

säkrad data och frånvaron av mätningsfel, då detta kan leda till vilseledande resultat. Vidare 

fann de att för erhållandet av stabila DEA resultat krävdes en stor population, särskilt då man 

ökade antalet variabler. Detta medförde att de inte fann DEA vara lämplig för mindre 

hotellkedjor. 

 

 
 
 
3  Empiri 

 
3.1  Vad gör Åklagarmyndigheten? 
 

3.1.1  Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten budgetåret 2005 

Nedanstående stycke är tänkt ska skapa en överblick och förståelse för Åklagarmyndighetens 

verksamhet i stort samt hur åklagarkamrarna samspelar med den centrala organisationen. 

Stycket skall vidare ge en koppling till de modeller som ligger till grund för DEA-analysen. 

 

Den nya Åklagarmyndigheten som bildades 1 januari, 2005 består dels av Riksåklagaren som 

är ansvarig för verksamheten samt dennes kansli. Vidare finns ett utvecklingscentrum samt 43 

åklagarkammare. Vid de 43 åklagarkamrarna bedrivs den operativa åklagarverksamheten som 

främst utgörs av förundersökningsledning, beslut i åtalsfrågan och processföring i domstol34. 

Åklagarmyndigheten lyder under riksdagen och regeringen och är därför tvungen att anpassa 

sin verksamhet efter folkets vilja. Statsmakternas mål för 2005 enligt budgetproposition och 

regleringsbrev politikområde rättsväsendet är ”den enskildes rättstrygghet och 

rättssäkerhet”35. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka 

människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. 

att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet. 

 

                                                 
34 Utvecklingsplan 2005-2007. 
35 Verksamhetsplan 2005, s.2. 
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Källa: Åklagarmyndighetens utvecklingsplan 2005-2007 s. 3 

 
 
3.2  Mål för Åklagarmyndigheten 
 

Åklagarmyndigheten har endast en verksamhetsgren med följande mål: 

• Lagföringen skall öka och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och 

processföringen. 

• Åklagarmyndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för 

verksamheten ändamålsenlig kompetens. 

 

3.2.1  Riksåklagarens mål för Åklagarmyndigheten 2005 

Vidare har Riksåklagaren mer specifika mål. Ett av statsmakternas mål är att fler brott skall 

leda till lagföring. Målet är gemensamt för Åklagarmyndighetens och polisens brottsutredande 

verksamhet. Ett gemensamt mål för rättsväsendets myndigheter är också att förkorta tiden från 

brottsanmälan till dom och straffverkställighet. Detta mål förutsätter en samverkan med 

polisen och domstolsväsendet. En hög rättssäkerhet och kvalitet i åklagarverksamheten 

förutsätter en enhetlig rättstillämpning. I rapporten skrivs att arbetet för att säkra kvalitet och 

enhetlighet skall intensifieras.  
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3.2.2  Mål och uppdrag avseende åklagarkamrarna 

Riksåklagaren hade vidare mål för alla enskilda åklagarkammare som kom till uttryck som 

följer. Alla åklagarkammare som vid utgången av 2004 har en andel lagförda misstänkta 

personer på 62 % eller mer skall bibehålla denna nivå36. Kammare som har en lägre 

lagföringsandel skall öka denna till 62 %. Andelen brottsmisstankar som leder till lagföring i 

slutförda åklagarledda utredningar skall ligga kvar på nuvarande genomsnittliga nivå, dvs.88 

%. De åklagarkammare som för 2004 uppnått en lägre nivå än 88 % skall höja denna med 

minst en procentenhet. Den genomsnittliga genomströmningstiden vid åklagarkammaren från 

inkommet beslutsunderlag till beslut skall inte överstiga trettio dagar. De kammare som har en 

genomströmningstid på mer än trettio dagar skall minska denna till trettio dagar. Vad gäller 

ärendebalanser37 skrivs endast att antalet öppna ärenden inte skall öka under året. Vidare 

beskrivs i utvecklingsplanen att åklagarkamrarna skall fortsätta att vidta åtgärder för att 

underlätta ärendehanteringen mellan rättsväsendets myndigheter. Vidare skall utnyttjandet av 

telefon- och videoteknik öka för att minska resandet. Åklagarkamrarna skall i sina 

årsrapporter redovisa antal resor som ersatts av video- och telefonkonferenser.   

 

3.2.3  Mål avseende resurser 

Vad gäller resurser skall de ekonomiska och personella resurserna utnyttjas på ett effektivt 

sätt. Detta skall uttryckligen ske genom en effektiv ledning och styrning, god intern kontroll, 

en strukturerad planerings- och budgetprocess med delaktighet samt genom en god och 

kreativ arbetsmiljö. Finansieringen av Åklagarmyndigheten sker dels genom anslag samt 

genom Riksgäldskontoret vad gäller investeringar. Tillgängligt anslag för 

Åklagarmyndigheten år 2005 är cirka åttahundrafyrtio miljoner kronor. Anslagna medel 

fördelas med en budgetram till varje åklagarkammare. Kamrarnas över- och underskott vid 

årets slut förs över till 2006 som en ingående balans i 2006 års budget. Till varje kammarchef 

delegeras ett budgetansvar i form av en budgetram och en låneram för 2005 för att täcka 

utgifter för kammarens löpande verksamhet. Budgetramen för den centrala ledningsnivån 

                                                 
36 I begreppet lagföring ingår åklagares beslut om; 1. Åtal 2. Strafföreläggande 3. Åtalsunderlåtelse. För åtal 
krävs en bevisning som åklagaren anser kan leda till en fällande dom. Strafföreläggande kan endast användas då 
gärning är erkänd och påföljden för brottet är böter, villkorlig dom eller villkorlig dom i förening med böter. 
Åtalsunderlåtelse kan tillämpas då åklagaren anser att den misstänkte är skyldig till brottet men ändå avstår från 
att väcka åtal. 
37 Balans: Samtliga ärenden som på något sätt är under handläggning. När ett ärende registreras hos åklagare    
    läggs det till i balansen och när det avslutas räknas det bort. 
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fördelas och budget delegeras till enhets- och projektansvariga38. De enskilda kamrarna står 

för alla utgifter förutom utgifter av central karaktär som t.ex. centralt anordnade utbildningar, 

centralt anskaffad utrustning39, service på centralt anskaffad utrustning och nättjänster, 

rättsinformation etc. Kammarcheferna ansvarar för att tilldelad budget inte överskrids och att 

erforderliga åtgärder vidtas för att utgifterna skall rymmas inom budgetramen. 

Kammarcheferna ansvarar vidare för att kammarens låneram inte överskrids vid årets slut. 

Kammarcheferna och budgetansvariga för den myndighetsgemensamma verksamheten skall 

fortlöpande följa upp utgifterna i förhållande till budgeten samt investeringarna i förhållande 

till låneramen40. 

 

Åklagarväsendet har under de senaste tio åren stegvis genomgått en omvälvande förändring 

från cirka 100 myndigheter till en. Denna process har för riksåklagaren och överåklagarna 

inneburit ett nödvändigt fokus på organisations- och administrationsutveckling. Också det 

senaste året har påtagligt präglats av omorganisationen till den nya Åklagarmyndigheten. 

Riksåklagaren skriver, ”min strategi för den vidare utvecklingen av åklagarverksamheten är 

att vi de kommande åren skall avsätta mindre tid på de yttre formerna för verksamheten, och 

istället ägna mer tid åt den rättsliga utvecklingen och själva yrkesrollen – hur vi blir ännu 

bättre åklagare. Min ambition är att den rättsliga aspekten – kvalitet och juridik – i 

fortsättningen skall komma i fokus… den nya Åklagarmyndigheten ger bättre förutsättningar 

för rättslig uppföljning, metodutveckling, utbildning och rättslig styrning samt ledning. 

Ambitionen är att vi på detta sätt skall ge den enskilde åklagaren ytterligare utrymme för att 

utvecklas som jurist, både som förundersökningsledare och i rätten”41. 

 

3.4  Datainsamling 

En viktig del i denna uppsats är att bygga en plattform som tar hänsyn till 

Åklagarmyndighetens verksamhetssammansättning. För att få ut så pass bra resultat som 

möjligt från DEA analysen är det viktigt att variabler som används i beräkningsunderlaget på 

ett så bra sätt som möjligt återspeglar de olika åklagarkamrarnas verksamhet. För att på ett 

metodiskt sätt arbeta fram ett förhållandevis bra resultat av DEA analysen kommer nedan att 

presenteras en flerstegsmetod som underlättar detta. 

 

                                                 
38 Verksamhetsplan 2005, s.6 
39 Datorer, videoutrustning etc. 
40 Verksamhetsplan 2005, s.9 
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Del 1 Upprättandet av ett utvärderingssystem 

Upprättandet av ett utvärderingssytem kan sägas bestå av nedanstående beståndsdelar (del 2-

8). För att kunna fatta välgrundade beslut hos ledningen i en verksamhet krävs god förståelse 

för verksamheten i allmänhet och de valda variablerna i synnerhet.  

 

Del 2 Definiering av rollen och målen för studerade enheter 

Rollen för de studerade åklagarkamrarna är i ett större perspektiv att minska brottsligheten 

samt att öka människors trygghet. Åklagarkamrarna är de enda av sitt slag och därmed de 

enda som kan påverka den specifika del av rättsväsendet som de, de facto utgör. Vid de 43 

åklagarkamrarna bedrivs den operativa åklagarverksamheten som främst utgörs av 

förundersökningsledning, beslut i åtalsfrågan och processföring i domstol. Kamrarna leds av 

en chefsåklagare som är den ansvarige för varje kammare. Kamrarna består av anställda 

jurister samt övrig administrativ personal. Åklagarmyndigheten har som mål att lagföringen 

skall öka och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen. 

Åklagarmyndigheten, som har det övergripande ansvaret för kamrarna, skall genom fortsatt 

verksamhetsutveckling säkerställa att åklagarnas brottsbekämpning hela tiden effektiviseras. 

Det framgår ganska tydligt i utvecklingsplan, verksamhetsplan samt årsredovisning vilka mål 

som ställs upp för Åklagarmyndigheten och därför också för de enskilda kamrarna.  

 

Del 3 Val av outputvariabler 

Outputvariablerna mättes under perioden 2004.11 – 2005.10.  

Då det fanns specifikt uttalade mål för verksamheten blev det naturligt att studera just dessa. 

Den viktigaste outputvariabeln enligt Åklagarmyndighetens analytiker är Lagföring 1. I 

klartext innebär det; den andel lagförda misstänkta av samtliga misstänkta som blivit föremål 

för beslut under perioden. Den andra outputvariabeln kallas Genomströmning 1. Denna 

variabel beskriver antal dagar från inkommet beslutsunderlag till beslut i åtalsfrågan avseende 

en brottsmisstanke, dvs. den tid det tar för åklagaren att besluta om åtal skall väckas eller ej.  

Total viktpoäng arbetsmängd: vikter för olika brottstyper multiplicerade med antalet inkomna 

brottsmisstankar för respektive brottstyp samt summan av dessa. Med andra ord är denna 

outputvariabel en summering av inkomna ärenden med beaktandet av de olika ärendenas 

karaktär. Variabeln har en direkt koppling till inputvariablerna då dessa används för att klara 

                                                                                                                                                         
41 Utvecklingsplan 2005-2007, s.1 
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av arbetsbelastningen som totalt viktpoäng arbetsmängd står för. Denna variabel är väldigt 

intressant då den är en estimering av den verkliga arbetsbelastningen en DMU utsätts för.   

 

 

Del 4 Val av inputvariabler 

Inputvariablerna mättes under perioden 2004.10 – 2005.09.  

Faktiskt årsarbetande åklagare: all redovisad närvaro av åklagare, dvs. all frånvaro i form av 

semester, sjukfrånvaro etc. är exkluderad. Denna resursvariabel är högst väsentlig då den 

motsvarar de studerade enheternas främsta resurs i det avseendet att det är åklagarnas arbete 

som genererar de beslut som påverkar Lagföring 1 och Genomströmning 1.  

Faktiskt årsarbetande administratörer: all redovisad närvaro av administrativ personal, dvs. 

all frånvaro i form av semester, sjukfrånvaro etc. är exkluderad. Denna resurs är väsentlig då 

den står för största resursförbrukningen i verksamheten näst faktiskt årsarbetande åklagare.   

Nämnas bör att kostnader för personal inom Åklagarmyndigheten stod år 2004 för drygt 670 

miljoner kr. Detta motsvarade ca 80 % av verksamhetens totala kostnader om drygt 830 

miljoner kr samma år.  

Lönekostnad åklagare: variabeln tar upp hur stora kostnader varje kammare hade för de 

åklagare som jobbade där under perioden med avseende på löner. 

Lönekostnad administratör: variabeln tar upp hur stora kostnader varje kammare hade för de 

administratörer som jobbade där under perioden med avseende på löner.  

 

Del 5 Insamling och bearbetning av data 

Data som insamlats under studien har distribuerats från Åklagarmyndighetens 

analysavdelning. Uppsatsförfattarna presenterade ett utkast på variabelmodell vid ett 

personligt möte med analysavdelningen på Åklagarmyndigheten. Analysavdelningen kom 

sedan med ett förslag på variabler. Förslaget stämde väl överens med utkastet och användes 

med viss modifiering i undersökningen. Ändringar som gjordes var att variabeln total 

viktpoäng arbetsmängd gjordes om från input till outputvariabel42. Vidare modifierades 

outputvariabeln genomströmningstider genom att variabeln subtraherades från 100. Detta 

gjordes på grund av att låga output värden i DEA modellen i regel är något negativt och låga 

genomströmningstider är ett uttalat mål på Åklagarmyndigheten. Genom att göra denna 

modifiering så erhöll DMUs med låga genomströmningstider ett högt outputvärde i DEA 

                                                 
42 Se nedan Modellkonstellationer 
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modellen som är i enlighet med de uppsatta målen. Data fanns registrerad i en databas hos 

Åklagarmyndigheten. 

 

Del 6 Initial analys av data 

Insamlad data är konsistent för tidsperioden i det avseende att alla olika variabler aggregerats 

för tolv månader. Alla variabler som samlats in är relevanta för verksamheten. Då en 

åklagarkammares kritiska resurs är dess personal är variablerna heltidsarbetande åklagare 

samt administratör högst relevanta enligt författarna. Ytterligare intressanta inputvariabler 

skulle kunna ha varit kostnader för lokaler samt övriga driftskostnader men dessa har inte 

samma kausala samband med outputvariablerna Lagföring 1, Genomströmning 1 och Totalt 

viktpoäng arbetsmängd som de valda variablerna som presenterats ovan i undersökningen har. 

   

Del 7 Applicering av programvara 

Det program som data beräknas i heter EMS (efficiency measurement system)43.   

 

Del 8 Analys av resultat 

Efter att data beräknats genom linjär programmering i dataprogrammet EMS analyseras 

resultatet. Några av de viktigaste analyser som görs av resultatet är dels att fastställa vilka 

enheter som uppvisar relativ effektivitet, dvs. vilka enheter som får en effektivitetspoäng 

motsvarande 1.0. En ytterligare analys som kan ha stor betydelse i vidare utvecklingsarbete av 

de enskilda åklagarkamrarnas verksamhet är att fastställa vilka enheter som blir 

referensenheter. Referensenheterna är de enheter vilka de mindre effektiva enheterna jämförs 

mot. 

 

3.5  DEA-applikation på Åklagarmyndigheten 

Ekonomisk teori handlar mycket om att förvalta resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Denna verklighet gäller även för den offentliga förvaltningen. Åklagarmyndigheten som är en 

del av rättsväsendet har som övergripande mål att upprätthålla den enskilda medborgarens 

rättstrygghet och rättssäkerhet. Åklagarmyndigheten får medel för att uppnå dessa mål genom 

anslag från staten och inga andra möjligheter för att erhålla ytterligare medel finns. Det är 

riksdagen och regeringen som beslutar om Åklagarmyndighetens medel och övergripande 

verksamhetsmål. Åklagarmyndighetens uppgift är att utifrån de medel som står till förfogande 

                                                 
43 http://www.wiso.uni-dortmund.de/lsfg/or/scheel/ems/ 
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försöka uppnå de uppsatta verksamhetsmålen, därav bedömdes en outputbaserad modell som 

mest lämplig.  

 

Hade en inputbaserad modell valts skulle det inneburit att analysen och slutsatserna skulle ha 

fått en annan fokus. Detta val hade medfört att analyser gjorts och slutsatser dragits 

beträffande hur mycket mindre inputs en relativt ineffektiv DMU skulle kunna användas för 

att producera samma mängd outputs om denna skulle verka på bästa-praxis fronten. Antag att 

en DMU erhåller ett effektivitetsmått på 0.8, vilket skulle innebära att denna enhet skulle 

kunna minska dess inputförbrukning med 20% om denna verkade på bästa-praxis fronten. 

Valet att använda en outputbaserad modell  medför att författarna kan analysera och dra 

slutsatser beträffande hur mycket mer en relativt ineffektiv DMU skulle kunna producera 

givet observerad mix inputs om de skulle verka på bästa-praxis fronten. Antag att en DMU 

erhåller ett effektivitetsmått på 0.8, vilket skulle innebära att denna enhet skulle kunna 

producera 20% mer om denna verkade på bästa-praxis fronten. Denna enhet skulle sedan 

jämföras mot en enhet som är relativt effektiv och har en liknande mix av inputs. Syftet med 

jämförelsen är att försöka identifiera vad den relativt ineffektiva enheten gör sämre än den 

relativ effektiva enheten och på så vis förbättra den relativt ineffektiva enheten.   

 

Ytterligare ett val gjordes beträffande om konstant skalavkastning respektive variabel 

skalavkastning skulle antas. Skulle konstant skalavkastning antagits skulle det innebära att en 

given ökning i inputs skulle ge en given ökning i outputs. Antag att en DMU skulle erhålla en 

extra åklagare vilket skulle innebära att det skulle förväntas att denna åklagare skulle tillföra 

en given mängd outputs t.ex. en given ökning av Lagföring 1. Resonemanget ansågs inte 

rimligt främst då åklagarens arbetet inte är statiskt dvs. att varje ärende som kommer in är 

unikt och innebär olika arbetsbörda. En brottstyp är inte de andra likt och ett rån är inte heller 

ett annat rån likt. Trots att undersökningen innehåller variabeln totalt viktpoäng arbetsmängd 

vars uppgift är att få bukt på problemet att olika brottstyper innebär olika arbetsbörda för 

åklagarna, så bedöms det inte som tillräckligt för anta konstant skalavkastning. Vidare är det 

ett faktum att människor lär olika fort, arbetar på olika sätt och har olika erfarenhet vilket 

också stödjer att det inte är rimligt att anta konstant skalavkastning dvs. att en ökning i inputs 

skulle få en proportionerlig ökning av outputs. Dessa skäl ligger till grund för valet att 

förkasta konstant skalavkastning. Variabel skalavkastning innebär att en given ökning i inputs 

ger en variabel ökning i outputs vilket anses lämpligast i denna undersökning. Detta val 

gjordes med stöd av de skäl som låg till grund för förkastningen av konstant skalavkastning.             
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3.6  Modellkonstellationer 

Studiens första modell tar sikte på åklagarkamrarnas inre effektivitet i högre grad än den 

andra modellen som kan uttryckas ha ett större fokus på produktivitet. I den första modellen 

tas bl.a. den viktigaste44 resultatvariabeln upp som en output, nämligen lagföring men även 

variabeln genomströmmningstid är inkluderad. Modellen avser spegla hur pass effektiva 

åklagarkamrarna är internt sett. Som inputvariabler används lönekostnader för åklagare 

respektive administratörer. Lönekostnader valdes för att de återspeglar all redovisad närvaro 

multiplicerad med dess kostnad. Ett resonemang för val av variablerna är att lönekostnader 

står för cirka 80 % av åklagarkamrarnas resursförbrukning och detta ger det ”renaste” 

belastningsmåttet. Ett annat resonemang för detta är att en högre betald anställd torde kunna 

producera mer än en lägre betald.  

 

Den första modellen försöker återspegla hur pass väl resultat av resursförbrukning når 

måluppfyllelse och önskade effekter. Då lagföring är den viktigaste resultatvariabeln torde 

den bäst kunna återspegla detta. 

 
 
Modell 1 
 
 

    

 

 

 
Figur 3  

 

Den andra modellens fokus är av en mer produktivitetsutredande karaktär. För detta ändamål 

valdes bl.a. outputvariabeln genomströmning. Som inputvariabler återfinns faktiskt 

årsarbetande åklagare samt administratörer. Valet är tänkt att återspegla hur snabbt inkomna 

ärenden avhandlas. Det som jämförs är hur snabba handläggningsprocedurer som kan 

åstadkommas givet ett bestämt antal timmar arbetande åklagare och administratörer. Att 

variablerna faktiskt årsarbetande väljs framför lönekostnader beror på att faktiskt 

årsarbetande illustrerar ett ”renare” mått på arbetstimmar än vad lönekostnader gör.  

 

                                                 
44 Enligt Åklagarmyndighetens analysavdelning. 
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I båda modellerna används variabeln total viktpoäng arbetsmängd som en outputvariabel. 

Anledningen till detta är att  variabeln valt att ses som ett resultat. Arbetsmängd är de facto 

det varje åklagarkammare i sitt arbete varje dag utför. En åklagarkammare med en hög 

viktpoäng är belastad med dels eller bådadera många ärenden och många ärenden av 

tidskrävande karaktär. En kammare med högre ”viktpoäng” har m.a.o. en tyngre arbetsbörda 

än en kammare med en lägre ”viktpoäng”. Att variabeln väljs i båda modellerna försvaras 

med att den anses fungera som en motvikt till missvisande resultat. I den första modellen 

skulle två kammare med lika hög lagföringsandel och samma input få samma resultat allt 

annat lika. Om den ena kammaren däremot har en högre ”viktpoäng” än den andra är det 

rimligt att anta att den kammaren är mer effektiv då den klarar av samma lagföringsandel, 

samtidigt som den utsätts för en tyngre arbetsbörda. Samma resonemang gäller i den andra 

modellen. En kammare med komplicerade ärenden torde naturligt behöva fler dagars arbete 

än en kammare där stor andel av dess ärenden är av enklare karaktär. Variabeln total 

viktpoäng arbetsmängd neutraliserar dessa skillnader och används därför i båda modellerna. 

Valet kan vidare försvaras i analogi med tidigare forskning. Exempel på detta gäller forskning 

i bankväsendet där DEA analyser företagits med insättningar som outputvariabel. Insättningar 

utgör de facto en arbetsbelastning och kan därför efterliknas den variabel som studien 

använder sig av45. 

 

Modell 2 

 
 
 

 

 

         

          
Figur 4  
 

Ett högt värde i Modell 1 kan sägas innebär att enheten ”gör rätt saker”. Vidare kan ett högt 

värde i Modell 2  påstås innebära att enheten ”gör saker på rätt sätt” dvs. att enheten är snabb 

på utföra sitt arbete. Båda dessa mått är relevanta för att bedöma om en enhet är 

högpresterande totalt sett då Åklagarmyndighetens upphöjda mål är ”den enskildes 

                                                 
45 Measuring Managerial and Program Efficiencies in a Swedish Savings and Loan Bank. Hartmann Thomas, E.  
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rättstrygghet och rättssäkerhet” vilket bäst återspeglas i variabeln Lagföring 1. Vidare har 

Åklagarmyndigheten knappa resurser samt ett krav på sig att vara kostnadseffektiva vilket 

bäst återspeglas i variabeln genomströmningstider. En högpresterande enhet borde ur 

Åklagarmyndighetens synvinkel vara relativt effektiv i båda modellerna. 
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3.7  Presentation av data 

Nedan presenteras data som ligger till grund för undersökningen. Data distribuerades av 

Åklagarmyndigheten.  

 

 
  Input Input Input Input Output Output Output 
  0410-0509 0410-0509 0410-0509 0410-0509 0411-0510 0411-0510 0410-0509 
  Faktiskt års- Faktiskt års- Lönekostnad Lönekostnad Lagföring Genomströmning Total viktpoäng 
 Kammare Arb. Åklagare Arb. Adm. åklagare administratör 1  arbetsmängd 
1 Norrort 25,4 5,8 17 652 004 2 856 886 56 % 19 41 513 
2 Västerort 21,8 7,7 17 163 345 3 272 161 62 % 24 47 577 
3 Söderort 18,2 6,0 14 691 951 3 201 636 63 % 25 42 288 
4 Södertörn 25,9 8,5 18 701 944 3 811 328 61 % 25 54 647 
5 City 35,3 10,4 26 066 806 4 872 391 68 % 14 70 689 
6 Eskilstuna 9,5 4,1 6 529 448 1 824 686 63 % 19 17 098 
7 Nyköping 10,4 4,3 8 169 894 1 899 653 64 % 17 29 984 
8 Linköping 14,5 5,7 11 043 755 2 144 620 65 % 14 30 760 
9 Norrköping 10,8 4,1 8 510 913 1 826 808 64 % 17 21 856 

10 Jönköping 14,6 5,2 11 379 392 2 293 917 61 % 15 29 561 
11 Växjö 9,5 3,4 7 094 098 1 554 765 60 % 20 23 313 
12 Kalmar 11,0 5,0 9 339 650 1 962 140 62 % 15 28 674 
13 Malmö 1:a 12,2 5,6 9 214 138 2 148 682 59 % 20 26 057 
14 Malmö 2:a 14,9 6,0 11 820 792 2 559 551 61 % 23 37 370 
15 Malmö 3: e 13,4 7,6 10 065 468 2 408 258 60 % 13 26 121 
16 Helsingborg 17,8 7,4 14 462 199 3 285 220 71 % 15 34 254 
17 Karlskrona 5,7 2,7 4 485 311 1 091 699 62 % 11 12 931 
18 Kristianstad 6,8 3,0 5 244 164 1 213 175 64 % 21 15 032 
19 Göteborg 1: a 12,3 4,1 9 599 060 2 005 742 63 % 13 23 537 
20 Göteborg 2: a 14,6 3,7 10 898 698 2 021 949 69 % 11 27 609 
21 Göteborg 3: e 11,6 4,3 9 149 088 2 117 947 71 % 9 23 239 
22 Borås 12,2 4,6 9 346 762 2 111 056 63 % 13 29 872 
23 Halmstad 12,8 3,8 10 049 672 1 612 254 64 % 11 25 282 
24 Skövde 10,9 4,2 8 375 147 1 935 241 69 % 20 20 003 
25 Uddevalla 11,0 4,8 9 329 322 2 225 843 70 % 26 23 402 
26 Uppsala 17,9 5,3 14 812 693 2 119 091 65 % 26 38 818 
27 Karlstad 15,3 4,3 12 379 370 2 131 684 61 % 26 34 150 
28 Örebro 16,3 5,3 13 650 123 2 321 429 63 % 36 38 855 
29 Västerås 20,2 6,8 15 713 481 2 678 527 59 % 28 44 591 
30 Falun 13,5 4,7 11 767 169 2 165 914 54 % 22 31 889 
31 Gävle 14,8 5,1 12 147 301 2 083 312 63 % 18 36 364 
32 Umeå 10,8 4,4 8 214 363 2 051 754 67 % 78 24 492 
33 Luleå 12,7 6,1 10 536 513 2 563 626 61 % 20 31 104 
34 Östersund 5,6 2,4 5 177 010 1 225 282 55 % 19 13 745 
35 Sundsvall 11,6 4,7 9 828 202 2 029 836 57 % 41 27 902 

          
 Medelvärde 14,3 5,2 11217407 2275088 63 % 21 30988 

Mål      62 % 30   
 
Diagram1: Data   
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4  Resultat/Analys 

 
4.1  DEA analysresultat: Modell 1 

 

 DMU Score Benchmarks Referensfrekvens 
1 Norrort 94.35 % 23 (0,36)  
2 Västerort 95.58 % 5 (0,42)  
3 Söderort 95.39 % 7 (0,58)  
4 Södertörn 100,00 %  1 
5 City 100,00 %  15 
6 Eskilstuna 95.12 % 18 (0,44)  
7 Nyköping 100,00 %  13 
8 Linköping 98.63 % 20 (0,39)  
9 Norrköping 94.66 % 21 (0,34)  

10 Jönköping 95.65 % 21 (0,36)  
11 Växjö 98.94 % 34 (0,35)  
12 Kalmar 98.35 % 22 (0,50)  
13 Malmö 1:a 91.52 % 22 (0,61)  
14 Malmö 2:a 97.01 % 7 (0,66)  
15 Malmö 3:e 96.72 % 21 (0,75)  
16 Helsingborg 100,00 %  1 
17 Karlskrona 100,00 %  3 
18 Kristianstad 100,00 %  3 
19 Göteborg 1:a 96.32 % 21 (0,69)  
20 Göteborg 2:a 100,00 %  4 
21 Göteborg 3:e 100,00 %  11 
22 Borås 100,00 %  7 
23 Halmstad 100,00 %  6 
24 Skövde 99.31 % 21 (0,80)  
25 Uddevalla 99.29 % 21 (0,97)  
26 Uppsala 100,00 %  4 
27 Karlstad 94.52 % 26 (0,52)  
28 Örebro 98.43 % 31 (0,69)  
29 Västerås 100,00 %  1 
30 Falun 92.04 % 31 (0,32)  
31 Gävle 100,00 %  5 
32 Umeå 99.26 % 21 (0,61)  
33 Luleå 93.47 % 7 (0,48)  
34 Östersund 100,00 %  3 
35 Sundsvall 87.93 % 7 (0,71)  
 Medelvärde 97.50 %   

 

Diagram 2: illustrerar Modell 146. Variabel skalavkastning, outputorienterad47. 

                                                 
46 Inputvariabler: Lönekostnad åklagare, lönekostnad administratör. Outputvariabler: Lagföring 1,  
   Genomströmning 1 och Total viktpoäng arbetsmängd. 
47 I kolumnen ”Benchmarks” visas för de ineffektiva enheterna vilken enhet som är mest relevant i      
    benchmarking hänseende. I kolumnen  “Referens enhets frekvens” visas  för de relativt effektiva enheterna      
    hur många gånger enheten blivit referens till en ineffektiv enhet. 
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Resultatet av den första DEA analysen visar att fjorton åklagarkammare uppvisar 

hundraprocentig inre effektivitet. Dessa fjorton kammare bildar tillsammans ”bästa-praxis 

fronten”. Resterande tjugoen kammare uppvisar relativ inre ineffektivitet. Som bl.a. Epstein & 

Henderson påpekar, visar resultatet av DEA analysen snabbt och tydligt vilka enheter som är 

relativt effektiva och vilka som inte är det.  Sundsvall var den åklagarkammare som uppvisade 

lägst inre effektivitet. Kammaren skulle enligt teorin behöva producera cirka tolv procent 

högre output givet dess observerade inputs för att hamna på den observerade ”bästa-praxis 

fronten”. Genomsnittligt inre effektivitetstal var 0.975 vilket står för en ineffektivitet på 2.5 % 

eller med andra ord: den genomsnittliga åklagarkammaren borde kunna öka sina resultat vad 

gäller lagföringsandel, genomströmmningstid samt arbetsbelastning med 2.5 %. Sundsvall, 

vars kammare var utmärkande ineffektiv i denna mätning, har som relevant referensenhet 

Nyköping. Åklagarkammaren i Nyköping blev referensenhet tretton gånger vilket innebär att 

kammaren är väldigt relevant som benchmarkingenhet. Vid jämförelse mellan Nyköpings och 

Sundsvalls variabler kan utläsas ett entydigt mönster. Mönstret visar att alla Nyköpings 

inputvariabler är lägre jämfört med Sundsvalls. Samtidigt är alla Nyköpings outputvariabler 

högre än Sundsvalls48. Detta mönster återspeglas i studiens första DEA analysen där 

Nyköping uppvisar 1.0 samtidigt som Sundsvall nästan når upp till 0.88. Enligt studiens DEA 

analys givet att total viktpoäng arbetsmängd är rättvisande, borde det ej föreligga några hinder 

för Sundsvall att eftersträva att uppnå Nyköpings outputresultat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48  För jämförelse se diagram 1 Data. 
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4.2  DEA analysresultat: Modell 2 
 

 DMU Score Benchmark Referensfrekvens
1 Norrort 98.41% 27 (0,39)  

2 Västerort 97.82 % 7 (0,54)  

3 Söderort 99.59 % 7 (0,41)  

4 Södertörn 98.87 % 7 (0,38)  

5 City 100,00 %  15 

6 Eskilstuna 89.70 % 21 (0,65)  

7 Nyköping 100,00 %  12 

8 Linköping 97.18 % 22 (0,49)  

9 Norrköping 92.76 % 21 (0,54)  

10 Jönköping 95.41 % 21 (0,55)  

11 Växjö 100,00 %  0 

12 Kalmar 99.44 % 22 (0,52)  

13 Malmö 1:a 91.02 % 22 (0,77)  

14 Malmö 2:a 99.88 % 7 (0,82)  

15 Malmö 3:e 96.23 % 21 (0,87)  

16 Helsingborg 95.06 % 21 (0,67)  

17 Karlskrona 100,00 %  8 

18 Kristianstad 90.20 % 17 (0,76)  

19 Göteborg 1:a 96.54 % 21 (0,61)  

20 Göteborg 2:a 100,00 %  5 

21 Göteborg 3:e 100,00 %  10 

22 Borås 100,00 %  12 

23 Halmstad 99.86 % 20 (0,62)  

24 Skövde 88.57 % 21 (0,76)  

25 Uddevalla 85.32 % 22 (0,72)  

26 Uppsala 98.28 % 27 (0,66)  

27 Karlstad 100,00 %  3 

28 Örebro 100,00 %  3 

29 Västerås 96.89 % 7 (0,61)  

30 Falun 95.09 % 31 (0,52)  

31 Gävle 100,00 %  2 

32 Umeå 79.92 % 7 (0,96)  

33 Luleå 94.66 % 7 (0,60)  

34 Östersund 100,00 %  1 

35 Sundsvall 87.48 % 7 (0,95)  

 Medelvärde 96.12 %   

 
Diagram 3: Illustrerar Modell 249   
 

Resultatet av den andra DEA analysen visar att elva åklagarkammare uppvisar 

hundraprocentig inre effektivitet (1.0). Dessa elva kammare bildar tillsammans ”bästa-praxis 

fronten”. Resterande tjugofyra kammare uppvisar relativ inre ineffektivitet. Umeå är den 

                                                 
49 Inputvariabler: Faktiskt årsarbetande åklagare och faktiskt årsarbetande administratör. Outputvariabler:    
Genomströmning 1 samt total viktpoäng arbetsmängd. Variabel skalavkastning, outputorienterad. 
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åklagarkammare som i denna modell uppvisar lägst inre effektivitet. Kammaren skulle enligt 

teorin behöva producera cirka 20% högre output givet dess observerade inputs för att hamna 

på den observerade ”bästa-praxis fronten”. Genomsnittligt inre effektivitetstal hos undersökta 

kammare var 0.96 vilket står för en ineffektivitet på 4.0 % eller med andra ord: den 

genomsnittliga åklagarkammaren borde kunna öka sina resultat vad gäller 

genomströmningstid samt arbetsbelastning med 4.0%. Umeå, vars kammare var utmärkande 

ineffektiv i denna mätning, har som mest relevant referensenhet Nyköping. Åklagarkammaren 

i Nyköping blev i Modell 2 referensenhet tolv gånger vilket innebär att kammaren även i 

denna DEA analys är väldigt relevant för att jämföra ineffektiva kammare mot. Vid 

jämförelse mellan Nyköpings och Umeås variabler kan samma entydiga mönster som i 

Modell 1 utläsas. Återigen visar mönstret att alla Nyköpings inputvariabler är lägre än 

jämförd enhet, i detta fall Umeås kammare. Samtidigt är alla Nyköpings outputvariabler högre 

än Umeås (Fotnot: För jämförelse se diagram). Detta mönster återspeglas också i studiens 

andra DEA analys där Nyköping uppvisar en inre effektivitet motsvarande 1.0 samtidigt som 

Umeå nästan når upp till 0.8. I Modell 2 analysen kan troligtvis en stor del av Umeås svaga 

resultat förklaras av kammarens extremt höga genomsnittliga genomströmningstid. Umeås 

genomsnittliga genomströmningstid var under mätperioden 78 dagar medan Nyköpings 

kammare hade ett genomsnitt på 22 dagar. Vid jämförelse mellan modellerna visar sju 

åklagarkammare upp ett inre effektivitetstal motsvarande 1.0 i båda modellerna. Dessa är 

City, Nyköping, Karlskrona, Göteborg 2:a, Göteborg 3:e, Borås, Gävle och Östersund. I 

Modell 1 återfinns sex åklagarkammare som uppvisar resultatet 1.0 men som inte återfinns 

som relativt effektiva i Modell 2. I Modell 2 återfinns endast tre kammare som uppvisar 

hundra procentig inre effektivitet endast i denna modell.  Som Epstein & Henderson påpekar 

är ett kriterium för att ett prestationsmått skall upplevas som bra, upplevd rättvisa. Huruvida 

de olika kamrarna som ingått i denna studie upplever denna rättvisa finns inga uppgifter. 

Däremot är studerade variabler relevanta för Åklagarmyndigheten. Resultatet av studien kan 

endast som Epstein & Henderson skriver ge ledningen en preliminär vägledning. Resultatet är 

ingen absolut verklighet som skiljer de goda från de mindre bra. Vad resultatet kan bidra med 

är ett övergripligt diskussionsunderlag för de olika kamrarna att använda i ett utvecklande 

syfte.     
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5  Slutsatser 

 

• Studien fann skillnader hos de 35 studerade åklagarkamrarna vad gäller inre 

effektivitet. Vissa åklagarkammare låg enligt använd metod långt efter de mest 

effektiva.  

 

• Skillnader kunde identifieras mellan de två olika modeller som studien använde sig av 

för att undersöka relativ inre effektivitet. Sju kammare var relativt effektiva i Modell 1 

och samtidigt i  Modell 2. Enligt modellerna kan konstateras att det finns 

förbättringsutrymme för majoriteten av åklagarkammarna.    

 

• Om studerad data är av stor relevans för Åklagarmyndigheten torde resultaten av 

denna studie kunna bidra som ett stöd för att peka på var i organisationen inre 

effektivitetsgap förekommer. Modellen skulle med dess tydliga och lättförståeliga 

visuella resultat snabbt kunna förmedla resultat beträffande skillnader kammare 

emellan.  

 

• Resultaten av studien bör ses som ett pilotprojekt. Detta pilotprojekt kan vara en 

början av ett utvärderingsprojekt och torde med fördel kunna utvecklas för att senare 

bli ett effektivt komplement för ledning- och styrningsverksamheten inom 

Åklagarmyndigheten. DEA analysens användbarhet för ledning och styrning inom 

myndigheten skulle med stor sannolikhet öka om uppföljning av analyser kontinuerligt 

skedde. Det intressanta med uppföljning av DEA modeller blir då att se hur de olika 

åklagarkamrarna utvecklas och förhåller sig till varandra.  

 

• Då studien använde sig av en outputorienterad modell försvåras bortsett från 

procentuella spekulationer antaganden om kvantifierbara resultatförbättringar. Om en 

inputorienterad modell använts skulle besparingsutrymme kunna ha kvantifierats i 

monetära samt arbetstimmamässiga termer. 

 

 

 



 50

5.1  Förslag på fortsatt forskning  
 

• Det skulle även vara intressant att använda sig av en inputorienterad modell för att 

identifiera potentiella förbättringsutrymmen avseende resursförbrukning. 

 

• DEA är en intressant metod speciellt vad gäller dess diagnostiska kapacitet dvs. 

exempelvis dess egenskaper avseende antydningar på kausala samband. Det skulle 

vara intressant att tillämpa metoden, förslagsvis genom ett pilotprojekt för att 

undersöka dess kapacitet i verksamhetsutveckling.  

 

• Tillämpa DEA:s ytterliggare dimensioner t.ex. utföra en undersökning som antar CRS 

och jämföra resultatet mot en VRS undersökning. Därigenom eventuellt finna 

förbättringsmöjligheter för enheter i VRS undersökningen.           

 

 

5.2 Kritisk granskning 

Tidigare forskning t.ex. Hartman & Storbeck har undersökt huruvida storleken på de 

undersökta enheterna påverkar dess inre effektivitet samt undersökt vilka enheter som 

producerar under tilltagande eller avtagande inre effektivitet. En kammare i t.ex. norra 

Sverige som visar sig vara mindre effektiv än en kammare längre söderut, kan trots detta inte 

rationaliseras bort pga. dess ineffektivitet. Att en medborgare skall kunna känna närhet till 

rättsväsendet är en del av medborgarens rättstrygghet. Att göra en analys av skalavkastning är 

förvisso intressant i ett kommersiellt ekonomiskt perspektiv dvs. var skall och bör man satsa 

resurser? Detta perspektiv är dock ej förenligt med Åklagarmyndighetens natur och dess 

verksamhet varför författarna valt att rationalisera bort detta moment i studien. 
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