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Sammanfattning 

Denna studie avser att undersöka hur en subvention påverkar en individs hälsoinvestering. 

Hypotesen är att en ökad subvention på p-piller minskar antalet aborter. Därmed kan 

individen i större utsträckning investera i sin hälsa och undvika de påfrestningar som en abort 

kan innebära. Syftet är därför att studera effekten av landstings olika p-piller-subventioner på 

antal aborter. Studien använder paneldata på kommunnivå för åren 2000-2011. För att 

urskilja sambandet tillämpas en fixa-effekter-modell. Studien finner inget stöd i sambandet 

mellan en högre subvention och ett lägre antal aborter. Därför kan studien varken bekräfta 

eller förkasta tidigare forskning. Då resultatet inte är statistiskt signifikant går det inte att dra 

några säkra slutsatser utan vidare forskning. 
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1.  Inledning  

Under sitt halvsekel har p-pillren utsatts för ständig granskning där forskare, läkare och 

läkemedelsproducenter har debatterat riskerna med dess användning (Jönsson, 2008; 

Andersson, 2010). Trots detta har läkemedlet inneburit en större kontroll över den egna 

reproduktion och anses vara en av förra århundradets viktigaste innovationer (The Economist, 

1999; Ny teknik, 1999). Det var år 1960 då det första p-pillret, Enovid, introducerades på den 

amerikanska marknaden som kvinnor i större utsträckning kunde planera barnafödandet. P-

pillret förändrade två aspekter av reproduktionen. För det första fick kvinnan möjlighet att 

styra över valet att bli gravid vilket medförde att risken för oönskad graviditet i stort sett 

reducerades till noll. För det andra sänktes marginalkostnaden av att förebygga graviditeter 

under samlaget till noll. Valet att använda preventivmedel förflyttades därmed från 

sexualakten till en annan tidpunkt och påverkade således inte själva samlaget längre (Bailey, 

2006). Sex och reproduktion blev därmed för första gången frikopplat från varandra, i en tid 

då synen på sexualitet och abort liberaliserades. Det var år 1964 som p-pillret godkändes i 

Sverige (Åberg, 2012; Malmquist & Rybo, 2017). Tio år efter att det introducerades 

beslutade den svenska staten att subventionera p-piller (Grönkvist, 2009; Madestam & 

Simeonova, 2012), vilket underlättade för kvinnor att kontrollera fertiliteten i ännu större 

utsträckning. Emellertid slopades subventionen 1984 vilket medförde att priset på p-piller 

fördubblades och följaktligen sjönk försäljningen och abortfrekvensen ökade. På grund av 

detta återinfördes subventionen under slutet av 1980-talet (Grönkvist, 2009). 

 

Det råder en diskussion om det är gynnsamt att behandla friska kvinnor med hormonella 

preventivmedel eftersom användning av dessa dels kan ge biverkningar, dels att det inte 

heller ger något skydd mot könssjukdomar (Cates, Willard & Steiner, 2002; Andersson, 

2010). Emellertid finns det fördelar för individerna att bruka läkemedlet som en form av 

hälsoinvestering. Det öppnar upp möjligheten för en större kontroll över familjeplanering i 

och med att valet inte behöver stå mellan att behålla barnet eller välja abort.  Då en oönskad 

graviditet samt abort hör samman med en nettoförlust (Oettinger, 1999) bör således 

preventivmedel minska den fysiska och psykiska påfrestningen som en oönskad graviditet 

kan medföra. I linje med studiens huvudsakliga teori, Grossmans kapitalhälsomodell (1972), 

bör priset på hälsovaran påverka hur mycket en individ väljer att investera i sin hälsa. Syftet 

med denna studie är således att undersöka den kausala effekten som p-piller-subventioner har 
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på förekomsten av abort. Detta mynnar ut i följande forskningsfråga: 

 

Hur påverkar graden av p-piller-subventioner abortfrekvensen? 

 

För att besvara detta samt syfta till att vara relevant för policymakare inom familjeplanerings-

fältet kommer vår studie likt Grönkvist (2009) och Madestam & Simeonova (2012)1 att utgå 

ifrån svensk subventions- och abortdata. Emellertid studeras en senare tidsperiod (2000-

2011) vilket gör att data är mer aktuell samt att uttalanden om effekter är mer applicerbara på 

nutiden. Tidigare har abortfrekvenser studerats på länsnivå men denna studie bidrar även med 

information på kommunnivå. Det har i vår vetskap inte heller tidigare undersökts huruvida 

effekten på abortfrekvensen varierar beroende på landstingens olika subventionsstorlekar. 

Sammanfattningsvis använder studien paneldata på kommunnivå för åren 2000-2011 och för att 

urskilja sambandet tillämpas en fixa-effekter-modell. Studien inriktar sig på åldersgruppen 15-19 

år då hela denna åldersgrupp täcks likvärdigt av subventionen inom de olika landstingen. 

Studien finner inget statistiskt signifikant resultat och det går således inte att säga att en 

subvention av p-piller har någon effekt på antalet aborter. Värt att notera är att detta inte 

betyder att det inte skulle kunna finnas en effekt. Dock är estimatet positivt vilket går i linje 

med tidigare forskning att en lägre subvention innebär fler antal aborter.  

 

Studien är disponerad enligt följande: I anslutning till detta avsnitt redogörs tidigare 

forskning samt institutionell bakgrund, relevant för denna studie. I det andra avsnittet 

presenteras studiens teoretiska ramverk och avsnitt tre beskriver datamaterialet. Det fjärde 

avsnittet presenterar det ekonometriska ramverket och relevanta variabler. Detta följs av 

avsnitt fem där den deskriptiva statistiken presenteras. I det sjätte avsnittet presenteras 

studiens resultat samt känslighetsanalys. Studiens sjunde avsnitt behandlar slutsats samt 

diskussion. I det sista avsnittet finns bilagorna.  

 

1.1 Tidigare studier 

I en svensk studie från 2016, baserad på enkätdata, har det framkommit att tre av fyra 

graviditeter är mycket eller ganska välplanerade. Dock uppgav cirka 12 procent av de 3400 

gravida kvinnor som ingick i undersökningen att deras graviditet var ganska eller mycket 

                                   
1 Dessa beskrivs ytterligare i delavsnittet 1.1 Tidigare studier. 
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oplanerad (Stern et. al., 2016). Välplanerade graviditeter var korrelerat med att kvinnor hade 

högre utbildning, högre inkomst, hade ett arbete samt längre relationer jämfört med kvinnor 

med oplanerade graviditeter. Det är i linje med tidigare forskning som påvisat att oplanerade 

graviditeter är förknippat med lägre socioekonomiskt utfall och lägre hälsa hos modern men 

också hos barnet (Maynard, 1996). Stern et. al. (2016) fann dessutom att 32 procent av de 

kvinnor med en mycket oplanerad graviditet hade övervägt abort. Grönkvist (2009) 

konstaterar att vissa oönskade graviditeter just slutar med en abort, men dessa kan undvikas 

genom att använda preventivmedel.   

 

En oönskad graviditet och abort är förknippat med en fysisk och psykisk negativ inverkan på 

individen, en så kallad nettoförlust (Oettinger, 1999; Kero, et. al., 2004; Grönkvist, 2009; 

Odlind et. al., 2014). Att utföra en abort innebär även stora kostnader för samhället. Ett 

billigare alternativ framför den kostnad förknippat med en oplanerad graviditet och abort är 

därför att subventionera preventivmedel (Forrest & Samara, 1996). Medoff (1988) visar i sin 

studie från USA att abort i sig är en normal vara med en inkomstelasticitet på 0,79, det vill 

säga att om inkomst ökar med 1 procent kommer efterfrågan på aborter öka med 0,79 

procent. Medoff (1988) konstaterar också att efterfrågeelasticiteten på abort är -0,81, om 

priset ökar med 1 procent sjunker efterfrågan med 0,81 procent. Detta är konsistent med 

ytterligare studier som visar att priselasticiteten på efterfrågan av hälsotjänster är relativt 

okänsliga för prisförändringar (Preker, 2007). En oelastisk efterfrågan innebär att oavsett 

kostnad kommer varan abort att konsumeras. Det bör dock noteras att i Sverige är den 

monetära kostnaden för individen enbart en patientavgift (Socialdepartementet, 2005).  För 

att reducera oplanerade graviditeter och aborter finns olika familjeplaneringsprogram, varav 

den mest vanliga är förbättrad tillgång till p-piller (Grönkvist, 2009). Policyn inriktar sig 

främst till tonåringar då deras låga inkomstnivåer skulle kunna ha en inverkan på kontinuerlig 

användning och därmed skydd (Grönkvist, 2009). Det finns dock en risk att subventionen inte 

har någon effekt på grund av olika individers priskänslighet på preventivmedel (Grönkvist, 

2009; Madestam & Siemenova, 2012). De som ligger på marginalen att konsumera 

preventivmedel eller inte kommer påverkas av priset och en subvention kan vara avgörande 

för användandet av preventivmedel (Madestam & Simeonova, 2012). 

 

Förutom att tillgången till p-piller stärker kvinnors förhandlingsläge och välfärd (Chiappori & 

Oreffice, 2008) visar tidigare studier att en subvention har positiva effekter på det egna 

välmåendet. Det leder till att kvinnor har en större möjlighet att senarelägga både äktenskap 
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och den första graviditeten och investera mer i utbildning och karriärmöjligheter, vilket i sin 

tur leder ökade intäkter för staten (Goldin & Katz, 2002; Bailey, 2006, 2011; Ananat & 

Hungerman, 2012). Gällande effekten på abort konstater Ananat & Hungerman (2012) att 

abort och användandet av p-piller i genomsnitt används av olika kvinnor av olika 

anledningar, men på marginalen kommer vissa kvinnor substituera abort mot p-piller när 

valmöjligheten finns. 

 

Beträffande Sverige och den effekt som en subvention har på oplanerade graviditeter och 

aborter har Grönkvist (2009) undersökt effekten av reformen av subventionerade p-piller som 

svenska kommuner och landsting återinförde med start från 1989. Grönkvist (2009) avser att 

undersöka hur en subvention har påverkat kvinnors barnafödande, utbildning och situation på 

arbetsmarknaden och panelstudien består av försäljningsdata samt antal aborter i 19 län. Det 

är en komparativ studie med fokus på att jämföra skillnader i abortantal mellan län som 

införde en subvention kontra de som inte gjorde det. Utöver detta studerades skillnaden i 

utfall mellan de som var berättigade och icke-berättigade till subventionen samt skillnaden i 

utfall före och efter att subventionen infördes. Resultaten visar att reformen medförde en 8 

procent minskning av antalet aborter och att risken för barnafödande hos unga minskade stort. 

Studien finner att p-piller är en elastisk vara då en ökad subvention medför en ökad 

konsumtion av preparatet. I synnerhet för de grupper med låga inkomster. Emellertid finner 

studien inga statistiskt signifikanta effekter på̊ varken utbildningsnivå eller 

arbetsmarknadsutfall (Grönqvist, 2009).       

 

I en senare svensk studie av Madestam & Simeonova (2012) undersöks även här de svenska 

kommuner som under 1990-talet valde att återigen implementera preventivmedel-

subventioner. Syftet med studien var att identifiera effekterna av kostnadsminskningar av p-

piller på aborter, fertilitet, kvinnors och barns långsiktiga hälsa och socioekonomiska status. 

Genom en difference-in-difference-in-differences-metod jämförs subventionens kortsiktiga2 

och långsiktiga effekt3. Effekterna jämförs mellan regioner4 för åren 1989-1998 samt till 

vilken ålder individerna hade rätt till subventionen. De finner bland annat att en subvention 

innebar att försäljningen av p-piller ökat samtidigt som antalet tonårsaborter minskat. Denna 

kostnadsminskning har således inneburit att priskänsliga tonåringar, som är benägna att på 
                                   
2 Antalet aborter. 
3 Socioekonomiska statusen hos modern och barnet. 
4 Detta innefattar såväl kommun som landsting. 
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marginalen använda p-piller, i större utsträckning kommer investera i p-piller då priset 

minskar (Madestam & Siemenova, 2012). Vidare kunde forskarna se att de tonåringar som 

använt p-piller jämfört med de som inte gjorde det hade högre utbildningsnivå och hade 

bättre förutsättningar för arbetsmarknaden.  

1.2 Institutionell bakgrund 

Syftet med detta avsnitt är att en ge grundläggande förståelse för hur subvention på p-piller 

har sett ut i Sverige före, under och efter studiens undersökningsperiod år 2000-2011. 

Därefter beskrivs även Sveriges abortlag (SFS 1974:595) då det är den som är aktuell för 

studiens tidsperiod och det är denna som individer som väljer abort måste, i juridisk mening, 

förhålla sig till. 

 

P-pillret har sedan dess introduktion år 1964 kommit att bli en av de mest använda 

preventivmedel hos unga svenska kvinnor, men som tidigare nämnts minskade användningen 

då subventionen slopades år 1984 (Grönkvist, 2009). Effekten blev att oönskade graviditeter 

och antalet aborter ökade och för att motverka detta valde Gävle kommun på eget initiativ år 

1989 att återinföra subventionerna. Till följd av detta ökade åter användningen av p-pillret 

samt att aborterna minskade. Gävle kommuns framgång innebar att flera regioner mellan åren 

1989-1998 valde att införa subventionerna igen. I genomsnitt uppgick dessa subventioner till 

75 procent av priset för alla typer av p-piller (Grönqvist 2009; Madestam & Simeonova, 

2012; Forslind, 2013).  

 

Under 2000-talet har subvention av preventivmedel legat på landstingsnivå, vilket har 

inneburit att storleken på subventionerna har skiljt både över regioner och tid, men också 

vilken åldersgrupp som fått tagit del av den. Det är också denna period som är av intresse för 

denna studie. Emellertid övertog staten från och med första januari 2017 kostnaden för full 

subvention gällande individer med ålder till och med 20 år (RFSU, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014a, 2015, 2016). Dock har landstingen handlingsfrihet att ge generösare subventioner, 

som i sådana fall hanteras utanför läkemedelsförmånen (eHälsomyndigheten, 2016). Syftet 

med det statliga övertagandet har varit att frigöra resurser för landstingen som därmed kan 

lägga dessa kostnadsbesparingar på ett ökat p-piller-utbud samt minska egenkostnaderna för 

svenska kvinnor. Dock är detta inget som har någon inverkan på denna studie. I den svenska 

debatten förespråkas att införa en subvention upp till 26 års ålder eftersom aborttalen är som 

högst för individer i åldern 20-25 år (RFSU, 2016). Socialdepartement valde också 2007 att 
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tillsätta en arbetsgrupp vars fokus var förebyggande av oönskade graviditeter som kom med 

ett liknande förslag, att subventionera alla hormonella preventivmedel för kvinnor under 25 

år samt att individens maxkostnad skulle uppgå till 200 kronor per år (Milton 2009). 

Emellertid är detta inget som ännu har implementeras.   

 

För att förstå varför subventioner på p-piller hänger samman med abort är det centralt att ha 

kännedom om den nuvarande abortlagen (SFS 1974:595) som individerna måste förhålla sig 

till. Den trädde i kraft den 1 januari 1975 (RFSU, 2014b), elva år efter att p-pillret godkänts. 

Lagen fastslår så kallad fri abort vilket innebär att kvinnan har möjlighet att utföra abort till 

och med den 18:e graviditetsveckan (Åberg, 2012). I Sverige ingår abort i landstingens 

åtagande där kvinnor folkbokförda i landstinget endast betalar en patientavgift 

(Socialdepartementet, 2005). Studien förhåller sig således till att individerna under åren 

2000-2011 har möjlighet att bestämma över den egna reproduktionen och oplanerade 

graviditeter, både i form av subventionerade p-piller och en liberal abortlag.  
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2. Teoretiskt ramverk 

För att ge en förståelse för studiens övergripande teori, Grossmans kapitalhälsomodell 

(1972), kommer detta avsnitt beskriva modellen som hädanefter går den under namnet 

Grossmans modell. Den bygger på att individer väljer att fördela tid och resurser på hälsa 

kontra annan konsumtion samt att hälsa ses som en investering (Grossman, 1972; Aronsson 

& Thunström, 2008). Utöver Grossmans modell komplimenteras det teoretiska ramverket 

med ett annat teoretiskt koncept, nämligen att det finns tre typer av individer som avväger 

kostnader och fördelar kopplat till valet av en hälsoinvestering.  

 

Grossman (1972) menar att hälsa kan liknas vid en kapitalstock (hälsostock) där individen 

producerar frisk tid. God hälsa efterfrågas av två anledningar. För det första ses det som en 

konsumtionsvara då det inkluderas i en individs preferenser, där antal sjukdagar innebär 

onytta. För det andra som investeringsvara, alltså hur individen väljer att distribuera tid på 

arbete och fritid. Hälsostocken ökar då en individ väljer att investera i hälsa. Modellen 

illustreras i figur 2.1 där optimal hälsonivå fås där efterfråge- och utbudskurvan5 skär 

varandra (ursprungsläge H0). Efterfrågekurvan, MEC-kurvan (marginal efficiency of health 

capital) skiftar vid förändringar av lön och utbildning (Grossman, 1972). Detta beror på att 

ökad lön medför möjlighet att investera mer i hälsa och högre utbildning ökar medvetenheten 

i att investera i hälsa6. Vår studie utgår ifrån att en individs reallön förändras då det uppstår 

en prisförändring som är uppkommen av en subvention. Om priset på p-piller minskar blir det 

inte lika kostsamt för en individ att investera i sin hälsa för att undvika en oönskad graviditet 

och eventuell abort, eftersom det utfallet hör ihop med en nettoförlust. I denna studie ses 

alltså användningen av p-piller som en hälsofrämjande investering då individen kan undvika 

en nettoförlust förknippat med abort samt ha en större kontroll över det egna välmåendet 

genom en ökad kontroll över familjeplaneringen. En subvention av p-piller ökar alltså 

indirekt individens lön och därmed skiftar MEC-kurvan utåt vilket medför ökade 

investeringar i hälsa och en ny optimal hälsonivå uppnås, H1.  

                                   
5 Huvudfokus i denna studie är kopplat till efterfrågesidan, men för att ge en fullständig bild av hur modellen 
fungerar beskrivs även utbudskurvan (S1). Utbudskurvan bestäms av marginalkostnaden av att investera i hälsa 
som består av deprecieringstakten (𝛿) och räntan (r), som bestäms av avkastning på andra investeringar som 
individen avstår vid en hälsoinvestering. Marginalkostnaden är oberoende av hälsokapitalets storlek och därav 
oändligt elastisk. Vid en ökad marginalkostnad skiftar kurvan uppåt (Grossman, 1972). 
 
6 Kostnaden av att producera hälsa minskar då utbildningsnivån ökar (Grossman 1972). Således borde individer 
med högre utbildning ha en högre medvetenhet om hur subventioner och vårdsystem kan användas. 
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Figur 2.1 Grossmans kapitalhälsomodell. Sambandet mellan efterfrågan på hälsa, MEC-kurvan (D1, D2) och 

marginalkostnaden, utbudskurvan (S1). 
 

Grossmans modell har sedan den introducerades haft en inverkan på fältet hälsoekonomi 

(Michael, 2004). Bland annat använder Aronsson och Thunström (2008) modellen för att 

diskutera effekterna av en subvention på hälsolstocken. Slutsatsen är att samhällets optimala 

nivå kan uppnås då staten inför subventioner på hälsokapital som inte annars varit möjlig om 

individen enbart tagit hänsyn till den egna nyttan (Aronsson & Thunström, 2008). I deras 

artikel diskuteras vikten av statlig inblandning då det på grund av överdriven diskontering 

uppstått problem gällande individens självkontroll. De kopplar denna problematik till 

överdriven konsumtion av ohälsosam mat och utgår ifrån att nyttan ökar av nutida 

konsumtion av ohälsosamma varor men samtidigt minskar med konsumtionen av det 

ohälsosamma från föregående period. 

 

Emellertid kan synsättet användas i andra kontexter då den generella slutsatsen är att det som 

ger nytta nu kan ha konsekvenser i framtiden då den nutida konsumtionen inte till fullo har 

internaliserats. Rent teoretiskt skulle det i fallet med p-piller-användandet snarare handla om 

att en alltför låg konsumtion skulle kunna leda till negativa externaliteter uppkommen av fler 

oönskade graviditeter och aborter, både för individen men också för samhället. Ur en 

teoretisk synvinkel menar Aronsson och Thunström (2008) att en subvention bör vara av 

storleken att externaliteten helt internaliseras. Individens hälsobeteende beror därför lika 
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mycket på nutid som framtid samt att kapitalstocken för individen blir detsamma som för 

samhällsplaneraren. Huruvida denna teoretiska subvention är tillämpbar kan diskuteras7.  

 

Angående hur en individ väljer att investera i hälsa, utöver det som beskrivs av Grossman 

(1972), beror valet också på individens beteende kopplat till utvärdering av kostnader. Det 

finns två kostnader i detta fall: priset på preventivmedel, Cp-piller, samt den förväntade 

kostnaden av en graviditet, E[Cgravid]. Dessa två kommer skilja sig mellan individer då den 

psykiska kostnaden samt kostnaden av att bära barnet kommer variera mellan individer. Det 

kommer bland annat finnas riskaversiva individer som alltid föredrar prevention (Kenkel, 

2000). Dessa kommer undvika abort helt och konsumera p-piller oavsett pris och storlek på 

subvention. Individerna är därmed helt prisinelastiska då kostnaden för prevention alltid är 

lägre än den förväntade kostnaden av en oönskad graviditet. Denna individ beskrivs också av 

Madestam & Simeonova (2012). De redogör för de tre typer av aktörer som avväger 

kostnader och fördelar med användning av p-piller kontra en förväntad graviditet. Studien 

utgår ifrån dessa typer och hur de väljer att investera i hälsa: (1) Individer vars förväntade 

kostnad av en graviditet överstiger kostnaderna för full kontraceptiv försäkring. Den 

riskaversiva individen. (2) De som vill bli gravida och därmed inte konsumerar p-piller. (3) 

De indifferenta individerna vars förväntade kostnad för graviditet (kostnaderna för abort är 

inräknat) är approximativt lika stora som kostnaderna av att investera i preventivmedel (se 

tabell 2.1). Den sistnämnda gruppens hälsoinvestering borde således påverkas mest av 

storleken på subventionen. 

 

 
Tabell 2.1. Typer av individer som avväger användning av p-piller kontra en förväntad graviditet. 

Typer 1: Riskaversiv 2: Nettovinst av graviditet 3: Indifferent 

Kostnader Cp-piller < E[Cgravid] Cp-piller > E[Cgravid] Cp-piller ≈ E[Cgravid] 

 

  

                                   
7 Dock konstaterar Grönkvist (2009) och Madestam & Siemenova (2012) att det var av vikt med ett statligt 
ingripande i Sverige för att reducera de negativa externaliteter som uppkommit i och med att subventionen togs 
bort under 1980-talet. Deras resultat tyder på att en p-piller-subvention kopplat till hälsa har en positiv inverkan 
på samhället.  
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Sammanfattningsvis ämnar denna studie att undersöka effekten av en subvention inom 

grenen familjeplaneringspolitik, det vill säga hur offentligt finansierade preventivmedel 

påverkar individers beteende och hälsoinvesteringar. Detta mynnar ut i följande hypotes: En 

subvention på p-piller sänker priset som konsumenten möter och minskar antalet aborter. 

3. Datamaterial 

I detta avsnitt presenteras den data som används i studien för att testa ovanstående hypotes. 

Studien använder sig av paneldata för åren 2000-2011 på kommun- och landstingsnivå. Den 

beroende variabeln är antalet aborter och den oberoende är pris givet en subvention. För att 

stärka analysen av subventionsstorlekens påverkan på abortantalet hade det dock varit 

optimalt att ha tillgång till individdata. Det hade varit önskvärt att kunna koppla individen till 

exempelvis hemmahörande kommun, om de gjort en abort, användning av p-piller-typ, 

socioekonomisk status och övriga variabler som hade varit av vikt. Detta är dock inte möjligt 

eftersom det inte funnits tillgång till denna typ av material. Istället används data på regional8 

nivå.  

  

Studien begränsas till att gälla p-piller framför andra fertilitetshämmande preparat eftersom 

det är en av den mest effektiva, mest använda samt en av de få preventionsmedel som ger 

kvinnan kontroll över reproduktionen (Grönkvist, 2009; Socialstyrelsen, 2016). Data över p-

piller-subventioner är inhämtad från Sveriges kommuner & landsting (SKL) (2017a). Priset 

på p-piller har införskaffats från eHälsomyndigheten9 (2017a). Dessa två utgör grunden till 

den oberoende variabeln10. Data över abortstatistik, den beroende variabeln, är på 

kommunnivå och har tillhandahållits från Socialstyrelsen (2017). Tidsperioden börjar från 

2000 eftersom tillgången till data för subventioner innan det året är begränsad. Gällande 

abortfrekvensen finns det efter 2012 ingen data på kommunnivå. År 2012 innehåller 

dessutom saknade värden för aborter i 50 kommuner (se bilaga 1 för lista). Rimligtvis skulle 

                                   
8 Riksnivå (läkemedelspris), landstingsnivå (subvention) och kommunnivå (antal aborter). 
 
9 Med p-piller avses här de könshormoner som ingår i ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification 
System): ATC G03A Antikonceptionella medel, underkategorierna: G03AA Gestagener och östrogener; G03AB 
Gestagener och östrogener, sekvenspreparat & G03AC Gestagener (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige 
(FASS), 2017). Dessa innefattar orala preventionsmedel som i dagligt tal kallas kombinerade p-piller, 
mellanpiller och minipiller. 
 
10 Från eHälsomyndigheten (2017a) finns även data över måttet dagliga dagsdoser (DDD) som proxy över 
användningen, men enbart aggregerat på landstingsnivå. Det uppstår en svårighet i att fördela data på landstings- 
på kommunnivå. Detta kommer sig av att det inte är möjligt att veta hur stor andel av användningen som utgörs 
av respektive kommun.  Därför anses detta mått inte vara relevant.  
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bortfallet för 2012 antingen bero på: blanketten för rapportering av aborter inte har fyllts i på 

tillfredsställande sätt, att nollvärden har tolkats om till saknade värden eller vice versa. Det 

kan även vara att abortstatistiken är högre än önskat och återges därför inte. Om bortfallet är 

systematisk eller inte är svårt att till fullo avgöra, därmed kommer detta år att exkluderas ur 

huvudanalysen. Detta leder till att 2011 blir sista året i panelen. 

 

Under tidsperioden har det skett ett antal förändringar gällande struktur av kommuner och 

landsting. Då Heby kommun år 2007 gick från att tillhöra Västmanlands län till Uppsala län 

har kommunen uteslutits från studien. Anledningen är att länen har haft olika subventioner 

som kommer påverka Heby, vilket gör att denna blir komplex att studera. Förutom denna 

studeras dock alla Sveriges kommuner. Emellertid finns ännu en regional förändring som 

studien tagit i beaktning. År 2003 bröt sig Knivsta kommun ur Uppsala kommun och blev 

egen. För att ta hänsyn till detta har ett viktat medelvärde skapats för åren 2000-2002 för 

Uppsala och Knivsta (se bilaga 2 för formel). Beträffande inflationsförändringar som skett 

under den undersökta perioden har pris och inkomst inflationsjusterats till 2016 års prisnivå. 

Härnedan presenteras materialet utförligare.  

 

3.1 Den beroende variabeln - abort per 1000 kvinna  

Data har erhållits för åldersgruppen 15-19 för tidsperioden 2000-2012, där antalet aborter 

anges per 1000 kvinna. Socialstyrelsen har i publikationer från och med 2003 beräknat abort 

per 1000 kvinna genom att använda medelbefolkning. Innan detta gjordes beräkning via 

befolkningsstorleken vid årets slut. Data för alla år utom 2012 har vi matat in för hand, vilket 

gör att det finns en risk för mätfel i variabeln (Stock & Watson, 2015, s.368), om detta fel 

skulle existera är det dock helt slumpmässigt.  

 

På grund av att det inte finns någon tillgång till individdata kommer enbart gruppen 15-19 år 

användas i studien eftersom att denna grupp med säkerhet innefattas av subventionen 

(utformning beskrivs ytterligare i delavsnitt 3.2). Gällande åldersgruppen 20-29 går det inte 

att veta om individen som valt att göra en abort täcks av en subvention eller inte. Därför är 

det svårt att uttala sig om subventionernas effekt och gruppen kommer inte analyseras. 

Eftersom gruppen 30-44 inte överhuvudtaget täcks av tidsperiodens subvention sker deras 

aborter oberoende av detta och därav kommer inte denna grupp att studeras. Vidare i 

uppsatsen benämns denna variabel även som antal aborter. 
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3.2 Den oberoende variabeln - pris på p-piller 

Pris efter subvention kommer variera över både tid och landsting, bland annat är det olika 

läkemedel som täcks av subventionen samt att maximumålder varierar mellan 19-25 år. Det 

är på landstingsnivå som subventionen bestäms vilket innebär att alla kommuner som tillhör 

ett visst landsting får en viss subvention. Landstingen utformar subventionerna olika och 

detta har inneburit en problematik för hur det ska användas som mått. Beroende på 

länstillhörighet kommer alltså individen möta olika subventioner och därmed varierande 

priser såsom ett fast pris, andel av ett pris, kostnaden av en eller två 

tremånadersförbrukning(ar), kostnaden för en tremånadersförbrukning tillsammans med ett 

fast pris eller täckas av full subvention (se bilaga 3).  

 

Genomsnittspriset beräknas för respektive år (utan subvention) på de läkemedel som ingår i 

landstingens subvention. Detta genomsnittliga pris bygger på en årskostnad som räknats ut 

för respektive läkemedel och som dividerats med det totala antalet som ingår i subventionen 

det året. För de priser som anges för tremånadaders- eller sexmånadersförpackningar har 

dessa multiplicerats med fyra respektive två för att få fram en årskostnad. Från detta 

genomsnittspris subtraheras respektive landstings subvention där alla belopp 

inflationsjusterats till 2016 års priser. Det antas att de genomsnittliga priserna som beräknats 

är samma över hela landet eftersom det inte funnits data över regionala prisskillnader. 

Följande formel har använts: k står för Sverige, j står för landsting och t för år 2000-2011  (Se 

bilaga 4 för prisinformation och räkneexempel): 

 
 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠  𝑠𝑜𝑚  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛  𝑚ö𝑡𝑒𝑟!" = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠!" − 𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛!" 

 

Då data endast är baserat på de preparat som landstingen subventionerar representerar detta 

inte till fullo hela prisbilden som individerna möter, eftersom inte alla preparat på marknaden 

ingår i beräkningen. Det innebär att användningskostnaden för andra typer av p-piller inte tas 

med beräkningen. Kostnaden för icke-subventionerade preparat är dock oberoende av 

subventionen och bör därför inte påverka den förklarande variabeln. Detta kommer sig av att 

den förklarande variabeln endast ska spegla effekten av priset på de subventionerade 

preparaten. Det kan eventuellt existera ett mätfel i den oberoende variabeln. Detta kommer 

sig av att det inte tas någon hänsyn till vilka subventionerade preparat som konsumeras mest, 

vilket gör att genomsnittspriset kan ha viktats fel då denna studie utgår från ett aritmetiskt 
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medelvärde. Det antas dock att de preparat som subventioneras av landstingen är de mest 

använda. Därmed bör den oberoende variabeln spegla det pris givet subvention som individen 

möter.  

4. Ekonometriskt ramverk  

Detta avsnitt presenterar det ekonometriska ramverk som används för att besvara studiens 

forskningsfråga. Detta avsnitt kommer inledningsvis diskutera den ideala metoden som sedan 

mynnar ut i den faktiska metod som tillämpas. Utöver detta kommer fördelar och nackdelar 

med vald modell, kontrollvariabler samt potentiell utveckling av modellen att presenteras.  

 

För att undersöka huruvida det finns ett kausalt samband mellan pris givet en subvention och 

antalet aborter hade det ideala varit att göra en randomiserad prövning (Stock & Watson, 

2015, s. 52, 531-532, 823) där p-piller-subventionen sker helt slumpmässigt, beträffande både 

storlek och distribuering till individerna. Eftersom den oberoende variabeln är kontinuerlig är 

det ideala att subventionsstorleken antar oändligt många värden. Detta hade inneburit att alla 

individers karaktärsdrag hade varit oberoende av regressorn. Därmed hade väntevärdet av 

residualen, givet värden på subventionen, varit lika med noll. Risken för ett icke-

väntevärdesriktigt estimat på grund av utelämnade variabler (omitted variable bias (OVB)) 

hade alltså eliminerats samt att hot mot den interna validiteten hade minimerats (Stock & 

Watson, 2015, s.228-234 & s.365-376). Detta ideal är inte möjligt att genomföra på grund av 

ekonomiska och etiska skäl. Därmed förekommer ingen slumpmässighet och residualen är 

således inte oberoende av regressorn. Därför utformas en identifikationsstrategi för att i så 

stor utsträckning som möjligt minska OVB (Stock & Watson, 2015, s. 230). Utgångspunkten 

för OVB är att regressorn (pris givet subvention) är korrelerad med en eller flera utelämnade 

variabler som i sin tur påverkar den beroende variabeln (antal aborter). Genom att inkludera 

sådana variabler försvinner risken för OVB. Vilka variabler som bör inkluderas i denna 

modell kommer diskuteras utifrån detta.  

 

Ändamålet med studien är att undersöka en beteendeförändring i samband med olika 

storlekar av p-piller-subventioner och individens hälsoinvestering. Dock uppstår en rad 

problem då detta ska studeras. Dessa beteendeförändringar är i princip omöjliga att mäta 

vilket innebär att variabeln antal aborter kommer användas som mått på beteende. Då p-

piller är en riskreducerande åtgärd för abort beror konsumtion av preparatet på individernas 
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egenskaper, preferenser och priselasticitet samt hur riskaversiva de är. Det är därav omöjligt 

att veta hur dessa individers beteende och preferenser för en abort hade förändrats beroende 

på subventionens utformning. Utfallet på aborter mäts på kommunnivå och det kan antas att 

det inte är slumpmässigt vilka individer som är bosatta i en viss kommun. Individerna inom 

en kommungräns kan därför ha liknande preferenser och beteende som i sin tur påverkar 

huruvida de skulle utföra en abort eller inte samt vilken inverkan storleken på subventionen 

har. Priset efter subvention mäts däremot på landstingsnivå och består av en exogen samt 

endogen del. Den prisnivå som sätts av marknaden är oberoende av antal aborter, alltså 

exogen. Landstingens subventioner är dock endogena. Det är inte slumpmässigt vilken 

subvention landstingen väljer att ha. Ett landsting med en hög andel aborter kan välja att öka 

subventionen för att minska antalet aborter och vice versa. Utöver detta kan det finnas andra 

faktorer som påverkar endogeniteten och därav storleken på subventionen, exempelvis 

landstingets budget och kulturella normer. På grund av att det finns endogenitet i den 

oberoende variabeln (pris givet subvention) innebär det att feltermen kommer korrelera med 

antalet aborter samt priset, vilket i sin tur påverkar estimatet.  

 

För att studera relationen mellan antalet aborter och priset på p-piller (givet en subvention) är 

en potentiell forskningsmodell tvärsnittsdata (Stock & Watson, 2015, s. 54, s.245-248). Det 

möjliggör att studera flera entiteter under en och samma tidsperiod. Tillgänglig data i denna 

studie baseras dock på samma entiteter som sträcker sig över mer än en tidsperiod och den 

identifikationsstrategi som används är därför paneldata. Detta kan i sin tur möjliggöra för 

användandet av fixa effekter11 som ett sätt att minska risken för OVB. Fördelen med att fixa 

effekter är att det blir möjligt att kontrollera för alla typer av icke-observerbara skillnader 

som varierar antingen över enhet men som är fixa över tid12 eller varierar över tid men som är 

fixa över enheter13 (Stock & Watson, 2015, s.400). Fixa-effekter-modellen (FE-modellen) 

kan dock inte kontrollera för de variabler som varierar både över kommun och tid simultant 

(Stock & Watson, 2015, s. 418-419). Därför inkluderas kontrollvariabler som fångar upp 

dessa effekter och minskar risken för OVB ytterligare.  Studiens ekonometriska modell och 

basspecikation är: 

                                   
11 En problematik med att använda sig av fixa effekter är att om mätfel existerar i den oberoende variabeln 
tenderar detta att medföra en större bias mot noll (skattningen visar ingen effekt trots att det finns en sådan), 
jämfört med vanlig OLS. 
 
12 Exempelvis kulturella normer så som synen på p-piller-användning, oplanerade graviditeter och abort. 
 
13 Exempelvis nationella lag- eller policyförändringar 
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                                𝐴𝑏𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟!" = 𝛽! + 𝛽!𝑃𝑟𝑖𝑠!" + 𝛼! + 𝛾! + 𝜙𝑋!" + 𝜀!" 

 

Denna modell består av den beroende variabeln antal aborter per 1000 kvinna där variationen 

mäts på kommunnivå (𝐴𝑏𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟!"). Interceptet (𝛽!) följs av den oberoende variabeln,  p-

pillrets pris givet subvention (𝑃𝑟𝑖𝑠!"). Den kommer att variera över år och mellan landsting 

men variationen kommer vara detsamma för de kommuner som finns i landstingj. Modellen 

består dessutom av de kommunfixa effekterna (𝛼!), de årsfixa effekterna (𝛾!), 

kontrollvariablerna (𝑋!") samt residualen (𝜀!"). Denna modell håller de variabler som varierar 

över tid men inte över enheter konstanta (𝛼!) och enheter men inte tid (𝛾!) konstanta. Det 

innebär att de variabler som varierar antingen över enbart tid eller endast mellan enheter inte 

behöver inkluderas som kontrollvariabler då dessa faktorer fångas upp av de fixa effekterna. 

De faktorer som både är tids- och enhetsspecifika samt har en påverkan på antal aborter och 

korrelerar med priset efter subvention, måste inkluderas som kontrollvariabler (𝑋!").  

 

Studien kommer använda sig av två grupper av kontrollvariabler: (1) socioekonomisk status 

(SES), medelinkomst och utbildningsnivå som identifierats ha en effekt på abort och 

priskänslighet (Maynard, 1996; Grönkvist, 2009; Madestam & Siemenova, 2012; Stern et. al., 

2016). (2) Demografisk såsom andelen i ålder 15-19 som har rätt till subvention i tidpunkt t i 

kommun i. Dessa källor är inhämtade från Statistiska Centralbyrån (SCB) (2017a, 2017b, 

2017c).  

 

Medelinkomst och utbildningsnivå korrelerar både med den beroende och oberoende 

variabeln. Studier har visat att lägre utbildning samt lägre inkomstnivå innebär högre antal 

aborter (Maynard, 1996; Stern et. al., 2016). Medelinkomsten kan påverka storleken på 

subventionen då högre inkomst bidrar till mer offentliga intäkter. Å andra sidan kan lägre 

inkomster innebära ett större behov av subvention för individen. Medelinkomsten anges i 

tusen kronor14. I relation till Grossmans modell (1972)  bör högutbildade individer vara 

medvetna om sina rättigheter och vad de kan kräva av offentlig sektor samt större 

medvetenhet att investera i hälsa. Motsatsen kan också hävdas, att lågutbildade individer 

investerar mindre i hälsa och är därmed i större behov av en subvention. Utbildningsnivån 

                                   
14 Beräkningen för medelinkomst per kommun kommer för abortgruppen 15-19 år baseras på 16-19 år då data 
från SCB har en lägsta gräns på 16 år. Detta innebär att ingen inferens kommer kunna dras till de som är 15 år. 

(1) 
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mäts genom andel av alla kvinnor med utbildning i en kommun som antingen har högst 

förgymansial (låg), gymnasial (mellan) eller eftergymnasial (hög) utbildning. Andelen som 

täcks av subventionen för åldern 15-19-åringar bör påverka antalet aborter för denna 

åldersgrupp. Det bör även finnas en korrelation med storleken på en subvention då större 

andel individer i denna åldersgrupp medför större kostnader för landstingen. En p-piller-

subvention skulle å andra sidan påverka en större andel av kommunens befolkning. Andelen 

som täcks av subventionen för åldern 15-19-åringar har beräknats utifrån det totala antalet 

kvinnor i kommunen.  

  

Optimalt är att koppla alla kontrollvariabler till åldersgruppen 15-19 år, såsom för variablerna 

medelinkomst och andel som täcks av subventionen.  Dock har det uppkommit svårigheter att 

göra detta för utbildningsnivån. Denna avser därför kommunens totala kvinnliga befolkning 

och det grundar sig främst av en anledning. Åldersgruppen som studeras har inte haft 

möjlighet till vidareutbildning och olika typer av utbildningsnivåer kan därför inte jämföras. 

Kommunernas kvinnor agerar således som en proxy för åldersgruppen 15-19. Det kommer 

sig av att de normer och den struktur som finns inom kommunerna är ett resultat av de 

individer som är bosatta där. 
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Tabell 4.1. Tabell över variabler. Index k: Sverige, index j: landsting, index i: kommun & index t: år. 
Typ Vad? Hur? Källa 

Beroende variabel 
Aborterit 

Abortit Mäts på kommunnivå per 1000 kvinna för 

ålder 15-19. 

Socialstyrelsen 

Oberoende variabel  Prisjt 
 

Genomsnittspriskt - subventionjt.  

Mäts på landstingsnivå. 

Inflationsjusterat för 2016.  

eHälsomyndigheten & 

SKL  

Kontrollvariabel Grupp 
1 (SES) 
 

Medelinkomst i tkr Approximering då data finns för gruppen 

16-19. Kan inte dra inferens för 15-

åringar. 

Inflationsjusterat för 2016. 

 

SCB 

 Utbildningsnivå  

Andel kvinnor som har:  

Låg: förgymnasial 

Mellan: Gymnasial 

Hög: Eftergymnasial 

På kommunnivå. Täljare: antal som har 

låg/mellan/hög. Nämnare: alla utbildade 

individer i komunnit .  

SCB 

Kontrollvariabel Grupp 
2 (Demografi) 

Andel som har till rätt 

subventionjt i kommunit 

Andel 15-19 utav alla kvinnor i 

kommunit. 

 

SCB 

 

Regressionerna har utformats utifrån en balanserad panel (Stock & Watson 2015, s.397) där 

tid avser 12 år (2000-2011), entitet avser antal kommuner (289 stycken). Det totala antalet 

observationer är 3468. Då standardfelen kommer vara korrelerade inom enheterna används 

klustrade standardfel på kommunnivå. Detta tillåter för autokorrelation15 samt 

heteroskedasticitet16 inom kommunerna medan standardfelen är okorrelerade mellan dem 

(Stock & Watson, 2015, s. 411, 413). Den beroende och oberoende variabeln varierar på 

olika nivåer, kommun- och landstingsnivå. Det måste därför klargöras på vilken nivå som de 

klustrade standardfelen gäller för, då båda alternativ är möjliga. Att genomföra klustring på 

landstingsnivå innebär att standardfelen blir större i och med att urvalsstorleken minskar. 

Detta leder till större osäkerhet i punktestimatets skattning jämfört med att klustra på 

kommunnivå. Denna studie är intresserad av att undersöka hur antalet aborter varierar mellan 
                                   
15 En variabel är korrelerad med sig själv vid olika tidpunkter. Om ingen hänsyn tas till att observationerna är 
oberoende av varandra underskattas standardfelen, vilket innebär att signifikansen överskattas. 
 
16 Variansen hos feltermen är inte konstant. 
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kommuner, oavsett landsting, givet en subvention. Därför anses det vara av störst relevans att 

klustring utförs på kommunnivå för att denna effekt ska fångas.  

 

4.1 Potentiell utveckling av modellen 

Trots att det i FE-modellen kontrollerats för OVB kan det fortfarande finnas ytterligare 

problem som påverkar den interna validiteten. Ett exempel är simultan kausalitet (Stock & 

Watson, 2015, s. 375) mellan antalet aborter och priset på p-piller givet subventionen. Det är 

inte helt omöjligt att tänka sig att ett landsting med många aborter vill minska dessa vilket i 

sin tur leder till ökad subvention. För att korrigera för detta problem kan FE-modellen 

utvecklas med en IV-regression (Stock & Watson, 2015, s. 471). Syftet är att kunna isolera 

effekten av subventionen på abortfrekvensen. För att instrumentet ska vara användbart krävs 

det att två villkor uppfylls: att det är relevant17 samt uppvisar exogenitet18 (Stock & Watson, 

2015, s. 485). Om dessa villkor uppfylls påverkar inte instrumentvariabeln den beroende 

variabeln och simultan kausalitet kan uteslutas. För att avgöra om ett instrument är tillräckligt 

starkt krävs ett F-värde större än tio. Detta klargör om det är en svag korrelation mellan 

instrumentet och den oberoende variabeln. Ett potentiellt instrument för denna studie är 

landstingens politiska styre. Det grundar sig i att det är den politiska makten som bestämmer 

storleken på subventionen och därmed påverkar priset som konsumenten möter. Styret antas 

inte kunna påverka antalet aborter då Abortlagen (SFS 1974:595) bestäms av högre instanser. 

Ett landsting kan därför inte neka någon att göra abort så länge det är inom lagrummets 

gränser. För att avgöra om IV-regression är möjligt undersöks instrumentets styrka i 

känslighetsanalysen i avsnitt 6.3.  

 

Gällande det andra villkoret, kan det diskuteras huruvida instrumentet uppfyller just 

antagandet om exogenitet. Landstingen kan fortfarande begränsa möjligheten för individen 

att genomföra en abort genom att minska tillgängligheten till vård. Det politiska styret i 

landstinget skulle också kunna drivas av en anti-abort ideologi och försöka opinionsbilda 

emot möjligheten att genomföra en abort. I och med detta finns en risk att antagandet om 

                                   
17 Instrumentvariabeln korrelerar med den oberoende variabeln (Stock & Watson, 2015, s. 472) 
 
18 Instrumentvariabeln är oberoende av feltermen och har ingen effekt på den beroende variabeln (Stock & 
Watson, 2015, s. 472). 
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exogenitet inte uppfylls. Detta leder till att estimatorn är inkonsistent; trots att urvalsstorleken 

ökar kommer det alltid finnas problem gällande skattningar av det sanna värdet.   

5. Deskriptiv statistik 

För att kunna ge en beskrivning av de variabler och samband som är relevanta för studien 

syftar detta avsnitt till att ge en överskådlig bild över datamaterialet. Huvuddragen kommer 

presenteras i två tabeller och en figur.  
 

 
Tabell 5.1 Deskriptiv statistik  

Variabel Obs Medelv. Std. av. Min Max 

Genomsnittspris efter subvention 252 172.67 110.79 0 540 

Kommunnivå      

Antal abort (-19 år) 3 468 21.89 8.95 0 64.50 

Genomsnittlig inkomst (-19) 3 468 20.81 4.27 8.98 49.78 

Andel lågutbildade 3 468 0.258 0.05 0.10 0.41 

Andel mellanutbildade 3 468 0.484 0.04 0.25 0.60 

Andel högutbildade 3 468 0.258 0.08 0.12 0.64 

Andel 15-19-åringar 3 468 0.062 0.02 0 0.09 

Tabellen avser genomsnittet för hela tidsperioden 2000-2011 (inte per år). Paneldata består av 289 kommuner från 21 län. 
Heby har uteslutits på grund av byte av län. Priset bestäms på landstingsnivå (12 år x 21 landsting = 252 observationer). 
Antal aborter är angivna per 1000 kvinnor. Genomsnittlig årsinkomst anges i tkr. Ett viktat medelvärde har använts för 
Knivsta och Uppsala kommun 2000-2002. Utbildningsnivån baseras på kvinnors utbildningsnivå i kommunen. Variabeln 
Andel 15-19- åringar avser andelen 15-19 av hela kommunens kvinnor som täcks av subventionen.  
 
Som kan utläsas av figur 5.1 är det genomsnittliga antalet aborter cirka 22 stycken per 1000 

kvinna (som representeras av den streckade linjen). I figuren nedan går även att avläsa hur 

genomsnittet ser ut per år. År 2006 uppvisar högst antal aborter med en nedåtgående trend där 

lägsta genomsnittliga nivån mäts 2011.  
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Figur 5.1 Genomsnittligt antal abort per 1000 kvinna per år under tidsperioden 
 

Värdena i tabell 5.2 visar hur variationen mellan kommunerna/landstingen och inom det 

givna tidsintervallet. Således jämförs variationen över tid kontra variationen mellan 

kommuner. Då standardavvikelsen för antal aborter är större mellan år (7,47) än mellan 

kommunerna (4,95) torde tiden stå för den största variationen i antalet aborter per 1000 

kvinna. Däremot varierar priset mer mellan landsting och därmed kommuner (110,79) än 

över år (31,63).   
 
 
Tabell 5.2 Variansanalys 
 

Variabel Medelvärde Std. av.  Observationer 

Antal abort (-19 år) 21.894 8.95 N=3468 

Mellan (kommuner)  4.95 n =289 

Inom (tid)  7.47  

 
 

Variabel Medelvärde Std. av.  Observationer 

Pris efter subvention 172.671 110.79 N=252 

Mellan (landsting)  108.59 n =21 

Inom (tid)  31.63  
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6. Resultat 

I detta avsnitt kommer huvudresultat och känslighetsanalys att presenteras och diskuteras. 

Om resultatet visar ett positivt och signifikant estimat stämmer detta överens med hypotesen 

att lägre pris uppkommen av subvention är av betydelse för antal aborter. Detta skulle även 

överensstämma med teorin om att individen investerar mindre i sin hälsa vid högre priser. 

Om resultatet snarare visar ett negativt estimat kan hypotesen förkastas eftersom en ökad 

subvention (lägre pris) bidrar till att antalet aborter ökar. Är resultatet icke-signifikant kan det 

varken förkastas eller bekräftas att pris på p-piller efter subvention har en effekt på aborter. 

Antal aborter per 1000 kvinna kommer hädanefter benämnas som abort och genomsnittspris 

givet en subvention benämns som pris.  

 

6.1 Effekten av priset på aborter  

I Tabell 6.1 visas resultaten från de olika regressionerna. Kolumn (1) består av en enkel linjär 

regression mellan abort och pris. I kolumn (2) till (6) inkluderas fixa effekter samt 

kontrollvariabler. Om variabeln är inkluderad i regressionen antar den bokstav X. 
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Tabell 6.1. Paneldata-regression med fixa effekter och kontrollvariabler 
Abort (1) (2) (3) (4)            (5)          (6) 

 
Pris 

      
     -0.001 

 
0.001 

 
0.004 

 
0.004 

 
0.005 

 
0.005 

        (0.0026)  (0.0032) (0.0034) (0.0033) (0.0034) (0.0034) 

 
Kontrollvariabler 
Grupp ett (SES) 

     
X 

 
X 

 
Kontrollvariabler 
Grupp två (andel) 

      
X 

 
Kommunfixa effekter 

  
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
Tidsfixa effekter 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

              

 
N 

 
       3468 

 
3468 

 
3468 

 
3468 

 
3468 

 
3468 

R
2       0.000  0.000              0.038      0.038          0.017      0.019 

Standardfelen anges i parenteserna och är klustrade för kommuner. Grupp 1, socioekonomiska effekter: medelinkomst för 
16-19- åringar i kommunen samt utbildningsnivå för kvinnorna i kommunen. Grupp 2, demografiska effekter: Andel 15-19-
åringar i kommunen. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
 
 
I den enkla linjära regressionen i kolumn (1) är estimatet -0.001 och inte statistiskt 

signifikant. I kolumn (2) redovisas resultatet från FE-regressionen med hänsyn till endast de 

kommunfixa effekterna, såsom synen på p-piller-användning och abort. Estimatet är nu 

positivt med värde 0,001 men är inte signifikant. I kolumn (3) tas endast hänsyn till de 

tidsfixa effekterna, exempelvis nationella policys, och estimatet ökar till 0,004. Estimatet är 

fortfarande statistiskt icke-signifikant. För att kontrollera för all icke-observerbar variation 

över enhet men konstant över tid samt tid men konstant över enheter inkluderas i kolumn (4) 

både de tids- samt kommunfixa effekterna. Estimatet förändras inte (0,004) och är 

fortsättningsvis inte statistiskt signifikant. I kolumn (5) inkluderas kontrollvariabler i grupp 

ett och estimatet är fortsatt statistiskt icke-signifikant, men har ökat till 0,005. När 

kontrollgrupp två inkluderas i kolumn (6) är resultatet fortsatt icke-signifikant och estimatet 

förändras inte.  



23 

6.2 Analys av resultat 

I kolumn (1) är tolkningen: om priset på p-piller ökar med en krona kommer abort i 

genomsnitt minska med 0,001 stycken. Det inte rimligt att estimatet är negativt då detta 

innebär att en prisökning skulle ha en negativ effekt på aborter. Att anta att residualen är 

oberoende av priset leder till OVB. Som ett nästa steg, i strävan att förbättra estimatet och 

minska OVB, utvidgas den enkla linjära modellen till en FE-modell. I kolumn (2) är 

sambandet nu positivt om än väldigt litet, men resultatet är fortfarande inte signifikant. I 

kolumn (3) är estimatet något positivt starkare. Estimatet i kolumn (2) och (3) har olika värde 

beroende på vilken typ av fix-effekt som inkluderas. När både de kommun- och tidsfixa 

effekterna inkluderas, i kolumn (4) är estimatet oförändrat jämfört med (3). Trots icke-

signifikanta resultat verkar det som att effekten är störst vid inkluderande av de tidsfixa 

effekterna. Detta tyder på att det är av störst vikt att ta hänsyn till variationen som sträcker sig 

över tid men som är konstant över kommunerna, vilket stämmer överens med 

variansanalysen i avsnitt 5, tabell 5.2. Det går dock inte att bortse ifrån att det finns icke-

observerbara variabler som varierar mellan kommunerna och därför bör även kommunfixa 

effekter inkluderas i modellen. 

 

För att ytterligare minska OVB utökas FE-modellen med kontrollvariabler. Estimatet i 

kolumn (6) är studiens basspecifikation. Hade resultatet varit statistiskt signifikant hade 

regressionen i kolumn (6) tolkats som att om priset ökar med en krona ökar antalet aborter i 

genomsnitt med 0,005, ceteris paribus. Det kan verka vara en liten effekt, likväl skulle det 

kunna vara ekonomiskt signifikant. Detta då en så pass liten ökning i pris som en krona 

faktiskt är ger en liten ökning i antal aborter. Det är således rimligt att estimatet är positivt 

och att ökningen är relativt liten. För att ge en mer konkret implikation av resultatet utformas 

ett räkneexempel19 som jämförs med medelvärdet för aborter (cirka 22 stycken) och pris (173 

kr) i avsnitt 5, tabell 5.1. Om priset ökar med 200 kronor till 373, kommer antalet aborter öka 

med en abort. I jämförelse med 22 stycken aborter kan 1 abort anses vara en relativt liten 

effekt vid en så pass stor prisökning. Dock tycks det ändå finnas en effekt av en 

prisförändring.  

 

Hypotesen, att då pris på p-piller minskar kommer antalet aborter att minska, kan dock inte 

bekräftas då det inte är statistiskt signifikant i någon av regressionerna. Det går alltså inte 

                                   
19 200 kr x 0,005 = 1 abort, där 0,005 är estimatet i kolumn (6)  
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utifrån studiens resultat att bekräfta en koppling till teorin att individen investerar mer i sin 

hälsa vid lägre priser. Viktigt att poängtera är att det inte heller möjligt att utesluta det faktum 

att det finns en effekt av subventionen på aborter. Det är fortfarande möjligt att ett ökat p-

piller-pris leder till ökat antal aborter. Det går inte heller att avgöra om indifferenta individer, 

som är på marginalen av att använda p-piller, kommer substituera till abort om priset ökar. 

 

En annan tolkning av resultatet är att det faktiskt inte finns något samband mellan 

priskänslighet och aborter, det vill säga ett nollsamband. En förklaring skulle kunna vara att 

individernas hälsoinvestering inte påverkas av en subvention. P-piller-användandet kanske 

inte beror på priset, utan på andra faktorer. Exempelvis är p-piller förknippat med 

biverkningar och kan snarare ses som en negativ hälsoinvestering. En annan möjlig förklaring 

är att kan nuvarande abortlag ha spelat in på resultatet. Givet att subventionerna hade sett lika 

ut, men att Sverige haft en mer restriktiv abortlag hade kanske flertalet indifferenta individer 

blivit mer benägna att värdera preventivmedel högre jämfört med en oönskad graviditet. 

Dock är värdet på konfidensintervallet för punktestimatet för stort (0,0067)20 för att kunna 

säga att resultatet är noll. Det som sammanfattningsvis kan sägas är att denna studie inte kan 

bekräfta resultatet i tidigare studier. Det vill säga att p-piller-subventioner är en god 

familjeplanerings-policy. Emellertid kan det inte heller konstateras att en subvention skulle 

sakna en effekt på antalet aborter. Däremot att estimatet är positivt går i linje med tidigare 

forskning samt studiens teoretiska ramverk. 

 

6.3 Känslighetsanalys 

Olika känslighetstest har utförts för att se om estimatet är robust. Analysen baseras på 

regressionen i kolumn (6), den slutgiltiga modellen (se avsnitt 6.1, tabell 6.1). Dessutom 

genomförs en regression, klustrad och kollapsad, på landstingsnivå för att se om detta resultat 

beter sig i enlighet med huvudregressionen. Avslutningsvis utförs även det första steget i en 

IV-regression för att utröna om denna metod är möjlig för denna studie. Sammanfattningsvis 

är estimatet i kolumn (6) (se avsnitt 6.1, tabell 6.1) robust. I bilaga 5 presenteras resultaten av 

regressionerna.   

 

                                   
20 Konfidensintervall: 1,96 x 0.0034 (standardfelet i kolumn (6) = 0,0067) 
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Då viktade medelvärden har konstruerats för Uppsala och Knivsta under perioden 2000-2002 

har båda dessa kommuner exkluderas för att se om detta påverkar estimatet. Koefficienten är 

fortsatt 0,005 med oförändrad statistisk signifikansnivå. Att det inte sker någon förändring 

indikerar att det viktade medelvärdet inte snedvrider resultatet. (Se bilaga 5, tabell 1 kolumn 

(1)).  

 

För att avgöra om extremvärden har en snedvridande effekt har dessa uteslutits. Värden för 

abort per 1000 kvinna under tidsperioden varierar från 0 stycken till och med 64,5 (för 

fördelning, se bilaga 5 figur 1). Utav de 3468 observationer är det 1 procent (den sista 

percentilen) som har värden över 47,6 aborter per 1000 kvinna. Dessa 34 observationer 

exkluderas och estimatet minskar till 0,004 och är fortsatt icke-signifikant. Förändringen 

bedöms vara relativt liten. Att utesluta dessa observationer anses inte vara korrekt då värdena 

är rimliga i detta datamaterial. Snarare har det en snedvridande effekt att exkludera dessa då 

estimatet tillskrivs en lägre effekt utan de kommuner med högre abortfrekvens (se bilaga 5, 

tabell 1 kolumn (2)). Inte heller anses den oberoende variabeln ha några extremvärden 

eftersom alla värden inflationsjusterat, därmed försvinner den snedvridande effekten av 

nominella prisökningar (se bilaga 4 för prisinformation).  

 

Då år 2012 innefattar saknade värden för antalet aborter har detta år exkluderats från 

huvudregressionen i avsnitt 6.1, tabell 6.1, kolumn (6). Emellertid inkluderas detta år i 

känslighetsanalysen för att avgöra om året har någon effekt på resultatet. Estimatet ökar till 

0,006 och blir nu signifikant på 10 procent. År 2012 har således en effekt (se bilaga 5, tabell 

1 kolumn (3)). Dock är detta år problematiskt på grund av det inte går att avgöra om de 

värden som saknas är systematiska eller slumpmässiga. Det vore därför felaktigt att inkludera 

observationerna för detta år enbart för att resultatet ska vara signifikant.  

 

De 50 kommuner som saknar värden för antalet aborter år 2012 har exkluderats för hela 

perioden (år 2000-2012) (se bilaga 5, tabell 1 kolumn (4)). Ingen effekt påvisas då estimatet 

är fortsatt 0,005 och resultatet icke-signifikant. Uteslutande av kommunerna snedvrider inte 

resultatet. Observationerna bör inkluderas eftersom ett exkluderande inte har någon effekt, 

förutom att urvalsstorleken minskar.  

 

För att kunna avläsa resultatet som en korspriselasticitet har en log-log-regression utformats 

(bilaga 5, tabell 2). Då det finns nollvärden för både den beroende och oberoende variabeln 
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innebär det att dessa inte kan logaritmeras rakt av21. Observationerna omvandlas till saknade 

värden, vilket har en snedvridande effekt eftersom de utesluts ur regressionen. Därför har de 

omtransformerats utifrån metoden att addera en konstant för alla värden för att undvika detta 

problem (Fink, 2009). Om priset ökar med 1 procent ökar antalet aborter i genomsnitt med 

0,007 procent. Resultatet är fortsatt inte statistiskt signifikant men estimatet är positivt vilket 

överensstämmer med estimatet från huvudregressionen (tabell 6.1 kolumn (5)). Även detta 

går i linje med tidigare forskning.  

 

I ett försök att komma tillrätta med det eventuella mätfelet i den oberoende variabeln är en 

potentiell lösning att enbart basera den på subventionen. Eftersom landstingens subventioner 

har olika utseende är det inte möjligt att ha den på kvotskala. Därför utformas en tre-kategori-

dummy som fångar om 15-19-åringarna i respektive kommun möter en stor 

(referenskategorin), mellan eller liten subvention. Den första gruppen fångar de individer som 

har full subvention till de som betalar 100 kr i dåvarande penningvärde. Den andra gruppen 

innefattar de kommuner där individer betalar från 100 kr och upp till 50 procent av receptet, 

medan den tredje gruppen fångar individer som betalar 50 procent och uppåt. Att koda om 

den oberoende variabeln och använda i regressionen har ingen statistiskt signifikant effekt på 

antalet aborter (se bilaga 5, tabell 3). En möjlig orsak är att det inte går att bortse ifrån att 

tillgänglig subventions- och prisbild påverkar hur dummyn utformas och därmed kan 

eventuellt mätfel kvarstå. Estimatet är dock fortsatt positivt, nämligen att högre priser innebär 

fler aborter. 

 

Som diskuterades i avsnitt fem är det även möjligt att klustra på landstingsnivå. I en ansats att 

se om landstingsvariationen pekar åt samma håll som huvudresultatet i tabell 6.1 (avsnitt 6.1) 

genomförs därför en regressionsanalys utifrån kollapsad data med klustring på landstingsnivå 

(21 stycken kluster)22. Kollapsen påverkar punktestimatet då det har skapats ett medelvärde 

för respektive landsting baserat på dess kommuner, därmed betraktas alla landsting som lika 

stora. Klustring på landstingsnivå påverkar standardfelen i form av att dessa blir större 

jämfört med kommunnivå. Som kan utläsas från bilaga 5 i tabell 4 har punktestimatet för pris 

                                   
21 Detta kommer sig av matematiska skäl. Logaritmering av nollvärden innebär att dessa blir odefinierade. 
 
22 Klustring på landstingsnivå kan innebära ett problem med för få kluster. Cameron & Miller (2015) anger 20-
50 kluster som en gräns. Dock finns det metoder som korrigerar för alltför få kluster, exempelvis Wild Cluster 
Bootstrap.  
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givet en subvention blivit större och är statistiskt signifikanta i vissa specifikationer. Detta är 

enlighet med huvudresultatet, att estimatet är positivt samt att förändringarna i estimaten är 

väldigt små. Den skillnad som finns angående storleken på estimatet samt dess statistiska 

signifikans beror sannolikt på att regressionen är viktad utifrån kollapsen. Som konstaterats 

tidigare blir standardfelen större i och med att klustring sker på landstingsnivå, (Se bilaga 5, 

tabell 4).  

 

För att fastställa om det finns en simultan kausalitet genomförs det första steget i IV-

metoden, en regression mellan pris givet subvention och det valda instrumentet, landstingets 

politiska styre. Instrumentet är en dummy som antar värde ett för ett vänsterstyre samt 

blandregering, noll annars. Första steget i IV-regressionen visar att valt instrument inte är 

tillräckligt starkt eftersom F-värdet inte är större än tio. I och med detta och att instrumentet 

förmodligen inte heller uppfyller exogenitetsantagandet används inte IV-metoden i studien 

(se bilaga 5, tabell 5).  

 

Fastän huvudresultatet i tabell 6.1 (avsnitt 6.1) inte är signifikant kan estimatet i kolumn (6) 

sägas vara robust i stora drag. Detta då varken estimaten eller signifikansnivån förändras 

betydande när olika känslighetstest genomförs. Det är endast när år 2012 inkluderas som det 

sker en större förändring i estimatet och signifikansnivå. Dock anses inte detta ge ett 

tillförlitligt resultat och påverkar således inte robustheten. Trots att resultaten inte är 

statistiskt signifikanta är riktningen på estimaten positiv vilket överensstämmer med tidigare 

studier.  
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7. Slutsats & Diskussion 

I denna avslutade del summeras studiens syfte, vald metod och slutsatser. Utöver det relateras 

studien till tidigare forskning, de implikationer som följer av resultaten samt styrkor och 

svagheter. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning inom ämnet.  

 

Studiens syfte har varit att undersöka om det finns ett kausalt samband mellan p-piller-

subventionens storlek och antal aborter. Utgångspunkten har varit att användning av p-piller 

medför en lägre risk för oönskad graviditet och eventuell abort som är förknippat med en 

nettoförlust. Studien bygger på paneldata med 3468 observationer för åren 2000-2011 där den 

beroende variabel är mätt som antal aborter per 1000 kvinna i en kommun. Den oberoende 

variabeln har mätts som genomsnittspris för p-piller minus landstingssubvention för 

respektive år. Resultatet är inte statistiskt signifikant och därmed uppstår en svårighet att 

uttala sig om den ekonomiska signifikansen, även om det skulle finnas en effekt. Dock är 

estimatet positivt.   

 

Resultatet kan därför inte bekräfta men heller inte motsäga teorin om att individer är mer 

benägna att investera i hälsan då priset, uppkommen av en subvention, minskar. Det går 

därför inte uttala sig om en subvention på en hälsofrämjande vara (p-piller) har en effekt på 

individens konsumtionsmönster och antalet aborter. Studien kan därmed varken styrka men 

heller inte bestrida tidigare forskning gällande individens priskänslighet för p-piller och 

antalet aborter eftersom det inte med säkerhet går att uttala sig om effekterna givet resultatet. 

Det är inte heller möjligt att uttala sig om att de individer som påverkas av subventionen är de 

som är indifferenta mellan att investera i preventivmedel eller substituera till abort.  

 

Den huvudsakliga utmaningen i studien har varit att skatta priset som individen möter 

eftersom landstingssubventionerna ser olika ut (se bilaga 2). Det har inneburit en svårighet att 

jämföra landstingen med varandra. Lösningen har därför varit att använda den prisbild som 

funnits tillgänglig, det vill säga genomsnittspris på de läkemedel som ingår i subventionen. 

Beräkning kan ha inneburit ett mätfel som potentiellt försvagar den sanna effekten av 

subventionen, nämligen en snedvridning mot noll. Detta skulle kunna vara en förklaring till 

varför resultaten inte är statistiskt signifikanta. En annan förklaring är att det skulle kunna 

finnas variabler i residualen som inte inkluderats i modellen. Det är därför tänkbart att fler 

kontrollvariabler skulle behövas, exempelvis pris på andra icke-subventionerade p-piller. Det 
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skulle exempelvis kunna vara så att individer möter ett helt annat pris då de väljer att använda 

p-piller som inte ingår i subventionen. Detta leder till att effekten av pris på antalet abort 

över/underskattas och därmed inte till fullo återspeglar verkligheten då de faktiska effekterna 

inte fångats. 

 

Ett annat exempel är p-piller-substitut. Bland annat kan individen substituera p-piller mot 

kondomer, dagen-efter-piller, p-stav och andra typer av preventivmedel. I och med att dessa 

inte inkluderas kan storleken på estimatet underskattas eftersom en del av effekten fångas upp 

av dessa faktorer. Att inkludera dessa skulle möjligtvis öka estimatet då all den substituering 

som sker beroende av en prisförändring görs mot abort då övriga substitutionsmöjligheter 

hålls konstanta. Försäljnings- och användningsstatistik över p-piller-substitut23 finns enbart 

på landstingsnivå. Det uppstår en svårighet i att fördela landstings-data på kommunnivå. 

Detta kommer sig av att det inte är möjligt att veta hur stor andel av användningen som 

utgörs av respektive kommun. En approximering från landstingsnivå ner till kommunnivå 

genomförs därför inte. 

 

Vidare kan användande av p-piller bero av andra anledningar än att förebygga graviditet och 

därmed undvika abort, exempelvis för att motverka menstruationssmärtor. Konsumtionsvalet 

för dessa individer kommer därför inte bero på en kostnadsavvägning mellan priset på p-

piller kontra oönskad graviditet. Oavsett bakomliggande anledning antas det dels att 

indvidernas priskänslighet och användning kommer påverkas av en subvention. Dels kommer 

dessa individer ha ett skydd mot graviditet även om det inte är det primära målet med 

användningen. Därav anses inte detta utgöra ett problem för studien då individerna är 

medvetna om att de skyddar sig mot graviditet och valet att fortsätta konsumera beror även på 

deras priskänslighet.   

 

Förhoppning har varit att kunna bidra inom grenen för familjeplaneringspolicy och även om 

studiens resultat inte är statistiskt signifikant har detta ändå uppnåtts genom att studien utgått 

ifrån ett gediget datamaterial. Eftersom det är på kommunnivå finns det mer variation i den 

beroende variabeln, antalet aborter, jämfört med de studier som använt data på 

landstingsnivå. Däremot hade studiens resultat varit mer exakt om det hade varit möjligt att 

fullgöra en IV-regression, eftersom det kan antas finnas en simultan kausalitet mellan antal 
                                   
23 Data har tillhandahållits från eHälsomyndigheten (2017b), i och med ovanstående problematik har vi valt att 
inte använda detta. 
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aborter och p-piller-subventioner. Det hade inneburit att interna validiteten hade förstärkts 

och därmed hade ett mer väntevärdesriktigt estimat erhållits. Förslagsvis kan framtida studier 

utröna effekten av en subvention på antalet aborter genom just en IV-regression. Intressant 

för dessa hade således varit att inkludera ett fungerande instrument för ett bättre skattat 

estimat. Ytterligare ett förslag är att studera det statliga övertagandet av p-piller-subventionen 

kopplat till antalet aborter. I den institutionella bakgrunden nämndes att staten övertagit dessa 

år 2017. Förslaget är därför att, om några år, genomföra en studie med 2017 som brytår för att 

se om detta övertagande har gett en effekt på abortfrekvenserna. 
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9. Bilagor 

BILAGA 1 

Kommuner med saknade värden för aborter 
 

Gällande gruppen 15-19 år 2012: Länskod (länsnamn): kommun 

E (Östergötlands län): Boxholm, Ydre, Ödeshög  

F (Jönköpings län): Aneby, Gnosjö, Vaggeryd 

G ( Kronobergs län): Markaryd 

H ( Kalmar län): Borgholm, Högsby 

M (Skåne län): Båstad, Perstorp, Staffanstorp, Svalöv, Örkelljunga  

O (Västra Götalands län): Alingsås, Bollebygd, Dals-ed, Gullspång, Herrljunga, Hjo, Orust, Sotenäs, 

Strömstad, Tranemo, Vårgårda     

S (Värmland län): Storfors 

T (Örebro län): Lekeberg, Ljusnarsberg, Laxå, Nora 

U (Västmanlands län): Kungsör, Norberg, Skinnskatteberg 

W (Dalarnas län): Gagnef, Orsa, Rättvik, Smedjebacken 

X (Gävleborgs län): Ovanåker, Ockelbo 

Z (Jämtlands län): Berg, Bräcke 

AC (Västerbottens län): Bjurholm, Norsjö, Malå, Sorsele, Storuman, Åsele 

BD (Norrbottens län): Jokkmokk, Pajala, Övertorneå 

Totalt saknade värden: 50 stycken 

BILAGA 2  

Beräkning av viktade medelvärden för Knivsta och Uppsala 2000-2002 baserat på data för 
2000-2012. Gäller alla variabler  
 
Steg 1 
Summan av värdena för åren 2003-2012 (∑x!) 
 
Steg 2 
Skapa en vikt genom att dividera de årsspecifika värdena var för sig med summan i steg 1 (!!,∙∙∙,  !!

∑!!
) 

 
Steg 3 
Multiplicera de årsspecifika värdena med vikten i steg 3 (𝑥!,∙∙∙,   𝑥!  ×   

!!,∙∙∙,  !!
∑!!

) 

 
Steg 4 
Summera värdena i steg 3 för åren 2003-2012 (∑(𝑥!,∙∙∙,   𝑥!  ×   

!!,∙∙∙,  !!
∑!!

)) 
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BILAGA 3  

Landstingens subventioner 2000-2012 
Individen kan betala fullpris, ett fast pris; andel av ett pris; kostnaden av en eller två 

tremånadersförbrukning; kostnaden för en tremånadersförbrukning tillsammans med ett fast 

pris eller täckas av full subvention. Inga inflationsjussteringar.
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Tabell 3.1. Maximumålder för landstingens subventioner under tidsperioden år 2000-2011 (huvudanalys) & 

2012 (känslighetsanalys)  

AB C D E F G H 

2000-12: 
22 år 
 

2000-12: 
19 år 

2000-12: 
21 år 

2000-12: 
19 år 

2000-08:  
19 år 
 
2009-12:  
20 år 

2000-12: 
19 år 

2000-12: 
20 år 

I  K M N  O S T 

2000-12: 
19 år 

2000-12: 
19 år 

2000-02:  
19 år 
 
2003-12:  
20 år 
 
 

2000-12: 
19 år 

2000-12: 
19 år 

2000-11: 
20 år 
 
2012: 25 år 

2000-11: 
20 år 
 
2012: 25 år 

U W X Y Z AC BD 

2000-12: 
24 år 

2000-12: 
19 år 

2000-09: 
23 år 
 
2010-12:  
20 år 

2000-12: 
23 år 

2000-12: 
24 år 

2000-12: 
Ingen 
subvention. 

2000-01: 
19 år 
 
2002-11: 
21år 
 
2012: 25 år 
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BILAGA 4 

Genomsnittspriser år 2000-2012 
 
Tabell 4.1. Genomsnittspriser under tidsperioden. Inflationsjusterat till 2016 års priser.  

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Pris (kr) (Tot.pris/antal läkemedel 438 448 458 448 474 466 485 

Antal läkemedel (st) 63 67 71 71 71 75 72 

        

 År 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Pris (kr) 492 510 532 542 540 545  
 
 

Antal läkemedel (st) 65 60 61 55 57 59 
 

 

Ekonomifaktas prisomvandlare: www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Rakna-pa-inflationen/ 

 

 

Tabell 4.2. Räkenexempel: Genomsnittspris som individen möter beräknats. Baserat på år 2006. 

Inflationsjusterat till 2016 års prisnivå.  

År 2006 
 
Genomsnittligt pris 485 kr 

 
 
Subvention 

 
Pris givet 
subvention 

Kommuner i Uppsala län 
 

Individer till och med 19 år betalar 100 kr 100 kr 

Kommuner i Skåne län Full subvention till och med ålder 20 år 0 kr 

Kommuner i Sörmlands län Individen betalar själv för en tremånaders recept 

därefter ett pris/år (100 kr i 2006 års penningvärde) 

 

Priset blir därför i genomsnitt i 2016 års prisnivå: 

(485/4= 121) + 111 =232 kr  

232 kr 
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BILAGA 5   

Känslighetsanalys 

Tabell 1. Testa robusthet genom att utesluta potentiella snedvridande effekter   

Abort (1) (2) (3) (4) 

 
Pris 

 
0.005 

 
0.004 

 
0.006* 

 
0.005 

  (0.0034) (0.0033) 
 

(0.0033) (0.0034) 

     

 
N 
R2 

 
3444 
0.021 

 
3434 
0.016 

 
3707 
0.025 

 
3107 
0.040 

Regressionerna är baserade på kolumn 6 i tabell 6.1 

 

 

1) Exkluderande av Uppsala kommun och Knivsta kommun. 

2) Exkluderande abortantal större än 99:e percentilen, alltså större än 47,6 stycken per 1000 

kvinna (34 stycken värden). 

3) Inkluderande av år 2012. 

4) Exkluderar de 50 kommuner med saknade värden 2012 (gäller 2000-2012). 

 

 

 
Figur 1. Histogram över abort per 1000 kvinna.   
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Tabell 2. Korspriselasticitet 

Ln(Abort) (1) 

 
Ln(Pris) 

 
0.007 

  (0.0088) 

 
N 
R2 

 
3468 
0.017 

Regression är baserad på kolumn 6 i tabell 6.1 

 

1) Regression där antal aborter och pris har logaritmerats. 

 

 

 
Tabell 3. Oberoende variabel som dummy 

Abort (1) 

 
Pris 1 

 
0.925 

(0.6846) 

Pris 2 1.165 
(0.9937) 

N 
R2 

3468 
0,021 

Regression är baserad på kolumn 6 i tabell 6.1 

 

1) Priset omgjort till tre-kategori-dummy beroende på hur landstingssubventionerna är 

utformade där pris upp till 100 kronor är referensvariabel. Pris 1 är mellansubventionen, pris 

2 innefattar de med lägst subvention.  
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Tabell 4. Paneldata-regression med fixa effekter och kontrollvariabler. Kluster: Landstingsnivå (Kollaps). 

 
N     252           252          252    252            252      252  
 
R2   0.012          0.138   0.138  0.103          0.103                 0.103 
 
Standardfelen anges i parenteserna och är klustrade för kommuner. Grupp 1, socioekonomiska effekter: Medelinkomst för 
16-19- åringar i kommunen samt utbildningsnivå för kvinnorna i kommunen. Grupp 2, demografiska effekter: Andel 15-19-
åringar i kommunen. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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Tabell 5. Regression över hur subventionen (därmed prisvariabeln) påverkas av politiska styret i ett landsting 

(instrument). 

Variabel Koefficient F-värde 

Pris (Genomsnittspris - 
Subvention) 
 

  

Instrument (Politiskt styre) -3.164 2.19 

Regressionen baseras på första steget i IV-regressionen, en linjär regression mellan pris (Prisjt) och styre (Zjt) (utan 

kontrollvariabler).  

 

För tidsperioden 2000-2011 har Sverige haft fyra stycken landstingsval (åren 1998, 2002, 

2006 och 2010). Det innebär att det politiska styret kan antingen ha skiftat eller kvarstått. 𝑍!" 

är en intrumentvaraibel av dummykaraktär, som antingen antar värde 1 för rött 

(Socialdemokraterna och/eller Miljöpartiet/Vänsterpartiet) eller blandregering, 0 annars 

(Moderaterna och/eller Centerpartiet/Liberalerna (fd. Folkpartiet)/Kristdemokraterna). Data 

har inhämtats från  SKL (2017b). F-värde understiger 10 och därmed är inte instrumentet inte 

tillräckligt starkt.   

 

 

 
 

 
 

 


