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Sammanfattning 

För att Sveriges hälso- och sjukvård skall fungera på ett så effektivt sätt som möjligt måste 

kostnadsfördelningen mellan den offentliga sektorn och patient vara i balans, både vad gäller 

pris och antal läkarbesök. I denna studie analyseras relationen mellan prisförändringar och 

antalet läkarbesök på vårdcentraler över tid. Resultatet från de utvalda modellerna visar att det 

inte finns någon effekt på utnyttjande av primärvård då priset förändras.  

 

Nyckelord: hälsoekonomi, priselasticitet, efterfrågan, ekonometri 

 

 

Abstract 

In order for Sweden’s health care system to function as efficiently as possible the allotment of 

payment between government and patient must be balanced, both in terms of price and the 

number of general practitioner visits. In this study we will go into the analysis of the 

relationship between the cost efficiencies and changes against the count of patients seen by a 

general practitioner. The results of the collected data show that there is no difference or any 

sign of exploitation of primary care, considering the price change.  
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

På uppdrag från regeringen samlar idag ett antal svenska institut in data över Sveriges hälso- 

och sjukvårdsystem. Data som visar att bara under 2000-talet har Sverige haft en stor 

befolkningsökning, vilket också lett till en större efterfrågan på hälsovård (Kolada 2014). Då 

svensken endast betalar en liten del av den egentliga kostnaden för ett sjukvårdsbesök ökar 

utgifterna för den svenska staten. Utgifter som har ökat under 2000-talet och som idag ligger 

på en kostnad strax under 10 procent av Sveriges BNP (OECD 2009, refererad i Jakobsson 

och Svensson 2014). En annan anledning till den ökade kostnaden inom hälso- och 

sjukvården är den generösa kostnadsfördelning som Sverige bedriver. En så kallad subvention 

som staten ger till patienter per läkarbesök. Beroende på regleringar inom landsting/region 

ligger kostnaden för en patient inom intervallet på 100-200SEK för ett läkarbesök på en 

vårdcentral. Skulle en patient besöka primärvården mer frekvent slipper hon också betala 

något alls då Sverige har ett högkostnadsskydd för läkarbesök inom vårdcentralen vid 

1100SEK (Vårdguiden 2014). Detta för att alla skall ha lika rätt till vård oavsett ekonomisk 

situation. 

 

För att minska kostnadsbördan för den offentliga sektorn kan man höja priset. Något som 

också gjorts under 2000-talet då de reala priserna för husläkarbesök runt om i landstingen 

ökat med över 20 procent (Kolada 2014)
1
. Kostnaden för individen är dock fortfarande 

relativt låg sett till den totala kostnaden för att få vård i Sverige. Något som kan skapa ett 

överutnyttjande av antalet läkarbesök då det finns risk för moral hazard. Alltså en beteende 

förändring från patientens sida eftersom hon är försäkrad. Något som är möjligt när 

kostnadsfördelningen är stor mellan utgivare av försäkring (den offentliga sektorn) och patient 

(Zweifel och Manning 2000). 

 

Denna uppsats kommer undersöka om det finns någon påverkan på efterfrågan av primärvård 

då prisförändringar implementerats. Om efterfrågan på en vara är fullständigt oelastisk 

påverkas inte försäljningen när man höjer priset (Mcpake och Normand 2008, 23-24). Om så 

är fallet skulle Sverige kunna fortsätta höja priset och då minska utgifterna för hälsovården. 

Om priset däremot är elastiskt kan en höjning av priset leda till minskad konsumtion av 

hälsovården. Vilket på kort sikt skulle ha en positiv effekt på statskassan. Skulle individer 

däremot välja bort att besöka primärvården på grund av den högre kostnaden är det svårt att 

skatta de långsiktiga effekterna. En möjlig teori är en ökning av långtidssjukskrivningar. Detta 

skulle då påverka statens skatteintäkter och utfallet kan bli sämre än innan prishöjning. En 

annan risk vid en prishöjning är att endast de med lägst inkomst påverkas. Med en ökad 

kostnad blir det mindre kvar i plånboken och låginkomsttagare gör valet att välja bort ett 

vårdbesök som egentligen behövdes. 

 

                                                           
1 Beräknat exklusive Kalmar, Skåne, Västra Götaland och Dalarna då de haft ett annat prissystem vissa år. 
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1.2 Problemformulering 

Det finns ett fåtal studier om vad som händer med antalet läkarbesök till primärvården när 

priset förändras. Dessutom är de flesta studier som finns om priselasticitet inom hälso- och 

sjukvårdsystemet gjorda utomlands och sjukförsäkringarna kan variera mellan de olika 

länderna. För att få mer information om prisets relevans för primärvård i Sverige och för de 

olika landstingen behövs mer studier som kan uppskatta positiva och negativa effekter.  

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka prisförändringars påverkan på antalet husläkarbesök inom 

svenska primärvården under 2003-2012. Detta för att kunna påvisa resultat om ett eventuellt 

samband mellan pris och antalet besök till primärvården.
2
  

 

1.4 Metod 

För att kunna göra denna studie har sekundärdata samlats in från svenska institut. Det har 

varit data från landstingens prisförändringar samt antal besök till husläkare inom de olika 

landstingen under åren 2003-2012. För att undersöka sambandet mer statistiskt kommer 

regressioner att göras och därför har andra variabler som population, inkomst, öppen 

arbetslöshet och seniorer samlats in. Regressionsanalyserna kommer genomföras med hjälp av 

programmet Stata. Efter regressionerna testas modellantaganden för att hitta bästa möjliga 

modell för att göra en korrekt bedömning av statistiken. 

 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom Sverige har ett kostnadstak för hur mycket en patient betalar per år för 

husläkarbesök kan det finnas individer som överstigit denna nivå. Dessa individer påverkas 

inte längre av någon kostnad vilket kan medföra att de tar större risker och kan behöva träffa 

husläkare mer regelbundet. 

 

I data som hämtats för de olika landstingen finns ett par bortfall. Detta har berott på avsaknad 

information eller att observationer plockats bort då det tillämpats ett speciellt prissystem.
3
 Det 

skall också tilläggas att data som hämtats för besök för husläkare är exklusive mördravårds- 

och barnavårdscentraler. 

 

1.6 Disposition 

Denna uppsats är enligt följande. I nästkommande avsnitt förklaras hur det svenska hälso- och 

sjukvårdsystemet är uppbyggt. Vidare i avsnitt tre har det mest relevanta valts ut från tidigare 

studier inom priselasticitet för hälsoekonomin. I avsnitt fyra beskrivs viktig teori, både 

mikroekonomisk och hälsoekonomisk. I avsnitt fem förklaras data och modeller. Vidare 

fortsätter avsnitt sex med att presentera olika resultat av modellerna från tidigare kapitel. I 

avsnitt sju har en slutsats dragits om prisets påverkan. 

                                                           
2 Ett husläkarbesök inom primärvården motsvarar ett läkarbesök till en vårdcentral. 
3 För prisvariabeln gäller det Kalmar 2007-2012, Skåne 2010-2012, Västra Götaland 2010-2012, Dalarna 2006-2011. Totalt 

18 observationer. För antalet läkarbesök gäller det Halland 2009-2010. Totalt 2 observationer. 
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2 Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet 

 

Hälso- och sjukvården är en av Sveriges viktigaste välfärdssektorer. Det primära målet skall 

vara en effektiv och resultatinriktad vård där alla människors lika värde genomsyras. Alla 

svenska medborgare och alla personer som har tillstånd att vistas i Sverige skall har rätt till 

vård efter behov (Regeringskansliet 2014). 

 

Hälso- och sjukvården organiseras idag inom tre nivåer. På riksnivå av riksdagen och 

regeringen, på regional nivå av landsting/regioner samt på den lokala nivån av kommuner 

(Anell 2008). Regeringen har den ledande rollen och avgör de övergripande målen med hjälp 

av olika regler. Detta för att tillförsäkra patienter i Sverige till bästa möjliga hälsovård. 

 

En av de mest grundläggande lagarna är hälso- och sjukvårdslagen. En lag som både säger hur 

hälso- och sjukvården skall bedrivas samt stadgar för vårdgarantin. Lagen säger bland annat 

att en individ i Sverige har rätt till vård inom en viss tidsgräns. Det kan gälla garanti för att 

man skall få kontakt med vårdcentral eller sjukrådgivning samma dag som man sökt hjälp, 

eller att vara garanterad en husläkare senast sju dagar efter vårdpersonal bedömt att det 

behövs (Väntetider 2014). 

 

Eftersom regeringen inte är ansvariga att tillhandahålla vård så finns det idag administrativa 

verksamheter som följer upp och ser till att sjukvården fungerar på ett effektivt sätt. En av 

dem är Socialstyrelsen, en statlig myndighet som har i uppdrag att arbeta för en förbättrad 

hälsa, vård och omsorg för de svenska medborgarna. Deras verksamhet är inriktad till 

personal och ansvariga inom sjukvården (Socialstyrelsen 2014). Det finns också Statens 

beredning för medicinsk utvärdering som har i uppdrag att följa upp och utvärdera de metoder 

som används i sjukvården. De kan vara båda gamla och nya metoder som analyseras för att 

finna bästa möjliga nytta för tillgängliga resurser (SBU 2014).  

 

Den svenska hälso- och sjukvården finansieras idag med hjälp av inkomstskatt på både statlig- 

och landstingsnivå. Det är upp till varje landsting och region att besluta om hur stor skatten 

ska vara och hur den ska fördelas. Med hjälp av denna skatt kan den offentliga sektorn 

subventionera Sveriges befolkning vid användning av hälsovård. Det är en kostnadsfördelning 

där staten står för en större del av kostnadsbesöket. Patienter betalar idag mellan 100-200 

SEK för att träffa en husläkare. Detta beroende på vilket landsting man är folkbokförd inom. 

Skulle patienter bli riktigt sjuka finns även ett högkostnadsskydd på 1100 SEK per år 

(Vårdguiden 2014). Belopp som överstiger denna summa betalar landstingen ett år framåt, 

detta beräknat från och med första husläkarbesöket. 

 

 

 

 



 4 
 

3 Tidigare Studier 

 

Under 1974 fann regeringen i USA att det var en alldeles för liten kännedom om vad som 

händer med efterfrågan på hälsovård när priset på försäkringar ändras. Det var början till 

något som skapade den antagligen största studie som gjorts inom pris och prisförändringars 

relevans för efterfrågan av hälsovård. Studien, RAND hälsoexperiment skapades. 

Experimentet gick ut på att undersöka efterfrågan av hälsovård när man randomiserat ut olika 

försäkringar till familjer över sex olika stater (Manning m.fl. 1988). Det var en 

kostnadsfördelning där patienter betalade per service. En fördelning som kunde variera i allt 

från 0 procent till 95 procent. Utöver det fanns också grupper som hade fri vård, fast pris eller 

pris med självrisk. RAND experimentet visade att priselasticitet fanns inom hälsovården och 

beroende på vilken kostnadsfördelning en individ hade varierade efterfrågan på hälsovård.  

 

Manning m.fl. (1988) fick ett resultat att 1 procents förändring i pris skulle minska 

utnyttjandet av hälsovård med 0,1-0,2 procent. Detta resultat har också testats igen för senare 

analys tre decennier senare. Det var Aron-Dine, Einav och Finkelstein (2012) som 

tillhandahöll samma data. Deras mål var att granska RANDs data med nya modeller, däröver 

titta på validiteten för den äldre studien och då kunna se över resultaten för priselasticitet 

inom sjukvården. De fann att en av de modeller som influerat resultatet för RAND 

experimentet var robust. Vilket betyder att den tidigare studien förkastade en nollhypotes som 

inte skulle förkastas.  

 

Det finns problem med att undersöka priselasticitet när det finns kostnadsfördelningar och 

försäkringar. Detta är något Zweifel och Manning (2000) diskuterar. De förklarar att ju mer 

generös en försäkring är, desto högre blir konsumtionen av hälsovård (moral hazard). Vidare 

förklarar de också att besöken i hälsovården kan bero på alternativkostnaden av andra 

förebyggande insatser så som storlek på inkomst. De påpekar att när priset höjs för 

kostnadsfördelningen minskar utnyttjandet men det är svårt att mäta beroende på olika 

konsumenters incitament. 

 

En av de nyare studier som gjorts är den av Chandra, Gruber och McKnight (2013). De har 

valt att inrikta sig mot låginkomsttagarnas priselasticitet. Något som gjorts för att se om det 

finns skillnad gentemot övrig befolkning. De diskuterar lönsamheten på längre sikt av 

minskad risk för moral hazard men också en ökad risk för uteblivna vårdtillfällen. De fann ett 

resultat på -0,16 procent minskad användning av hälsovård när kostnadsfördelningen ökar 

med 1 procent.  

 

I Europa utfördes en studie där man undersökte bland annat priselasticiteten inom hälsovården 

för män och kvinnor. Det var i Belgien där Cockx och Brasseur (2003) undersökte 

prisförändringarna av naturligt experiment. En undersökning som analyserade 

prisförändringar för både besök av husläkare, hembesök och besök till speciallister. De 

använde modellen difference-in-difference (DD) som analyserade effekterna av 
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prisförändringen. Deras resultat gav en liten men ändå signifikant skillnad av priskänsligheten 

inom hälsovården. Resultatet för elasticiteten var -0,13 för män och -0,03 för kvinnor.  

 

En annan studie som också använde (DD) var Jakobsson och Svensson (2014). En svensk 

studie som tittade på prisförändringars effekter över daglig tid mellan landstingen Värmland 

och Örebro. De fann bland annat att en prishöjning för husläkarbesök inte sänkte antalet 

husläkarbesök utan endast höjde intäkterna för den offentliga sektorn.  

 

4 Teori 

 

Ekonomiska teorier drar ofta antaganden att människor agerar rationellt men så är inte alltid 

fallet. För en sjuk individ kan förutsättningarna vara helt annorlunda och hon kanske inte är 

tillräckligt frisk för att ta ett beslut. Inom hälsoekonomin är konsumtion av varor och tjänster 

inte alltid något man uppskattar utan något man gör motvilligt för att få en bättre hälsa 

(Mcpake och Normand 2008, 11). 

 

4.1 Nytta 

Det finns två generella antaganden när det kommer till termen nytta. För varje extra 

konsumtion av en vara ökar en individs nytta. Det andra är att för varje ökad konsumtion av 

en vara ökar nyttan, men i avtagande marginal (Folland, Goodman och Stano 2013, 29). Detta 

betyder att ju mer konsumtion av samma vara, ju närmare indifferent blir individen till att 

avstå från konsumtion. Figur 1 visar hur nyttan (y-axeln) ökar för varje extra husläkarbesök 

men i avtagande marginal.  

 

  
Figur 1: Marginalnytta över husläkarbesök 

Källa: Gjord i Photoshop. Inspirerad av Folland, Goodman och Stano (2013,29). 
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Figur 1 visar en graf för nytta och husläkarbesök. Om individen inte besökt husläkaren under 

året ökar nyttan markant efter första besöket. Men ju fler läkarbesök desto mindre ökning av 

nyttan. Marginalnyttan (MN) visar hur mycket nyttan ökar per extra husläkarbesök för 

individen.  

 

4.2 Optimalt val 

I ekonomisk teori utgår man ifrån att konsumenter rankar sina möjligheter efter given budget 

för att därifrån kunna tillfredsställa sina konsumtionsbehov på bästa sätt. Under förklaras de 

grundläggande koncepten för att förstå en individs konsumtionsmönster.  

 

Budgetlinje 

I verkliga livet kan en konsument välja mellan massvis av varor. Men för att kunna tillämpa 

konsumenters beteende grafiskt antas det att konsumenten endast väljer mellan två varor. Om 

varorna är X1 och X2, med priser P1 och P2 samt en budget av M kan en ekvation enligt 

följande användas:  

  

P1X1+ P2X2 = M 

 

I ekvationen har konsumenten budgeten M för att kunna konsumera varorna X1 och X2. 

Beroende på vad priset är för varorna kan individen köpa olika kombinatoner så länge dessa 

inte överstiger budgeten (Varian 2010, 73-78). 

 

Indifferenskurvor 

Individer har olika preferenser när det kommer till konsumtion. I ekonomin utgår man ifrån 

att konsumenterna kan rangordna mellan dessa preferenser. En indifferenskurva är en 

konsumtens preferens, denna kurva beskriver olika kombinatoner av konsumtion av varor 

som individen är likgiltig till (Varian 2010, 36-37). Figur 2 visar hur samspelet mellan en 

budgetlinje och två indifferenskurvor fungerar. 

 

 
Figur 2: Optimalt val 

Källa: Gjord i Photoshop. Inspirerad av Miron (2008). 
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I figur 2 visas hur en individs budget räcker till köp av olika kombinationer av X1 

(husläkarbesök) och X2 (andra varor). Den streckade linjen visar individens optimala val givet 

indifferenskurva och budget. För en sjuk individ med låg budget kan denna teori vara av stor 

betydelse inom hälsoekonomin. Vid en prishöjning, P1 kommer det bli dyrare att besöka en 

husläkare vilket gör att budgetlinjen för X1 skiftar inåt och individen måste värdera om sin 

konsumtion. Vilket leder till antingen en minskad konsumtion av vara X1 (hälsovård) eller en 

minskad konsumtion av vara X2 (andra varor). 

 

Inkomst och substitutionseffekt 

När priset på en vara ändras, förändras en konsuments förmåga att byta en vara gentemot en 

annan vara. Det betyder också att individen har en ny köpkraft eftersom den totala kostnaden 

för varorna förändrats. De finns två effekter av en förändring i priset som kallas 

substitutionseffekt och inkomsteffekt.  

 

Vid en prishöjning kommer den tidigare varan nu bli dyrare relativt till andra varor vilket gör 

att en konsument nu vill köpa mindre av denna vara och mer av andra varor. Denna effekt 

kallas substitutionseffekt. 

 

När en prishöjning skett kommer en konsument inte längre ha samma köpkraft som tidigare 

eftersom kostnaden ökat. Konsumenten kan inte längre handla samma mängd av varorna och 

måste omorganisera sin nya budget givet de nya kostnaderna. Denna effekt kallas 

inkomsteffekt. Inkomsteffekten kan både minska och öka konsumtionen av en vara beroende 

på om varan är normal eller inferiör (Varian 2010, 137-145). Under i figur 3 visas vad som 

händer med en individs optimala val när en prisförändring sker i vara X1. 

 

 
Figur 3: Optimalt val vid prisförändring 

Källa: Gjord i Photoshop. Inspirerad av Varian (2010, 145). 
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I figur 3 visas vad som händer med en individs budget när priset på X1 (husläkarbesök) stiger. 

Den totala effekten av prishöjningen gör att budgetlinjen på X kurvan blir brantare och 

individen kommer få det sämre (kombination XA blir XB). Om individen dock får en 

inkomstökning motsvarande prishöjningen (samma köpkraft) kommer individen vara kvar på 

samma indifferenskurva men byta konsumtionsmönster (kombination XB till XC). Skillnaden 

mellan XC och XB är inkomsteffekten och skillnaden mellan XA och XC är 

substitutionseffekten. 

 

4.3 Efterfrågan 

Beroende på storlek av pris kan efterfrågan på en vara variera. Ju högre ett pris är desto 

mindre kvantitet kommer efterfrågas. Detta gör att efterfrågekurvan har en negativ lutning. 

Men beroende på efterfrågan av en vara kan lutningen se annorlunda ut. Om en vara är 

nödvändig brukar ett högre pris vara av mindre relevans. Det motsatta gäller lyxvaror. 

 

Men det är inte bara priset som påverkar efterfrågan av en vara. Det kan också vara pris för 

komplementvaror, pris för substitutvaror och inkomstförändringar (Ferraz-Nunes och 

Karlberg 2012, 85-88). Under visas en figur för tre möjliga efterfrågelinjer inom sjukvården. 

Den första är en efterfrågekurva vid effektivt pris, den andre visar en kostnadsfördelning 

mellan den offentliga sektorn och patienten på 50 procent och den tredje visar en 

kostnadsfördelning där offentliga sektorn betalar mestadelen av kostnaden för ett 

husläkarbesök. 

 

 
Figur 4: Efterfrågekurva med och utan kostnadsfördelning. 

Källa: Gjord i Photoshop. Inspirerad av Folland och Goodman och Stano (2013, 181). 

 

I figur 4 visas tre efterfrågekurvor beroende på vilken kostnadsfördelning Sverige skulle 

bedriva. E1 visar efterfrågan när patienten betalar för hela priset, E2 visar när patienten betalar 

för halva priset och E3 visar när patienten endast betalar en minioritet av priset. Notera att Q3 

är vertikal vid en generös kostnadsfördelning så länge priset är på en låg nivå. 
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4.4 Elasticitet 

Elasticitet beskriver hur variabeln y förändras procentuellt när variabeln x förändras 

procentuellt. För att kunna mäta hur stark en efterfrågeförändring är på en vara kan detta vara 

ett bra mått. Viktigt att tänka på är att oavsett hur efterfrågekurvan ser ut är elasticiteten alltid 

olika beroende på vart man utgår ifrån, även om kurvan är vertikal. 

 

Priselasticitet 

Priselasticitet undersöker den procentuella förändringen i efterfrågad kvantitet vid en 

procentuell förändring i pris. En priselasticitet som är fullständigt oelastisk påverkas inte av 

prisförändringar. Däremot om varan är elastisk så säger man att varan är priskänslig (Mcpake 

och Normand 2008, 20-22). Priselasticitet har följande formel: 

 

εd   
    

    
 
 

 
 

 

Inkomstelasticitetet 

Inkomstelasticitet visar hur efterfrågan på en vara eller tjänst ändras när inkomsten förändras. 

Den mäter procentuella förändringen i kvantitet givet den procentuella förändringen i 

inkomst. Inkomstelasticitet har följande formel: 

 

εxy   
    

    
 
 

 
 

 

När inkomsten ökar kommer en individ ha större köpkraft. Men det är inte alltid säkert att 

efterfrågan på varan kommer vara större när inkomsten har ökat (Mcpake och Normand 2008, 

25). Vanligen är elasticiteten för varor av denna form vid en inkomstökning: 

 

 Normal vara > 0 

 Inferiör vara < 0 

 

4.5 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information är en term som beskriver skillnaden i information mellan två parter. 

Ett återkommande exempel är vid köp av försäkring där patienten har bättre information än 

försäkringsbolaget om sin egen hälsa. 

 

Moral hazard 

Moral hazard hänvisar till en risk som uppstår då individer ingått i ett kontrakt och därefter 

endera av parterna ändrar sitt beteende. Det kan vara ett sorts kontrakt där ena agenten är 

försäkrad och inte behöver stå för någon risk. Detta kan innebära att denna agent tar onödigt 

stora risker eftersom huvudmannen inte vet agentens beteende (Mankiw 2011, 468-470). 

Moral hazard är ett stort problem i hälso- och sjukvården. Eftersom den offentliga sektorn 

betalar större delen av patientkostnaden finns risk att individer överkonsumerar hälsovård.  
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5 Data och Empiri 

 

5.1 Data 

Under 2003-2012 har svenska landsting höjt priset för att besöka en läkare på vårdcentralen. 

En prishöjning motsvarande 100 procent i nominella termer för en del av landstingen (Kolada 

2014). Finns det en relation mellan prisförändringar och antal husläkarbesök inom Sveriges 

primärvård? 

 

För att undersöka priselasticiteten är data hämtad över antalet läkarbesök samt prisnivåer för 

samtliga av Sveriges landsting under tidsperioden. Det är också data över andra faktorer som 

kan vara en möjlig orsak till förändringarna i läkarbesöken. Det är variabler över andelen 

arbetslösa, andelen seniorer samt medianinkomsten. I tabell 1 presenteras beskrivande 

statistik för de utvalda variablerna. Det är statistik som visar att skillnader finns i variablerna 

över tidsperioden 2003-2012. Variablerna beskrivs med medelvärde, standardavvikelse, min- 

och maxpunkt.  

 

Tabell 1: Beskrivande Statistik 

Variabel Obs Medelvärde Std.avv Min Max Beskrivning 

Besök/Capita 208 1,317 0,182 0,950 1,929       (1) 

Pris 192 128,110 20,587 91,633 185,610       (2) 

Arbetslöshet 210 3,783 0,775 1,944 5,744       (3) 

Seniorer 210 19,240 1,976 14,034 23,485       (4) 

Inkomst 200 26,290 1,590 22,312 30,296       (5) 

Källa: Sekundärdata i Stata 

 

Besök/Capita (1): Denna variabel beskriver hur många läkarbesök på vårdcentralen som sker 

under ett år per invånare. Det är data som hämtats från Kolada (2014) över både antal 

läkarbesök till vårdcentralen och antal invånare i landstingen. Värt att notera är att data över 

läkarbesök är exklusive mödravårds- och barnavårdscentraler. Antalet läkarbesök är också en 

totalsumma över besök till läkare för produktion egen vårdgivare samt besök till läkare för 

produktion annan vårdgivare. Båda är vårdcentraler som har landstingens priskrav men 

produktion annan vårdgivare är privatägda vårdcentraler inom landstingen.
4
  

 

Enligt statistiken så besöker en person i Sverige vårdcentralen 1,317 gånger per år för att 

träffa en läkare. Tittar man över tidsperioden så finns det en tydlig skillnad på antalet besök 

per invånare. Under en period var antalet besök per invånare 1,929 (max), under en annan 

period var antalet läkarbesök per invånare 0,950 (min). En skillnad på mer än 100 procent.  

 

Pris (2): Här är data hämtad från Sveriges kommuner och landsting (2014). Uppgifterna går 

att hämta på deras hemsida. Det är information om vad det kostar för en individ att besöka en 

läkare hos de olika vårdcentralerna i landstingen. Priserna är nominellt hämtade men har 

                                                           
4 Fick information över telefon av Katarina Wiberg Hedman, projektledare Sveriges kommuner och landsting. 
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omvandlats till reala priser med hjälp av data över KPI under 2003-2012. Denna data är från 

Statistiska centralbyrån (2014).   

 

Totalt finns 192 observationer för prisvariabeln. Det är 18 observationer som plockats bort på 

grund av annat prissystem. Det gäller Kalmar 2007-2012, Skåne 2010-2012, Västra Götaland 

2010-2012 samt Dalarna 2006-2011. Under tidsperioden har kostnaden för ett läkarbesök 

varit inom prisintervallet från 91,633 till 185,610. Prisförändringar har endast varit positiva 

vad gäller nominella priset men förändras upp och ner vid real beräkning. 

 

Arbetslöshet (3): Denna variabel är hämtad från arbetsförmedlingens hemsida (2014). 

Variabeln visar andelen öppet arbetslösa i Sverige under tidsperioden. Det är en relativt stor 

skillnad mellan den öppna arbetslösheten för de olika landstingen under åren 2003-2012. 

Denna variabel kan vara ett tal mellan 1-100. 

 

Seniorer/Capita (4): Denna variabel är hämtad från Kolada (2014). Denna del är tänkt som 

andel pensionärer i ett landsting. Men eftersom folk väljer att pensionera sig vid olika ålder 

mäts istället andelen seniorer i ett landsting. Med seniorer syftas det till invånare över 65 år. 

Denna variabel är ett tal mellan 1-100. 

 

Inkomst i KSEK(5): Denna variabel beskriver hushållens sammanräknade förvärvsinkomst 

som medianlön uttryckt i tusenkronor. Denna variabel har 10 bortfall, alla från Gotland.  Data 

är hämtad från Kolada (2014). Värt att notera är att inkomsten är beräknad före skatt och i 

reala termer. 

 

5.2 Indexanalys 

I föregående tabell kunde vi se att det fanns skillnader inom variablerna, antingen mellan 

landstingen eller för ett landsting över tid. För att se förändringarna över tid i Sverige visas en 

indexanalys i figur 5. I figuren visas förändringar i variablerna läkarbesök per capita, den 

reala medianinkomsten, antal invånare i Sverige, den reala prisförändringen, andel seniorer 

samt andel öppet arbetslösa. I figuren har året 2003 valts ut som index. Det betyder att under 

året 2003 är värdet 100 (basår) och åren efter räknas beroende av 2003. Med denna typ av 

beräkning går det att titta på den procentuella förändringen från år 2003. 
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Figur 5: Index över förändringar 

Källa: Sekundärdata i Excel.  

Not: Vissa enheter i variablerna har exkluderats vilket skulle kunna medföra ett litet men ändå annorlunda 

resultat.
 
Eftersom indexanalysen mäter årlig förändring så har alla observationer exkluderats för det landsting 

som har ett eller flera bortfall inom intervallet 2003-2012. De landsting som exkluderats är: för besök per capita 

Halland, för medianinkomst Gotland, och för pris Kalmar, Skåne, Västra Götaland och Dalarna. 

 

Enligt figuren har samtliga variabler haft en positiv ökning förutom andelen öppen 

arbetslöshet. Den reala prisvariabeln är den variabel som haft starkast ökning med en 

procentuell förändring motsvarande 20-21 procent. För läkarbesök per capita har en ökning 

skett på cirka 12-13 procent. Enligt teorin om det negativa sambandet mellan en prishöjning 

och efterfrågan så borde effekten genererat motsatt effekt på läkarbesök per capita. 

 

Figuren ger några möjliga teorier om varför läkarbesök per capita ökat trots prisökningen. I 

Sverige har befolkning ökat med hela 6,46 procent mellan 2003-2012. Det motsvarar en 

ökning på 580223 personer (Kolada 2014). Denna ökning beror delvis på att medelåldern har 

ökat i Sverige. Vilket också syns på andelen seniorer i Sverige som ökat med cirka 2 procent 

under tidsperioden. Då äldre befolkning är i behov av mer vård kan detta vara en orsak till den 

ökande efterfrågan av antal läkarbesök per capita.  

 

En annan orsak kan vara den ökade inkomsten. Trots att inkomsten är beräknat i reala termer 

har det varit en uppgång runt 13-14 procent. Eftersom inkomsten är betydligt större än 

kostnaden för ett läkarbesök kan efterfrågan ökat då ett läkarbesök är en möjlig normal vara. 

95

100

105

110

115

120

125

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Index Besök/Capita

Index Medianinkomst

Index Invånare

Index Pris

Index Seniorer

Index Arbetslöshet



 13 
 

5.3 Heterogenitetsanalys 

Eftersom hela 21 enheter inkluderats i studien är det intressant att undersöka om det finns 

variation i antalet läkarbesök per invånare mellan enheterna
5
. I figuren under visas totalt 208 

punkter som motsvarar antalet läkarbesök per invånare för respektive landsting under 

tidsperioden. 

 

 
Figur 6: Antalet besök per capita för alla de 21 enheter. 

Källa: Sekundärdata i Stata 

Not: Finns två bortfall av läkarbesök per capita för Halland under åren 2009-2010. 

 

01. Stockholm  09. Skåne  17. Västernorrland 

02. Uppsala  10. Halland  18. Jämtland 

03. Sörmland  11. Västra Götaland 19. Västerbotten 

04. Östergötland 12. Värmland  20. Norrbotten 

05. Jönköping  13. Örebro  21. Gotland 

06. Kronoberg  14. Västmanland 

07. Kalmar  15. Dalarna 

08. Blekinge  16. Gävleborg   

 

I figur 6 ser man att det finns en tydlig variation mellan antalet läkarbesök per capita för de 

olika landstingen. Störst skillnad för medelbesökaren per capita är mellan Sveriges huvudstad, 

Stockholm och landstinget Östergötland.  

                                                           
5 Enheterna är i detta fall samtliga landsting samt Gotland. Gotland är en kommun men gör samma uppgifter som ett 

landsting och räknas därför med i studien. 
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En möjlig teori till skillnaden i antalet läkarbesök per capita kan vara utbildningsnivån mellan 

landstingen. En högre utbildning generarar en högre inkomst, och en bra hälsa kan fortsätta 

generera inkomster (Grossman 1990). En annan orsak till den variation som setts mellan 

landstingen skulle kunna bero på relationen mellan patient och vårdcentral. Om en patient har 

ett lågt förtroende för vårdcentralen inom ett landsting kanske hon väljer att avstå ett 

läkarbesök. 

 

5.4 Korrelationsanalys 

Efter de tidigare analyserna har det visats att det finns stora skillnader inom variablerna och 

inom landstingen. Något som skulle vara intressant är att tydligare se hur variablerna påverkas 

av varandra. I tabell 2 visas därför en korrelationsmatris som analyserar andelen korrelation 

mellan variablerna. Termen korrelation är ett statistiskt mått som undersöker hur två eller 

flera variabler rör sig tillsammans (Damodoran 2002, 92).  

 

Tabell 2: Korrelationsanalys 

  Besök/Cap      Pris Arbetslöshet    Seniorer    Inkomst 

Besök/Cap    1,000 

Pris    0,281     1,000 

Arbetslöshet   -0,163    -0,036    1,000 

Seniorer   -0,086     0,187    0,305    1,000 

Inkomst    0,104     0,144   -0,254   -0,002     1,000 

Källa: Sekundärdata med i Stata, totalt 180 observationer. 

 

Även denna analys påvisar det positiva sambandet mellan pris och antalet läkarbesök per 

capita. Något som man borde vara högst skeptisk till men som tidigare sagt är det ingen 

omöjlighet att antalet läkarbesök ökat trots prisökningen med tanke på de andra variablers 

inverkan. I analysen har också variabeln inkomst en positiv relation till läkarbesök per capita. 

Detta är en variabel som skulle kunna påvisa att relationen mellan pris och antalet läkarbesök 

per capita inte är positiv. Något som undersöks i senare delen av uppsatsen. 

 

Starkast samband visar variablerna andelen arbetslöshet och andelen seniorer. En möjlig teori 

skulle kunna vara att folk över 65 är idag friskare och känner att de kan jobba längre. Vilket 

kan medföra att fler individer konkurrerar om jobben. En annan orsak kan vara den ökande 

befolkningstillväxten i Sverige som vi såg tidigare i figur 5.  

 

Starkast negativ relation visar variablerna arbetslöshet och inkomst. En enkel tolkning som 

säger att ju högre arbetslösheten är i ett landsting desto mindre blir medianinkomsten för ett 

landsting. Inkomst har även en ytterst liten relation mot andelen seniorer. Så liten att man 

skulle kunna påstå att relationen är obefintlig. 
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5.5 Ekonometrisk strategi 

För att undersöka mer kontrollerat hur prisförändringar påverkar antalet läkarbesök i ett 

landsting kommer regressioner att köras. Till dessa regressioner har paneldata hämtats. Det 

som gör paneldata så användbart är att observationerna undersöks både över tid och mellan 

enheter (Park 2011). Det är alltså en kombination av både tidsseriedata (som undersöker en 

enhet över flera tidsperioder) samt tvärsnittsdata (som undersöker flera enheter men endast en 

tidsperiod).  

 

Till skillnad från tidsseriedata och tvärsnittsdata kan paneldata undersöka om det finns 

heterogenitet mellan enheterna. Paneldata ger också mer information, blir mindre kollinjäritet 

mellan variabler och skapar en mer effektiv modell. Det går också att se prisförändringar i ett 

landsting på ett mer effektivt sätt eftersom man har andra landsting att jämföra med. 

Landsting som haft ett konstant pris under motsvarande tidsperiod (Gujarati och Porter 

2009,591–593). 

 

För att utföra den ekonometriska analysen på ett effektivt sätt kommer regressionerna starta 

med en relativt enkel basis för att sedan övergå till mer utvecklade modeller som kan ge mer 

information. De modellerna som körs är ordinarie minsta kvadratmetoden (OLS), fasta 

effekters modell (FEM) samt slumpmässiga effekters modell (REM). 

 

Det kan vara intressant att se om det finns individuella effekter, tidseffekter eller båda. 

Modellerna kommer jämföras för de olika variablernas statistiska koefficienter. Vidare 

kommer det undersökas om modellerna är signifikanta i sin helhet och hur mycket av 

variationen som förklaras av determinationskoefficienten, R
2
. 

 

När dessa tre regressioner är körda kommer den utvalda modellen undersökas för att se att det 

inte finns något som påverkar modellen mot ett snedvridet resultat. Det är bland annat 

antaganden om avsaknad av multikollinaritet, autokorrelation och heteroskedasticitet. Skulle 

regressionen vara påverkad kommer detta åtgärdas för bästa resultat. 

 

För att enklare kunna estimera värden från regressionerna kommer beroende variabeln att 

logaritmeras. Genom att logaritmera besök per capita kan man räkna på procentuella 

förändringar, ett vanligt mått vid beräkning av elasticitet (Gujarati och Porter 2009, 159-161). 

Eftersom det endast är vänsterledet som logaritmeras kommer regressionen vara av en log-

level modell. Vilket innebär att en enhetsförändring i X gånger 100 av koefficienten är 

procentuella förändringen i beroende variabeln Y (Wooldridge 2013, 42-45). Uträkningen ser 

ut enligt följande: 

 

% ∆Y = (100β1) ∆X 
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Den första regressionen som körs är den ordinarie minsta kvadratmetoden (OLS). För att 

denna modell skall vara effektiv måste antaganden stämma om den linjära modellen. Det 

gäller då antaganden om avsaknad av multikollinaritet, autokorrelation och heteroskedasticitet 

(McManus 2011). Den första modellen ser ut enligt följande: 

 

LN (Besök/Capita)lt = β1 + β2Prislt + β3Arbetslöshetlt + β4Seniorerlt + β5Inkomstlt + εlt         (1) 

 

Den andre regression som testas är den för fasta effekter. Även om OLS modellen är effektiv 

kan det finnas heterogenitet mellan olika landsting eller över tid (Park 2011). Går vi tillbaka 

till figur 6 ser man ett resultat som tyder på hög varians både vad gäller mellan landsting och 

inom landsting för besök per capita.  

 

Modellen för fasta effekter undersöker relationen mellan beroende variabel och varje 

landsting för sig vilket gör att effekter från variabler som inte förändras över tid försvinner 

(Torres-Reyna u.å.). Modellen för fasta effekter ser ut enligt följande: 

 

LN (Besök/Capita)lt = β2Prislt + β3Arbetslöshetlt + β4Seniorerlt + β5Inkomstlt + αl + εlt          (2) 

 

Den tredje regression som körs är den för slumpmässiga effekter. Tillskillnad från förgående 

regression antas variationer mellan olika landsting vara slumpmässiga och sakna samband 

med de oberoende variablerna i modellen. Därför kan modellen för slumpmässiga effekter 

möjliggöra en tidsinvariant variabel att agera förklarande variabel (Torres-Reyna u.å.). 

Modellen för slumpmässiga effekter ser ut enligt följande: 

 

LN (Besök/Capita)lt = β2Prislt + β3Arbetslöshetlt + β4Seniorerlt + β5Inkomstlt + α + ult + εlt   (3) 

 

5.6 Hausman test 

Det kan vara svårt att veta om det finns korrelation mellan de oberoende variablerna och 

feltermen. För att kunna veta vilken modell som är bäst lämpad mellan fasta effekter och 

slumpmässiga effekter kan man därför tillämpa Hausman test.  

 

Hausman test jämför skillnaden mellan kovariansmatrisen för fasta effekter och 

kovariansmatrisen för slumpmässiga effekter. Modellen ställer upp en hypotes och en 

mothypotes för fasta eller slumpmässiga effekter. Om nollhypotesen går att förkasta skall 

antaganden för slumpmässiga effekter vara falsk och man skall använda fasta effekters modell 

(Greene 2003, 80-83).  
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5.7 Wald test 

För att undersöka om regressionsmodellen behöver använda tidseffekter för fasta effekters 

modell gjordes ett Wald test. Det är ett test som undersöker den gemensamma betydelsen från 

dummyvariablerna för alla år som observationer hämtats. Om alla år är lika med 0 behövs det 

inte användas tideffekter för fasta effekters modell (Torres-Reyna u.å.). 

 

5.8 Modellantaganden 

För att man skall kunna lita på resultatet från den utvalda modellen så måste ett antal 

modellantaganden vara godkända. Om inte antaganden stämmer så kan olika signifikanstest 

förkasta koefficienter som inte skall förkastas, eller inte förkasta koefficienter som skall 

förkastas. I denna del förklaras de antaganden som senare skall testas i kapitel 6. Det är 

antaganden för multikollinaritet, heteroskedasticitet och autokorrelation. 

 

Multikollinaritet 

Multikollinaritet innebär att det finns ett linjärt samband mellan några eller alla oberoende 

variabler. Det kan t.ex. vara så att variabel X1 = 2X2 detta betyder att variablerna är perfekt 

kollinjära. Orsaker till multikollinaritet kan bero på datainsamlingsmetoden, olika 

begränsningar i modellen eller fel användning av modellen. För att återgärda detta kan man 

behöva omvandla data, erhålla ny eller också utelämna en mycket kollinjär variabel (Gujarati 

och Porter 2009, 320-327).  

 

För att undersöka om det finns multikollinaritet i de oberoende variablerna kommer modellen 

variance-inflating factor (VIF) att testas. VIF visar om det finns multikollinaritet mellan 

skattningar av de oberoende variablerna j och k. Om det inte finns någon multikollinaritet 

närmar sig Rjk
2
 0, och VIF går mot 1. (Gujarati och Porter 2009, 327-332). 

  

Autokorrelation 

Autokorrelation uppstår när en observations felterm påverkas av en annan observations 

felterm. För att det inte skall finnas någon autokorrelation skall nutidens feltermer vara 

oberoende av tidigare feltermer. Vanliga typfall är när feltermerna följer en trend bland annat 

cykliska-, uppåtgående- eller nedåtgåendetrender (även kallat tröghet). För att upptäcka 

autokorrelation kan man plotta aktuella residualer mot tidigare residualer (Gujarati och Porter, 

2009, 412-453). 

 

För att undersöka om autokorrelation påverkar modellen testas Wooldridge autokorrelation 

test för paneldata. Wooldridge’s metod använder residualerna från regressionen i en första-

skillnad (Drukker 2003). D.v.s. att man subtraherar regression för tid t med regressionen för 

året innan, t-1.  
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Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet (motsats homoskedasticitet) uppstår när modellens feltermer har olika 

varians. Det kan bland annat bero på att modellen är fel specificerad, tekniken för 

datainsamlingsmetoden har förbättras eller så kan det finnas extremvärden i enheterna.  För 

att upptäcka heteroskedasticitet kan både grafiska och formella metoder användas (Gujarati 

och Porter 2009, 365-401).  

 

För att undersöka förekomsten av heteroskedasticitet i modellen kommer Wald 

heteroskedasticitet test att användas. När det kommer till modellen för fasta effekter är det 

vanligt att feltermerna är av homoskedasticitet inom-enheter men kan skilja sig åt vad gäller 

mellan enheter, något som kallas gruppvis heteroskedasticitet. (Baum 2001).  

 

5.9 Driscoll-Kraay 

Vid analys av mikroekonometrisk data är paneldata bättre att använda än bara tvärsnittsdata 

eftersom den kan ge mer information än bara en enkel jämförelse mellan enheterna. Tyvärr är 

det dock stor risk för att resultaten vid en regression av paneldata blir snedvridna eftersom 

datan är med stor sannolikhet både tvärsnitts- och tidssnittsberoende. För att försäkra sig om 

validiteten av de statistiska resultaten måste därför regressioner justeras för autokorrelation 

och heteroskedasticitet. 

 

En modell som tar hänsyn till autokorrelation och heteroskedasticitet är Driscoll och Kraay’s 

modell. Modellen är en icke-parametriskt kovariansmatrisskattning som skapar en regression 

med standardfel som är konsekvent mot både autokorrelation och heteroskedasticitet, både 

vad gäller tvärsnitts- och tidsberoende (Hoechle 2007). 

 

6 Resultat 

 

6.1 Regressionsanalys 

I regressionsanalysen börjar studien med en enkel modell som utökas i flera steg för att hitta 

eventuella effekter från de oberoende variablerna. Den första modellen som kördes var den 

från ekvation (1). Det är en regression av log-lin ordinarie minsta kvadratmetoden. I tabell 3 

visas resultatet för modellen.  

 

Resultatet från regressionen ger ett oväntat resultat. Trots att det tagits hänsyn till inkomst, 

andelen seniorer samt andelen arbetslöshet så har fortfarande pris en positiv relation till 

läkarbesök per capita. Vid en kronas ökning i realt pris kommer antalet läkarbesök per capita 

öka med 0,2 procent. Det är också bara variabeln pris som kan påvisa statistisk signifikans 

med 95 procents säkerhet att påverka besök per capita. Priselasticiteten för denna modell är på 

0,256 (Gujarati och Porter 2009, 173). 
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För de två oberoende variablerna, andelen arbetslöshet och andelen seniorer fanns en negativ 

påverkan på besök per capita. När arbetslösheten ökar med 1 procent så minskar antalet besök 

per capita med 2,1 procent. För seniorer är minskningen mindre där 1 procents förändring 

motsvarar 0,5 procents minskning i besök. P-värdet för dessa variabler kan dock inte förkasta 

att koefficienterna är skilt från 0 på 5 procents signifikansnivå.  

 

Regressionen har ett mycket lågt p-värde vilket indikerar att de oberoende variablerna är 

tillräckligt pålitliga att förklara den beroende variabeln. Det eftersom p-värdet är mindre än 

0,05 och är då statistisk signifikant att visa relation mellan X och Y. Dock visar R
2
, 

determinationskoefficienten, att endast 11,8 procent av beroende variabelns variation 

förklaras av de oberoende variablerna. 

 

Tabell 3: Ordinarie minsta kvadratmetoden 

LN (Besök/Capita)  Koefficient Standardfel     t P-värde 

Pris     0,002    0,001  4,29  0,000 

Arbetslöshet    -0,021    0,136 -1,52  0,132 

Seniorer    -0,005    0,005 -0,98  0,328 

Inkomst KSEK     0,000    0,007  0,07  0,944 

Konstant     0,137    0,203  0,67  0,501  

Källa: Sekundärdata i Stata: totalt 180 observationer. 

F0 = 5,87 Sannolikhet > P-värde = 0,000 

R
2
 = 0,118 

 

I heterogenitetsanalysen påvisades att det fanns variation mellan landstingen för besök per 

capita. Detta gör ordinarie minsta kvadratmetoden till en olämplig skattning då den inte tar 

hänsyn till dessa effekter vid panelundersökningar. En regression som däremot gör det är den 

för fasta effekter (Torres-Reyna u.å.). I tabell 4 visas resultat för ekvation (2). 

 

Enligt fasta effekters modell finns nu inget statistiskt bevis att koefficienterna för pris är skilt 

från 0 vad gäller p-värde inom 5 procents signifikansnivå. Pris har också en mycket låg 

koefficient nu (avrundat till tre decimaler). Något som är mer intressant i denna modell är 

istället förändringen av tidigare negativ relation till positiv relation för variabeln andel 

seniorerer. När andelen seniorer ökar med 1 procent ökar andelen besök per capita med 2,8 

procent. Enligt p-värdet finns också statistisk signifikans att koefficienten för seniorer är skild 

från 0.  

 

Det skall också tilläggas att denna modell visade en variation mellan landstingen på hela 88,9 

procent (rho). Något som tyder på hög heterogenitet (som också visades i 

heterogenitetsanalysen). Detta gör att ordinarie minsta kvadratmetoden påvisar brister för att 

kunna dra korrekta slutsatser. 
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Tabell 4: Fasta effekter 

LN (Besök/Capita)  Koefficient Standardfel     t P-värde 

Pris     0,000    0,000  1,53 0,129 

Arbetslöshet    -0,002    0,007 -0,30 0,761 

Seniorer     0,028    0,008  3,35 0,001 

Inkomst KSEK     0,007    0,006  1,14 0,257 

Konstant    -0,499    0,103 -4,85 0,000  

Källa: Sekundärdata i Stata: totalt 180 observationer. 

F0 = 19,86 Sannolikhet > P-värde = 0,0000  Rho = 0,889 

R
2
: Inom-enhet = 0,3375, Mellan-enheter = 0,0323, helhet = 0,0002 

 

 

Eftersom Sveriges alla landsting är styrda från riksnivå är det möjligt att variationerna mellan 

landstingen har varit slumpmässiga. I nästa regression testas därför modellen för 

slumpmässiga effekter. Resultatet för ekvation (3) visas i tabell 5. 

 

Resultatet för slumpmässiga effekters modell gav liknande värden för variabeln pris som fasta 

effekters modell. Denna modell har dock en annorlunda tolkning jämfört med föregående 

modeller. Tidigare har modellerna endast haft feltermen inom-landstingseffekter. I denna 

modell finns förut inom-landstingseffekter också feltermen mellan-landstingseffekter. 

Koefficienterna visar nu istället förändringspåverkan på Y när X förändras över tid och när X 

förändras mellan landsting med en enhet (Torres-Reyna u.å.). 

 

I denna regression kan vi utläsa att endast p-värden för variablerna andelen seniorer och 

inkomst KSEK är skilt från 0. Även denna regression visar enligt chi2-test att kunna bevisa att 

koefficienter för modellen är skilt från 0. 

 

Tabell 5: Slumpmässiga effekter 

LN (Besök/Capita)  Koefficient Standardfel     t P-värde 

Pris     0,001    0,000  1,79  0,074  

Arbetslöshet    -0,004    0,007 -0,65  0,514 

Seniorer     0,020    0,007  2,81  0,005 

Inkomst KSEK     0,011    0,006  2,02  0,043  

Konstant    -0,458    0,107 -4,30  0,000    

Källa: Sekundärdata i Stata: totalt 180 observationer. 

Wald chi2 = 74,14 Sannolikhet > P-värde = 0,0000 

R
2
: Inom-enhet = 0,338, Mellan-enheter = 0,0284, helhet = 0,0040 

 

6.2 Hausman test 

Efter både heterogenitetsanalysen samt den påvisade mellan-landsting variationen i fasta 

effekters modell uteslöts den ordinarie minsta kvadratmetoden. Istället analyserades nu de 

fasta effekterna mot de slumpmässiga effekterna. Detta gjordes med Hausman test som 

undersöker om variationen mellan koefficienterna för de olika landstingen är systematiska. 
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Resultatet från detta test gav med 95 procents säkerhet att skillnaden i koefficienterna är 

systematiska, och fasta effekters modell är bästa modellen att fortsätta med.  

 

Tabell 6: Hausman test 

     (b1)   (b0)       (b1- b0)     Var(b1) – Var(b2) 

    Fasta Slumpmässiga      Skillnad         standardfel 

Pris   0,000  0,000      -0,000                . 

Arbetslöshet%  -0,002 -0,004      -0,002              0,000 

Seniorer%   0,028  0,020       0,008              0,004 

Inkomst   0,007  0,011      -0,004              0,003 

Källa: Sekundärdata i Stata 

Wald chi2 (4) = 36,72 

 

Test: H0 = Skillnad i koefficienterna är inte systematiskt 

Test: H1 = Skillnad i koefficienterna är systematiskt 

Sannolikhet > chi2 = 0,000 

 

6.3 Wald test 

För att se om årsdummies ska inkluderas i regressionsmodellen utfördes ett Wald test. Enligt 

p-värdet förkastas hypotesen att koefficienterna samtidigt är lika med noll. Vilket betyder att 

skillnader finns årsvis och tidseffekter måste tillämpas. Resultatet från testet finns i tabell 7. 

 

Tabell 7: Wald test 

Wald test for time-fixed effects 

H0 = 2003=2004=…=2013 

H1 ≠ 2003≠ 2004≠ …≠ 2013 

F (9,147) = 2,49 

Sannolikhet> F = 0,011 

Källa: Sekundärdata i Stata 

 

6.4 Modellantaganden 

För att man skall kunna lita på resultatet från modellen med fasta effekter så måste ett antal 

modellantaganden stämma. Det gäller bland annat avsaknad av multikollinaritet, 

heteroskedasticitet och autokorrelation. 

 

Multikollinaritet 

Det första antagande som testades var multikollinaritet. Eftersom det finns heterogenitet i den 

hämtade data så är fasta effekters modell den mest pålitliga regressionen att använda. 

Modellen är dock problematisk vad gäller skattning av multikollinaritet. Ett problem som gör 

att testet kommer utföras på regressionen för ordinarie minsta kvadratmetoden.  
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En vanlig tumregel för variablerna är att när VIF överstiger 4 krävs mer undersökning för 

multikollinaritet. För ett VIF som överstiger 10 är det tydlig multikollinaritet i de oberoende 

variablerna (Pennsylvania State University 2014). För samtliga variabler visar varians-

inflationsfaktorn ett lågt värde. Detta tyder på att regressionen är godkänd vad gäller avsaknad 

av multikollinaritet. Se resultatet i tabell 8. 

 

Tabell 8: Varians-inflationsfaktor 

  VIF 1/VIF 

Arbetslöshet  1,19 0,839 

Seniorer  1,16 0,865 

Medianinkomst  1,09 0,915 

Pris  1,06 0,941 

Medel VIF  1,13 

Källa: Sekundärdata i Stata 

 

Autokorrelation  

Det andra antagande som testades var autokorrelation. Modellen som användes var 

Wooldridge autokorrelationstest för paneldata. I hans modell är nollhypotesen (ingen första 

ordnings autokorrelation) och mothypotesen (autokorrelation). Enligt tabell 9 påvisades 

autokorrelation i modellen. Vilket betyder att fasta effekters modell måste korrigeras för 

autokorrelation. 

 

Tabell 9: Wooldridge test 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0 = no first-order autocorrelation 

H1 = Autocorrelation 

F (1;19) = 4,652 

Sannolikhet > F = 0,044 

Källa: Sekundärdata i Stata 

 

Heteroskedasticitet 

Det tredje antagande som testades var heteroskedasticitet. Modellen som användes var ett 

modifierat Wald test för gruppvis heteroskedasticitet i fasta effekters modell. Nollhypotesen 

säger att det är lika varians mellan alla (homoskedasticitet) medan mothypotesen säger att 

variansen är olika (heteroskedasticitet). Resultatet visade att även heteroskedasticitet fanns i 

regressionen och måste också korrigeras. 

 

Tabell 10: Modifierat Wald test 

Modified Wald test for groupwise heteroskedacity in fixed effect regression model. 

H0: σi
2
= σ

2
 for all 

H1: σi
2
 ≠ σ

2
 for all 

Chi2 (20) = 1 094,22 

Sannolikhet > chi2 = 0,000 

Källa: Sekundärdata i Stata 
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6.5 Driscoll-Kraay 

I modellen för fasta effekter påvisades både autokorrelation och heteroskedasticitet. Modellen 

visade sig också behöva använda tidseffekter enligt ett Wald test. Om man inte tar hänsyn till 

dessa effekter finns möjligheten att resultatet blir snedvridet. Driscoll-Kraay-modellen tar 

hänsyn till båda dessa problem. 

 

I tabell 11 visas modellen för Driscoll-Kraay’s justerade standardfel där också tidseffekter 

åtgärdats. För variabeln pris visas fortfarande en positiv relation till besök per capita men den 

är ytterst liten. Enligt tabellen förändras besök per capita med 0,023 procent när priset ökar 

med en krona
6
. P-värdet kan dock inte förkastas på 5 procents signifikansnivå att en 

prisförändring skulle vara av någon påverkan på antalet läkarbesök per capita. 

 

I tabellen visas också dummyvariabler för åren 2004-2012. Första året utelämnades för att 

undvika perfekt kollinjäritet (Greene, 2003, 291). I tabellen visas att endast under året 2004 

har priset en negativ påverkan på antalet läkarbesök per capita. Denna är dock väldigt liten 

och kan inte förkastas på 5 procents signifikansnivå.  

 

För variabeln seniorer visas som i första ordinarie minsta kvadratmetoden en negativ effekt på 

besök per capita. Denna variabel kan också förkasta nollhypotesen (att den är inte är skilt från 

0).  

 

Tabell 11: Driscoll-Kraay standardfel 

   Drisc/Kraay 

LN (Besök/Capita)  Koefficient Standardfel     t P-värde 

Pris     0,000     0,000  1,20  0,243 

Arbetslöshet    -0,006     0,008 -0,75  0,464 

Seniorer    -0,048     0,012 -3,90  0,001 

Inkomst KSEK     0,000     0,007  0,02  0,986 

2003 (omitted)  

2004    -0,000     0,007 -0,03  0,975 

2005     0,017     0,018  1,44  0,166 

2006     0,032     0,011  3,05  0,007 

2007     0,036     0,013  2,92  0,009 

2008      0,060     0,017  3,52  0,002 

2009     0,086     0,027  3,12  0,006 

2010     0,154     0,031  4,95  0,000 

2011     0,200     0,033  6,06  0,000 

2012     0,209     0,039  5,37  0,000 

Konstant     1,095     0,311  3,52  0,002 

Källa: Sekundärdata i Stata: totalt 180 observationer 

F (13,19) = 35 214,78 

                                                           
6 För tabell 11 utan avrundning se Appendix. 
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7 Slutsats och diskussion 

 

7.1 Slutsats 

Denna studie har undersökt prisförändringars påverkan över antalet läkarbesök inom 

vårdcentralen. Det är genom data från olika institut som studien kunnat studera förändringar 

över tid och mellan landsting för antalet läkarbesök när det reala priset förändrats under 

tidsperioden. 

 

Samtliga regressioner som kördes gav ett positivt samband mellan pris och antalet läkarbesök 

per invånare. För de första tre regressionerna varierade prisets påverkan relativt stort men det 

var endast för ordinarie minsta kvadratmetoden man kunde förkasta nollhypotesen (att pris 

inte hade en påverkan på läkarbesök per capita). Men på grund av den tidigare 

heterogenitetsanalysen var inte ordinarie minsta kvadratmetoden en pålitlig modell. 

 

Efter justering av modellantaganden gjordes den sista modellen och det är därifrån slutsatsen 

utgår ifrån. Det var modellen Driscoll-Kraay som kan utföra en regression trots att det finns 

autokorrelation och heteroskedasticitet i modellen. Även denna modell gav ett positivt resultat 

som sa att en kronas ökning i pris resulterar i 0,023 procents ökning i antalet läkarbesök per 

invånare. Beräknar man elasticiteten enligt Gujarati och Porter (2009, 173) blir 

priselasticiteten för ett läkarbesök inom primärvården 0,029. Regression kunde dock inte 

förkasta nollhypotesen vilket gör att modellen inte kan förklara relationen mellan pris och 

läkarbesök per capita inom säkerhetsnivån på 95 procent. 

 

En möjlig teori om varför priset och läkarbesöken per invånare inte kan påvisa något samband 

kan bero på den uppåtgående trenden för antalet läkarbesök per capita under tidsperioden. Om 

landstingen förstått att antalet läkarbesök kommer öka inom kommande tidsperioder kan de 

öka priset och därmed höja intäkterna. Om detta är fallet så kollar man inte på någon ideal 

efterfrågeeffekt för prisförändringen eftersom det finns andra faktorer som påverkat 

efterfrågekurvan.  

 

En annan potentiell teori är den generösa kostnadsfördelningen som finns i Sveriges 

hälsovård. Till skillnad från tidigare studier utomlands är besökskostnaden nästintill obefintlig 

om man tittar gentemot en individs medianinkomst över tidsperioden. Detta visades i figur 4 

där den tredje efterfrågekurvan (E3) var vertikal mellan prisnivåerna P1 och P2. Det skall 

därför tilläggas att priselasticiteten med stor sannolikhet kommer vara annorlunda om priset 

varit högre eller om kostnadsfördelningen var mindre generös.  

 

Eftersom prisförändringar inte hade någon negativ relation till antalet läkarbesök skulle man 

enligt ekonomisk teori kunna höja priset. Detta skulle leda till höjda intäkter för landstingen 

utan att påverka antalet läkarbesök. Det skall också tilläggas att varken variablerna pris, 

arbetslöshet eller inkomst kunde i sista regressionen visa att de hade (enligt statistiken) någon 

påverkan på antalet läkarbesök inom vårdcentralen.  
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7.2 Förslag på vidare studier 

Denna studie kunde inte påvisa något samband mellan pris och antalet husläkarbesök per 

capita under tidsperioden 2003-2012. Skulle priset på husläkarbesök fortsätta öka i reala 

termer kan dock en ny studie vara relevant under en snarare framtid för att se om några 

effekter kan upptäckas. Något som också skulle vara mycket intressant att studera är 

variationen av antalet husläkarbesök per capita som fanns mellan landstingen.  
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9 Appendix 

 

9.1 Kommandon i Stata 

 

* [Start] Paneldata - Priselasticitet inom primärvården -   

 

xtset ID t 

 

* Beskrivande statistik 

 

summarize besokcapita pris arbetsloshet seniorer medianinkomst 

 

* Testa heterogenitet 

 

twoway scatter besokcapita ID, msymbol(circle_hollow) || connected besokcapita_mean ID, msymbol(diamond) 

|| , xlabel(1 "1" 2 "2" 3 "3" 4 "4" 5 "5" 6 "6" 7 "7" 8 "8" 9 "9" 10 "10" 11 "11" 12 "12" 13 "13" 14 "14" 15 "15" 

16 "16" 17 "17" 18 "18" 19 "19" 20 "20" 21 "21") 

 

twoway scatter besokcapita t, msymbol(circle_hollow) || connected besokcapita_mean1 t, msymbol(diamond) || , 

xlabel(2003(1)2012) 

 

 

* Korrelationsanalys 

 

correlate besokcapita pris arbetsloshet seniorer medianinkomst 

 

* OLS-Regression 

 

regress lnbesokcapita pris arbetsloshet seniorer medianinkomst 

 

vif 

 

* Fasta effekter och/mot Slumpmässiga effekter 

 

xtreg lnbesokcapita pris arbetsloshet seniorer medianinkomst, fe 

 

estimates store fixed 

 

xtreg lnbesokcapita pris arbetsloshet seniorer medianinkomst, re 

 

estimates store random 

 

hausman fixed random 

 

* Fasta effekter - Test av modellantaganden 
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xtreg lnbesokcapita pris arbetsloshet seniorer medianinkomst, fe 

 

testparm tid* 

 

 

xttest3 

 

xtserial lnbesokcapita pris arbetsloshet seniorer medianinkomst, output 

 

testparm tid* 

 

* Driscoll kraay standard errors (För fasta effekter) 

 

xtscc lnbesokcapita pris arbetsloshet seniorer medianinkomst, fe 

 

xtscc lnbesokcapita pris arbetsloshet seniorer medianinkomst tid*, fe 

 

9.2 Driscoll-Kraay 

 

 


