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Sammanfattning  

För att primärvården ska kunna utvecklas är det viktigt att den har patienternas förtroende. Därför är 

det av stor betydelse att undersöka vad som påverkar om befolkningen känner att de har möjligheten 

att få den vård de behöver. Denna uppsats undersöker hur två faktorer påverkar andelen invånare som 

anser sig ha tillgång till den vård de behöver. De två faktorerna är primärvårdens nettokostnader, samt 

hur stor andel av dessa kostnader som kan hänföras till köpt vård från privata företag. Dessa samband 

undersöks genom att flera modeller formuleras. För att modellerna skall kunna skattas används 

paneldata över Sveriges landsting samt åren 2005 t.o.m. 2012. Modellerna skattas med ordinarie 

minsta kvadratmetoden. Studien kan inte fastställa något samband mellan de två undersökta 

variablerna och andelen invånare som anser sig ha tillgång till den vård de behöver. Däremot verkar 

det finnas ett samband mellan vårdval i primärvården och andelen invånare som anser sig ha tillgång 

till den vård de behöver.  

Nyckelord: Primärvård, nettokostnader, patientupplevd nöjdhet, vårdval. 

Abstract   

In order to develop it is important for primary care to have the patients trust. Therefore, it is of great 

importance to investigate what influences if the population feel they have access to the health care 

they need. This paper examines the influence of two factors on the proportion of residents who feel 

they have access to the health care they need. The two factors are net cost of primary health care and 

the proportion of these costs that can be assigned to purchases of care from private companies. These 

relationships are examined by serval formulated models. To estimate the models, panel data of 

Swedish County Councils and the years 2005 to 2012 are used. The models are estimated with ordinary 

least squares method. The study cannot find a link between the two examined variables and the 

percentage of residents who feel they have access to the care they need. However, it seems to be a 

correlation between free choice of primary health care and the percentage of residents who feel they 

have access to the care they need. 

Keywords: Primary Health Care, net costs, patient satisfaction, care choice.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Ur andra paragrafen i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) kan det utläsas att ”Målet för hälso- 

och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”.  Första delen av denna 

målsättning antyder att befolkningen skall vara vid god hälsa, sjukvården ska producera bra kvalitet på 

vården i bemärkelsen att den överlag ska hålla invånarna friska. Det är därför viktigt att förstå vad som 

påverkar kvaliteten och effektiviteten vid produktion av vård i Sverige. Inom detta område har det 

bedrivits forskning, exempelvis finns det en studie som har utvärderat hur den gemensamma 

produktiviteten i hälso- och sjukvården påverkats av satsningar inom primärvård (Janlöv et al. 2013). 

Andra delen av ovanstående citat förklarar att vården skall ske på lika villkor för befolkningen, det skall 

därför inte spela någon roll vem individen är eller var den bor när personen har behov av vård. Ur 

denna synvinkel är det viktigt att undersöka hur vården fungerar för olika samhällsklasser eller 

beroende på var personen bor. Att det inte spelar någon roll vem individen är utan att alla skall 

behandlas väl förtydligas i nästa stycke av paragrafen. I denna del står det skrivet att när vården utförs 

ska den genomföras ”med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet”. Till slut förklarar paragrafen att företräde till vård ska ges till de som har störst behov av 

den. 

Patienter är oftast inte bra på att bedöma egenskaper som den medicinska kvaliteten på vården eller 

hur väl en vårdenhet samarbetar med andra instanser (Anell 2012). För individen kan det vara 

komplicerat att jämföra dessa egenskaper mellan olika vårdenheter. Av nämnda anledningar kan det 

vara svårt för patienten att avgöra om de får tillräckligt bra vård ur en medicinsk synvinkel. Individer 

är däremot bra på att bedöma egenskaper som bemötande och tillgänglighet (Anell 2012), det är 

möjligt dessa är lättare att observera och jämföra utan specialistkunskaper.  

Som tidigare nämnts är ett av målen med hälso- och sjukvården att befolkningen ska vara vid god hälsa. 

Även om det är en tolkningsfråga vad som avses med god hälsa, är det rimligt att anta att en del av 

befolkningen behöver vård för att detta mål skall uppnås. Tidigare i texten har det nämnts att individer 

inte alltid kan göra bra bedömningar av alla frågor, det är dock ändå viktigt att veta hur de uppfattar 

saker och ting. Exempelvis så tror Anell (2012) att om primärvården skall bli bättre är det väsentligt att 

den har befolkningens förtroende. För att kunna bedöma kvaliteten av ett lands sjukvårdssystem är 

viktigt att mäta patientnöjdheten av sjukvården (Senić & Marinković 2013). Det är därför intressant 

och av centralbetydelse att veta vilka faktorer som hänger samman med om en invånare i Sverige 

känner att de har den tillgång till den vård de behöver.  

1.2 Problemformulering 

Som tidigare nämnts är det ofta ur ett medicinskt perspektiv svårt för patienten att förstå om de får 

den vård de behöver. Det är möjligt att en individ behöver mer eller bättre vård än vad den får hos 

primärvården men att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är viktigare för landsting och 

kommuner att lägga de tillgängliga resurserna på andra åtgärder inom t.ex. hälsa och sjukvård.  Det är 

även troligt att andra egenskaper som t.ex. socioekonomiska förutsättningar påverkar om 

befolkningen känner att de får den vård de behöver.  
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Denna uppsats undersöker om landstingens nettokostnader för primärvård påverkar hur stor andel 

av befolkningen som anser att de har tillgång till den vård de behöver. De kostnadsaspekter som 

granskas noggrannare är landstingens nettokostnader för primärvård, samt om det har någon 

betydelse hur stor andel av om dessa som inköps in ifrån privata företag.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera skillnader mellan de olika landstingen i Sverige under åren 2005 

t.o.m. 2012, för att kunna besvara följande två kostnadsrelaterade punkter. 

 Ökar andelen invånare som anser att de har tillgång till den vård de behöver genom att 

landstingens nettokostnader för primärvård ökar? 

 Ökar andelen invånare som anser att de har tillgång till den vård de behöver, genom en ökning 

av landstingens andel köpt primärvård från privata företag som andel av primärvårdens 

nettokostnad? 

1.4 Metod 

För att kunna genomföra studien över befolkningens nöjdhet med vården har sekundärdata samlats in 

ifrån externa källor såsom Kommun och Landstingsdatabasen [KOLADA] och Statistiska 

Centralbyrån [SCB]. De data som har insamlats behandlar Sveriges Landsting (ej Region Gotland) ifrån 

åren 2005 t.o.m. 2012. Några variabler som ingår i dessa data är andel invånare som anser att de har 

tillgång till den vård de behöver, nettokostnad för primärvården och om landstinget hade infört fritt 

vårdval vid respektive år. För data till variabeln andel patienter som erbjuds läkarbesök inom sju dagar, 

finns endast data över perioden 2006-2012. Modeller formuleras och skattats med ordinarie minsta 

kvadratmetoden [OLS] för att kunna försöka avgöra om det finns någon substans i syftesfrågorna. 

Det som först prövas är två modeller med tvärsnittsdata över Sveriges landsting, först för år 2006 

därefter för året 2012. Dessa skattas för att kunna göra jämförelser före och efter införande av fritt 

vårdval, och därigenom undersöka effekten av detta. Därefter testas modeller med paneldata som 

sträcker sig över åren 2005 t.o.m. 2012 för de tjugo olika landstingen. För att kunna sammanställa och 

testa data används de två datorprogrammen Microsoft Excell 2013 [Excell] samt IBM SPSS 

Statistics 22 [SPSS]. 

Utöver de fyra nämnda modellerna skattas även en kostnadsfunktion. Om skattning av modellerna 

inte ger användbara resultat kommer inte alltid djupare granskning av modellantagande som 

homoskedacitet genomföras. Detta för att inte spendera för mycket tid på modeller som inte är särskilt 

användbara. 

1.5 Avgränsningar 

En avgränsning med denna uppsats är att endast den svenska marknaden studeras och därför enbart 

svenska invånares uppfattning av vården. Vidare kommer det inte undersökas hur den faktiska 

medicinska kvaliteten påverkas av primärvårdens nettokostnader. Det som uppsatsen vill undersöka 

är primärvårdens påverkan på upplevd nöjdhet, därför kommer inte heller specialistvård eller dess 

kostnader behandlas. 
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1.6 Disposition 

Denna uppsats är indelad enligt följande struktur. I nästa avsnitt kommer teori och en 

bakgrundsintroduktion ges. Det tredje kapitlet beskriver datamaterialet och de modeller som senare 

kommer skattas. Kapitel fyra visar resultatet av skattningarna. Den femte delen analyserar framtagen 

data. Sjätte delen knyter samman uppsatsen genom att dra en slutsats av tidigare framställd 

information. Till sist avrundas allt i sjunde kapitlet med förslag till vidare forskning.   
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2 Teori och Bakgrund 

Räkenskapssammandraget är en årlig undersökning genomförd av Statistiska centralbyrån, i vilken 

ekonomisk statistik insamlas ifrån landstingens och kommunernas bokslut (SCB 2014a). I denna 

undersökning definieras det med följande generella beskrivning vad som avses med primärvård. 

Här avses hälso- och sjukvård som möter befolkningens behov av grundläggande 

medicinsk behandling, omvårdnad samt förebyggande och rehabiliterande vård. 

Primärvården behöver inte sjukhusens resurser i form av teknisk utrustning eller 

medicinska resurser. (SCB 2014b) 

Vidare i räkenskapssammandraget så redovisas en läkare till primärvården om den har allmänmedicin 

som specialist område (SCB 2014b).  

2.1 Vårdval inom primärvården 

Med fritt vårdval av vårdcentraler har individen alltid möjligheten att välja en vårdcentral i den egna 

regionen eller landstinget, denna kan vara privatägd eller offentlig. För att den privata mottagningen 

ska gälla under reglerna för vårdval ska den ingått avtal med landstinget. Vissa landsting har tecknat 

avtal med varandra som gör att befolkningen i ett landsting har möjlighet att välja en vårdcentral i det 

andra landstinget och vise versa. (1177 Vårdguiden – en tjänst från Sveriges landsting och regioner 

[1177 Vårdguiden] 2014) 

Samtliga svenska landsting har infört vårdval vid val av vårdcentral (Praktikertjänst AB 2014).  

2.2 Utjämningssystemet 

”Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och landsting 

likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett strukturella förhållanden, som 

befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna.” 

(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 2014) 

Citatet ovan är en beskrivning av utjämningssystemet, detta system tar hänsyn till att två olika 

kommuner eller landsting kan bära varierande strukturella kostnader för att utföra nödvändiga 

samhällstjänster. Meningen med detta system är att ge de olika kommunerna eller landstingen 

liknande ekonomiska förutsättningar. För valda skillnader som t.ex. kvalitet och effektivitet skall det 

dock inte utjämnas. Utjämningssystemet är strukturerat i fem delar, dessa är införandebidrag, 

inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag samt en regleringspost. Varje del är vidare 

uppdelat i ett system för landsting och ett för kommuner. Hädanefter kommer det endast fokuseras 

på den delen av systemet som gäller för landsting. (Statskontoret 2014:2)  

För att utjämningssystemet ska fungera förvaltas det av det av flera instanser. De är regeringen, 

riksdagen, SCB, Skatteverket, Statskontoret och SKL (Statskontoret 2014:2). Denna uppsats behandlar 

endast data fram till och med år 2012, med hänsyn till detta bör det nämnas att det år 2014 infördes 

många förändringar av utjämningssystemet (Statskontoret 2014:2). 

En stor del av utjämningsystemet är inkomstutjämning, denna komponent utjämnar för skillnader i 

skatteintäkter mellan landstingen. Här bidrar huvudsakligen staten genom att överföra pengar till 

landstingen. Inkomstutjämningen består även av en mindre del där landstingen själva bidrar till de 
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finansiella överföringarna, detta genom att de med den största skattekraften1 betalar en 

inkomstutjämningsavgift. (Statskontoret 2014:2) 

En annan viktig del i utjämningssystemet är kostnadsutjämningen. De olika landstingen har strukturella 

skillnader i kostnader och behov, skillnader som de själva inte kan påverka. Kostnadsutjämningen finns 

till för att ”kompensera för strukturella behovs- och kostnadsskillnader” mellan landstingen 

(Statskontoret 2014:2). Den här delen av utjämningssystemet är till för omfördelning av finansiella 

resurser mellan de olika landstingen, här är staten budgetneutral (Statskontoret 2013:19). 

Transaktioner sker på landstingsnivå och påverkar inte direkt rikets inkomster/utgifter.  

För landstingen består kostnadsutjämningen av fyra delar. De är hälso- och sjukvård, 

befolkningsförändringar, lönekostnader och kollektivtrafik. För varje enskilt landsting beräknas 

standardkostnader2 för de olika delarna, summan av dessa kostnader kallas strukturkostnad. Även på 

riksnivå utförs beräkningar i form av genomsnittliga vägda3 standardkostnader. Också rikets 

standardkostnader summeras och på så sätt kan en vägd strukturkostnad för Sverige beräknas. Om 

rikets genomsnittliga strukturkostnad är högre än den hos ett landsting, betalar landstinget en 

kostnadsutjämningsavgift. Om riket istället har en lägre kostnad får landstinget ett 

kostnadsutjämningsbidrag. Summan av dessa avgifter och bidrag blir noll, de kommer ta ut varandra. 

(Statskontoret 2014:2) 

År 2013 omfördelade kostnadsutjämningen 1,6 miljarder kronor mellan landstingen, tio fick 

kostnadsutjämningsbidrag medan elva betalade kostnadsutjämningsavgift. Alla landsting förutom 

Stockholms läns landsting gick år 2013 plus på utjämningssystemet. Från svenska staten var detta års 

nettobidrag 24,5 miljarder kronor. Den största betydelsen har utjämningssystemet för landstingen i 

Norrland. (Statskontoret 2013:19) 

Hälso- och sjukvårdsmodellen är den delmodell av kostnadsutjämningssystemet som är mest relevant 

för denna uppsats. Modellens nuvarande form infördes år 2000 i systemet (Statskontoret 2014:2). 

Hälso- och sjukvårdsmodellen omfördelar mest pengar av kostnadsutjämningens fyra olika delar, men 

delmodellen för kollektivtrafik omfördelar nästan lika mycket (Statskontoret 2013:19). 

Strukturkostnaden för hälso- och sjukvårdsmodellen består av tre delar, de är; 

 ”Hela befolkningens kostnader för hälso- och sjukvård. 

 Kostnader för Hiv-smittade personer. 

 Tillägg eller avdrag för gles bebyggelsestruktur.” (Statskontoret 2014:12, s. 56) 

  

                                                           

1 Skattekraft beräknas utifrån beskattningsbar inkomst per invånare. 

2 Standardkostnader beräknas här i enheten kronor per invånare. 

3 Vägd med avseende på antalet invånare i de olika landstingen. 
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2.3 Tidigare studier och rapporter 
Det kan vara svårt att hitta studier som undersöker vad som påverkar om befolkningen känner att de 

får den vård de behöver. Däremot finns det tidigare studier och rapporter som undersöker vad som 

påverkar hur patienter uppfattar kvalitet inom sjukvården. Dock är det viktigt att tänka på att när 

patienter bedömer kvalitet på sjukvård, tenderar de att uppskatta den enligt bemötande av individens 

egna behov (Piligrimiene & Bučiuniene 2008). I rapport 2012:1 utgiven av Myndigheten för 

vårdanalys [Vårdanalys] upptäcktes det ändå fem variabler som har en påverkan på hur patienterna 

upplever kvaliteten i primärvården. Två variabler påverkar den upplevda kvaliteten positivt, d.v.s. en 

ökning av dessa ökar den patientupplevda kvalitén på vården. De är andel besök hos läkare och 

sjukvårdsbehov. Studien kom även fram till tre faktorer som har en negativ påverkan: antalet listade 

individer på vårdcentralen, om primärvårdsenheten ligger i en storstad och om patienten har en hög 

socioekonomisk tyngd. De granskade mottagningarna i rapporten hade exempelvis en högre 

patientupplevd kvalitet om deras patientkontakt bestod av en stor andel läkarbesök. Den upplevda 

kvaliteten var istället lägre om patienterna hade en hög socioekonomisk tyngd. Vidare i rapporten fann 

de att en hög andel besök hos läkare ökade sannolikheten att ”det aktuella behovet av sjukvård blivit 

tillgodosett vid mottagningen”.  

Flera av de faktorer som påverkar hur patienter uppfattar kvaliteten inom sjukvården kan vara svåra 

att kvantifiera, en sådan faktor kan vara relationen och kommunikationen mellan patienten och de 

som arbetar inom sjukvården (Piligrimiene & Bučiuniene 2008). När det gäller primärvård har en 

engelsk studie funnit resultat som tyder på att mindre mottagningar har fler nöjda patienter gällande 

tillgängligheten på vård (Kontopantelis et al. 2010). Även vid Vårdanalys (2012:1) granskning av den 

svenska marknaden förelåg det ett samband mellan mottagningens storlek och patientupplevd 

kvalitet, större mottagningar hade sämre betyg på flera av rapportens granskade variabler.  

I en undersökning som analyserade data ifrån de Svenska landstingen över perioden år 2005 t.o.m. 

2009, syntes inget signifikant samband mellan fritt vårdval i primärvården och dess produktivitet 

(Janlöv et al. 2013). Artikelns författare till tar upp begräsningen att de enbart kan se omedelbara 

effekter av fritt vårdval, detta eftersom endast få av de undersökta landstingen hade haft fritt vårdval 

i minst ett halvår.  

Vid en studie av primärvårdspatienter i London visade det sig att äldre människor betygsätter vården 

mer fördelaktigt än vad yngre människor gör (Campbell et al. 2001). Även i Sverige verkar det som 

ålder har påverkan på hur människor förhåller sig till sjukvård. I en befolkningsundersökning ifrån år 

2010 uppgav de tillfrågade personer som var 70 år eller äldre att de hade en högre tillgång till den 

sjukvård de behöver än vad åldersgrupper med yngre personer gjorde(SKL 2011). 

I den tidigare nämnda studien av Janlöv et al. (2013) visade det sig att produktiviteten i primärvården 

ökade om ”andel köpt primärvård från privata vårdgivare” ökade. Vidare fann de också att en ökning 

av antalet primärvårdsläkare ökade produktiviteten i primärvården. 

2.3.1 Sjukvårdsmarknaden 

I en äldre amerikansk artikel av Arrow (1963) diskuterar han industrin för medicinsk vård. I denna 

artikel poängterar han att det är skillnad mellan medicinsk vård och hälsovård. Han nämner att inom 

hälsovård kan det vid låga inkomstnivåer vara viktigare med näring, kläder och bostad än medicinsk 

vård. I artikeln jämför Arrow sjukvårdsmarknaden och den teoretiska marknaden med perfekt 

konkurrens. För att nå jämvikt på en marknad med perfekt konkurrens nämner Arrow tre 

förutsättningar: 
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1) Att det existerar en konkurrenskraftig jämvikt. 

2) Att det är möjligt att sälja alla varor och tjänster som är relevanta för kostnader. 

3) Att det är icke-ökande avkastning på marknaden. 

Om inte alla förutsättningar uppfylls leder det till en minskning i den välfärd som kan fås ut av 

nuvarande teknologi och resurser, det går inte nå ett paretooptimalt läge. Vidare tror Arrow att när 

marknader inte uppnår ett optimalt läge kommer externa sociala institutioner försöka stänga det gap 

som uppstår mellan det optimala läget och det nuvarande läget på marknaden. Från de sociala 

institutionerna behöver detta inte vara en medveten process. Det är dock inte säkert att denna process 

minskar gapet till det optimala (Arrow 1963). Även Mwachofi och Al-Assaf (2011) behandlar problemet 

med marknadsmisslyckanden, de skriver att externa krafter kan behöva tillsättas för att rätta till 

marknadsmisslyckanden. I samma veva ifrågasätter de dock om fira marknader ska ligga till grund för 

sjukvårdssystemet. Före det går behandla frågan om sjukvårdsmarknaden ska vara fri anser de att det 

först måste bestämmas om sjukvård är en rättighet för hela befolkningen eller en vara som kan säljas 

för vinst. 

Sjukvårdsmarknaden fungerar inte som det teoretiskt ideala ekonomiska marknaden (Mwachofi & Al-

Assaf 2011; Arrow 1963). En anledning till att den inte fungerar som den ideala marknaden är 

asymmetrisk information. 

2.3.2 Asymmetrisk information 

När det handlas med en vara är det möjligt att säljaren och köparen inte har samma information om 

varan, exempelvis kan säljaren ha bättre information om dess kvalitet. Denna informationsskillnad 

kallas asymmetrisk information. Informationsskillnaden gällande varans kvalitet kan bero på att det är 

omöjligt eller väldigt kostsamt att införskaffa sig information om den specifika varan. (Varian 2010) 

En debattartikel ifrån början av tvåtusentalet nämner Hanson (2001) att det finns asymmetrisk 

information på marknaden för läkemedel och sjukvård. På denna marknad är 

patienterna/befolkningen köpare. De har inte samma möjlighet att tolka informationen såsom läkare 

har, patienterna är i ett underläge (Hanson 2001). Även Mwachofi och Al-Assaf (2011) skriver om 

informationsasymmetrin på sjukvårdsmarknaden, de nämner två anledningar till denna. Först 

informationsasymmetrin mellan doktor och patient samt den mellan patient och försäkringsbolag. 

Informationsasymmetrin mellan doktor och patient uppkommer eftersom patienterna inte vet lika 

mycket om sin sjukdom som doktorn gör, därför behöver patienten att doktorn agerar i dennes 

intresse (Mwachofi & Al-Assaf 2011). På grund av informationsasymmetrin måste patienten ge upp en 

stor del av sin valfrihet till läkaren (Arrow 1963). Doktorn kan därför bestämma utbudet av vård samt 

att är även leverantör av tjänsten, det kan uppstå marknadsmisslyckanden om doktorn agerar utifrån 

eget vinstmotiv (Mwachofi & Al-Assaf 2011). Eftersom produkten av medicinsk vård tillkommer vid 

utförandet av den medicinska tjänsten går det inte testa produkten innan användning. Därför krävs 

det ett mått av förtroende mellan läkare och patient. Det förväntas att läkaren ska styras av ett 

bekymmer för patientens välbefinnande (Arrow 1963).  

Det andra området för asymmetrisk information på sjukvårdsmarknaden är mellan försäkringsbolag 

och patient. Här finns det två typer av problem; moral hazzard och adverse selection. Med moral 

hazzard behandlas den effekt försäkring har på efterfrågan på sjukvård. Individer med 
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sjukvårdsförsäkring utnyttjar mer sjukvård än de utan, detta ökar efterfrågan på medicinsk vård och 

leder till en ineffektiv fördelning av resurser (Arrow 1963; Mwachofi & Al-Assaf 2011).  

Adverse selection behandlar problemet att en person med god hälsa inte har lika stor anledning att 

köpa en försäkring som en individ med dålig hälsa. Utnyttjandet av sjukvård kan därför bli större hos 

de med dålig hälsa än de med bra. Detta kan då leda till att försäkringsbolagen måste betala ut mer 

pengar och måste därför kanske höja sina avgifter. De högre avgifterna gör att de med god hälsa tycker 

att avgifterna blir för höga och därför inte köper försäkring. Då bara de med dåliga hälsa vill köpa 

försäkring är det möjligt att marknaden för sjukvårdsförsäkringar försvinner. Detta 

marknadsmisslyckande kan undvikas om alla individer måste köpa försäkring.(Mwachofi & Al-Assaf 

2011) 

John Goodman har skrivit ett blogg inlägg på NCPA.org som utgår ifrån Arrows artikel om att det finns 

brister på marknaden för medicinsk vård. Han anser att företaget 2nd.MD har tagit fram en  smart 

lösning för den amerikanska marknaden. Detta företag erbjuder patienter virtuella möten med läkare 

så att patienterna kan få ett andra utlåtande på redan förslagen behandling. Dessa läkare tjänar inga 

pengar på patientens behandling utan har endast patientens välbefinnande i åtanke. Dessa ”rådgivare” 

utövar inte medicin och behöver därför inte vara licenserade i staten där patienten behandlas. 

(Goodman 2013) 

2.3.3 Paretoeffektivitet  

När paretoeffektivitet beskrivs är det viktigt att nämna tre begrepp: paretoförbättring, 

paretoineffektiv och paretoeffektivitet. Paretoförbättring är när möjligheten finns att göra det bättre 

för en person utan göra det sämre för någon annan. Om det inte finns möjlighet för en 

paretoförbättring är marknaden paretoeffektiv. Om det finns möjlighet för en paretoförbättring är 

marknaden paretoeffektiv, detta är inte ett önskvärt tillstånd. Om det finns möjlighet att göra det 

bättre för en individ utan att göra det sämre för någon annan bör denna förbättring utföras. 

Paretoeffektivitet ger inte en beskrivning av hur marknaden fördelar varor utan beskriver om 

marknaden befinner sig i ett tillstånd där alla möjliga byten har blivit utförda. (Varian 2010) 

2.3.4 Social välfärd 

Som det nämns i avsnitt 2.4.2. säger paretoeffektivitet inget om hur välfärd fördelas mellan människor. 

Varian (2010) skriver att det är ett önskvart mål att sträva efter paretoeffektiva fördelningar men 

nämner också i sammanhanget att det kan finnas många paretoeffektiva fördelningar. Frågan blir då 

vilken paretoeffektiv fördelning som skall väljas.  

En välfärdsfunktion gör det möjligt att slå samman olika konsumenters nytta. Detta möjliggör för att 

rangordna nyttan av olika fördelningar för en grupp av konsumenter. När individers preferenser ska 

aggregeras på ett perfekt sätt ska tre villkor beaktas. (Varian 2010) 

”1. Givet någon uppsättning av kompletta, reflexiva, och transitiva individuella 

preferenser, ska den sociala beslutsmekanismen resultera i sociala preferenser som 

uppfyller samma egenskaper. 

 2. Om alla föredrar alternativ x gentemot alternativ y, då ska den sociala 

preferensen ranka x framför y. 
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 3. Preferenserna mellan x och y ska enbart bero på hur personer rangordnar x 

gentemot y, och inte hur de rangordnar andra alternativ.” (Varian 2010, s634), (för 

engelsk originaltext, se appendix Bilaga 8) 

Enligt Arrows omöjlighetsteorem är beslutsfattandet av typen diktatur om avsnitt 1,2 och 3 

rangordnas. Den sociala rankingen är en ranking av en individ. Arrows omöjlighetsteorem visar att det 

genom att aggregera individers preferenser inte finns något perfekt sätt bilda en social preferens. Om 

det skall göras rankingar för sammanslagen nytta bör förmodligen villkor tre tas bort. Då går det skapa 

sociala välfärdsfunktioner på olika sätt. En social välfärdsfunktion är en funktion av olika individers 

nyttofunktioner. Med denna typ av funktion går det att för mer än en individ att rangordna olika 

fördelningar.  En typ av social välfärdsfunktion är ”classical utilitarian” och beräknas genom att ta 

summan av individernas nyttofunktioner. Den ser ut som följande: 𝑊(𝑢1, … , 𝑢𝑛) =  ∑ 𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1 . En annan 

social välfärdsfunktionär minimax som säger att en fördelnings sociala nytta endast beror av den 

personen som har minst nytta. Denna framställs som 𝑊(𝑢1, … , 𝑢𝑛) = min{𝑢1, … , 𝑢𝑛}. (Varian 2010) 

Arrow (1963) skriver att det verkar som att förbättra hälsan hos andra väger tyngre än att förbättra 

andra delar av deras välfärd. Mwachofi & Al-Assaf 2011 diskuterar ifall sjukvård ska kunna handlas med 

för vinst eller om det är en mänsklig rättighet. De skriver att om vård skall anses som en rättighet skulle 

effektiviteten inom sjukvårdsmarknaden bli bedömd med helt andra värderingar än en vanlig 

ekonomisk marknad. Det finns många sociala fördelar med sjukvård eftersom en hälsosam befolkning 

bidrar till en produktiv arbetsstyrka som kan bygga ett lands ekonomi. Om sjukvårdssystemet styrs av 

en regering istället för en fri marknad är det möjligt att tillgången till sjukvård bli mer jämlik fördelad 

och kan leda till goda resultat gällande hälsan hos befolkningen i ett land. (Mwachofi & Al-Assaf 2011) 

2.3.5 OLS 

För att skatta linjära regressioner går det att använda OLS. Denna metod för skattning kan genomföras 

i datorprogrammet SPSS, vilket sköter de matematiska uträckningarna. För att kunna använda OLS ska 

ett antal antaganden uppfyllas (Gujarati & Porter 2009). De antaganden som ska uppfyllas följer i listan 

nedan.  

1. Regressionsmodellen skall vara linjär i parametrarna. 

2. De förklarande variablerna skall vara oberoende av feltermen. 

3. Det förväntade värdet av den slumpmässiga feltermen ska vara 0. 

4. Homoskedacitet (feltermerna har konstant varians). 

5. Ingen autokorrelation mellan feltermerna. 

6. Antalet observationer måste vara större än antalet skattade parametrar.  

7. Observationerna till en förklarande variabel måste variera i värde.  

8. Det får inte finnas någon exakt kollinearitet mellan de olika förklarande variablerna (ingen 

exakt multikollinearitet). 

9. Modellen måste vara korrekt specificerad. (Gujarati & Porter 2009) 

För att kunna veta om det olika villkoren är uppfyllda måste det finnas ett sätt att pröva dessa på. Tre 

av antagandena förklaras nedan. Dessa är antagande nummer 4,5 och 8. 

Antagande nummer åtta tydliggör att OLS-skattningar förutsätter att det inte finns någon exakt 

multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. Med multikollinearitet menas att det finns ett 

linjärt samband mellan två eller flera förklarande variabler, exempelvis X2 = 5X3. Ett vanligt tecken på 



  

 10   

 

multikollinearitet är om t-test på skattningens individuella lutningskoefficienter visar att få av dem är 

statistiskt skilda ifrån noll men att skattningen ändå har en hög determinationskoefficient. Det går som 

riktlinje säga att det finns ett problem med multikollinearitet om ”variance-inflating factor” [VIF] har 

ett värde som är större än tio. (Gujarati & Porter 2009) 

Förutsättning numer fyra är att modellen inte skall ge någon heteroskedasticitet, det skall finnas 

homoskedacitet. Det finns homoskedacitet när modellens feltermer har samma varians. Detta 

bekymmer är mindre vanligt förekommande i tidserie- än i tvärsnittsdata. Ett sätt att undersöka 

problemet är att plotta de kvadrerade skattade residualerna gentemot de skattade värdena av den 

beroende variabeln i ett spridningsdiagram. Om det förekommer ett systematiskt mönster i 

diagrammet är det troligt att heteroskedasticitet finns i data (Gujarati & Porter 2009). Ett liknande 

grafiskt sätt att undersöka problemet är att låta SPSS plotta de standardiserade residualerna gentemot 

de förutspådda standardiserade värdena av den förklarande variabeln, om det går att se ett mönster i 

diagrammet är det troligt att data inte är homoskedastiskt (Gasking 2012).  

Enligt antagande nummer fem får det inte förekomma någon autokorrelation, det får inte finnas någon 

korrelation mellan olika observationers feltermer. Detta betyder att i tidserier får det inte förekomma 

korrelation mellan feltermer vid olika tidpunkter. Ett sätt att upptäcka om det förekommer 

autokorrelation är att plotta residualerna mot tid. När förgående steg är gjort ska diagrammet granskas 

och om det finns ett systematiskt mönster är det sannolikt att autokorrelation förekommer mellan 

observationerna. (Gujarati & Porter 2009) 

2.3.6 ANOVA 

För att testa den övergripande signifikansen på en linjär regression kan ett variansanalystest användas, 

eller kort sagt ett ANOVA-test. Förkortningen ANOVA kommer ifrån den engelska benämningen för 

variansanalys, vilken är analysis of variance. Med denna typ av test går det att pröva om alla 

betavärden i en linjär regression samtidigt är lika med noll. Det är alltså möjligt att pröva om samtliga 

lutningskoefficienter simultant är lika med noll (Gujarati & Porter 2009). 

Ett ANOVA-test av den övergripande signifikansen kan exempelvis pröva nedanstående hypotes.  

𝐻0: 𝛽1 =  𝛽2 = ⋯ =  𝛽𝑘 = 0 

𝐻𝑎: 𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑡𝑡 𝛽𝑥  ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑛𝑜𝑙𝑙. 

För att pröva om nollhypotesen kan förkastas beräknas ett F-värde fram, om detta värde är större än 

ett kritiskt F-värde för en viss signifikansnivå kan nollhypotesen förkastas (Gujarati & Porter 2009). När 

ett ANOVA-test utförs i programmet SPSS ges direkt ett p-värde, om denna siffra är lägre än den valda 

signifikansnivån kan nollhypotesen förkastas. Om detta sker går det att anta att de förklarande 

variablerna påverkar den beroende. Om nollhypotesen inte kan förkastas är det möjligt att all variation 

i den beroende variabeln beror på slumpen (Gujarati & Porter 2009).  
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3 Datamaterial och Modeller 

Denna del börjar med att förklara de variabler som används i några av uppsatsens senare modeller. I 

samband med att variablerna förklaras framställs även beskrivande statistik om dem. Den avslutande 

delen av kapitlet visar modellerna och redogör för hur de kan bidra till att besvara uppsatsens syfte. 

D.v.s. hur modellerna skulle kunna förklara om en ökning av primärvårdens nettokostnad ökar andelen 

invånare som är anser att de har tillgång till den vård de behöver. Eller om modellerna visar att en 

ökning köpt vård från privat sektor som andel av nettokostnad ökar andelen invånare som är anser att 

de har tillgång till den vård de behöver.  

 Beskrivande statistik över de variabler som ingår i datamaterialet. Till vänster för året 

2006, till höger för år 2012. 

    ÅR 2006       År 2012     

  Minimum Maximum Medelvärde 
Standard- 
avvikelse Minimum Maximum Medelvärde 

Standard- 
avvikelse 

Upplevd 
nöjdhet 69,0 83,0 74,7 4,1 76,0 85,0 80,1 2,6 

Nettokostnad 2 494,1 4 052,3 2 995,0 412,7 2 844,7 4 131,8 3 351,0 367,7 

Andel privat 5,7 38,6 15,3 9,6 12,6 51,0 26,0 11,7 

Ålder 14,1 20,7 18,6 1,7 15,4 23,5 20,8 2,1 

Inkomst 185,5 217,5 193,2 6,8 194,1 233,8 204,1 9,1 

Allmänläkare 52,0 73,0 61,0 6,3 52,0 78,0 64,0 6,8 

Besök inom 
sju dagar 74,0 95,0 85,4 5,6 80,0 98,0 92,8 4,4 

 

I Tabell 1 framställs beskrivande statistik för de 20 landstingen i datamaterialet. Den vänstra delen av 

tabellen beskriver år 2006, d.v.s. före införandet av fritt vårdval. Året 2012 hade alla landsting hunnit 

införa vårdval inom primärvården, beskrivande statistik för detta år finns i högra delen av Tabell 1. Fyra 

olika statistiska mått redovisas för sju av variablerna som används i uppsatsen. De variablerna som 

finns i tabellen förklaras mer nedan.  

Upplevd nöjdhet: Detta mått mäter andelen invånare som anser sig ha tillgång till den vård de behöver. 

Talet anges i procent och kan därför variera mellan 0-100 %. Data är inhämtat ifrån KOLADA (2014b) 

som i sin tur baserat data på enkätuppgifter ifrån Vårdbarometern. För att räknas in i andelen som 

anser sig ha tillgång till den vård de behöver måste en person svarat att de ”instämmer helt eller delvis” 

på frågan ”jag har tillgång till den vård jag behöver” (KOLADA 2014b). Ur Tabell 1 går det se att år 2006, 

före vårdvalets införande, gav observationerna ett medelvärde på ungefär 75 %, till år 2012 hade det 

stigit med cirka fem procentenheter till 80 %. Minimumvärdet för år 2006 var sju procentenheter lägre 

än 2012 års värde. Maximumvärdet var dock endast två procentenheter högre år 2012 i jämförelse 

med år 2006. 

Nettokostnad: Detta tal beräknas genom att nettokostnaden för primärvården i ett landsting divideras 

med antalet invånare i regionen, kostnaden är beräknad ”exklusive primärvårdsansluten hemsjukvård 

och kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen” (KOLADA 2014b). Nettokostnaden definieras 
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som bruttokostnad4 minus bruttointäkter (KOLADA 2014b). Bruttointäkterna består av externa och 

interna intäkter (KOLADA 2014a). År 2011 var primärvårdens bruttointäkter närmare 18 miljarder, av 

dessa var 14 miljarder interna intäkter. Av de externa intäkterna består närmare en tredjedel av 

patientavgifter och andra avgifter (SCB 2012). Skatter, generella statsbidrag och finansnetto ska 

finansiera nettokostnaden (SCB 2014b). Data är inhämtat från KOLADA (2014b) som i sin tur har 

baserat information på uppgifter ifrån SCB. Nettokostnaden har sedan inflationsjusterats till 2005 års 

kostnader. För år 2006 har inflationsjusteringen gått till enligt följande princip. 

𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (𝑏𝑎𝑠å𝑟 2005) =  
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 å𝑟 2006

(1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛2006)
 

För året 2012 är utförs en aningen mer komplicerat beräkning då hänsyn måsta tas till flera års 

inflation. Principen till denna uträckning följer nedan. 

𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (𝑏𝑎𝑠å𝑟 2005)

=  
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 å𝑟 2012

(1 + 𝑖2006) ∗ (1 + 𝑖2007) ∗ (1 + 𝑖2008) ∗ (1 + 𝑖2009) ∗ (1 + 𝑖2010) ∗ (1 + 𝑖2011) ∗ (1 + 𝑖2012)
 

𝑖 = 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Inflationen för åren 2006-2012 går att finna i Bilaga 1.   

Ur Tabell 1 kan medelvärdet för nettokostnaden i 2005 års värde utläsas. För året 2006 var den 

2 995 kr/invånare vilket var något lägre än medelvärdet för 2012 års nettokostnad som var 

3 351 kr/invånare. Gällande minimum- och maximumvärdena får de båda observationsperioderna går 

det se att minimumvärdet för år 2012 var 351 kr större per invånare än vad det var år 2006, medan 

maximum värdet endast ökat med ungefär 80 kr/invånare under samma period.  

Andel privat: En storhet som beskriver andelen köpt ”primärvård från privata företag/vårdgivare som 

andel av nettokostnad(exkl. läkemedel, %)” (KOLADA 2014b), andelen anges i procent. För 2006 var 

15,3 % av primärvårdens nettokostnad baserad på köp av primärvård från privata företag/vårdgivare, 

detta kan ses i förhållande till år 2012 då motsvarade andel var 26,0 %. Under 2012 var rikets 

medelvärde för landstingens genomsnittliga andel ungefär 1,7 gånger 2006 års värde. Ur Tabell 1 går 

det utläsa att den största observationen för år 2012 var 51,0 %, detta värde tillhör Stockholms läns 

landsting. Det betyder att i Stockholms läns landsting var hälften av alla nettokostnader vid produktion 

av primärvård hänförliga till i köp av vård från privatsektor. Vidare kan det i Tabell 1 ses att för båda 

åren är det kortare avstånd mellan minimivärdet och medelvärdet än mellan maximumvärdet och 

medelvärdet, det är möjligt att fördelningen för variabeln andel privat är högerskev. Data för denna 

storhet har hämtats från KOLADA (2014b) som i sin tur har baserat sin information på uppgifter ifrån 

SCB.  

Ålder: Ålder återger hur stor andel av befolkningen i landstingen som är över 65 år, detta tal anges i 

procent. I Tabell 1 går det att se att medelvärdet för observationerna är nära ungefär 20 % för bägge 

åren. Notera att medelvärdet inte speglar hur stor andel av hela Sveriges befolkning som är över 65 år, 

eftersom landstingen har olika folkmängder. Exempelvis har Stockholms län mer invånare än Örebro 

                                                           

4 ”I bruttokostnader ingår alla kostnader för en verksamhet” (KOLADA 2014a).   
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län (SCB 2014c) och behöver därför en större vikt vid uträkning av rikets medelålder. Det redovisade 

medelvärdet i tabellen anger genomsnittsvärdet av de olika observationerna. Data har hämtats ifrån 

KOLADA (2014b) som har baserat sin information på uppgifter ifrån SCB. 

Inkomst: Medianinkomsten i ett landsting för invånare som är sexton år eller äldre. Detta värde anges 

i tusentals kronor. Data har hämtats ifrån SCB (2014d). Som i fallet med den tidigare nämnda variabeln 

nettokostnad justeras medianinkomsten för inflation. Denna justering sker till 2005 års värden och går 

till enligt följande princip. 

𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 (𝑏𝑎𝑠å𝑟 𝑇) =  
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 å𝑟 𝑡

∑ (1 + 𝑖𝑝
𝑡
𝑝=𝑇+1 )

 

𝑇 = å𝑟𝑒𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑠𝑘𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 (𝑏𝑎𝑠å𝑟) 

𝑡 = 𝑑𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 å𝑟𝑒𝑡 

𝑖 = 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

I Tabell 1 går det att se medelvärdet av observationerna för den inflationsjusterade inkomsten. År 2006 

var detta värde ungefär 193 000 kronor, det är mindre än för år 2012 då motsvarande siffra var ungefär 

204 000 kronor. Det går ytterligare att se maximivärdet för båda åren ligger mer än tre 

standardavvikelser ifrån medelvärdet, fördelningen för variabeln inkomst kan därför vara högerskev. 

Allmänläkare: Antalet sysselsatta specialistläkare inom allmänmedicin vilka arbetare inom vården per 

100 000 invånare i landstinget. Data kommer ifrån Socialstyrelsen (2014). Ur Tabell 1 går det se att 

minimivärdena för åren 2006 och 2012 är lika stora, 52 stycken specialistläkare inom allmänmedicin 

per 100 000 invånare. Däremot är medelvärdet något större år 2012, detta år varierade 

observationerna inom intervallet 52 till 78 stycken specialistläkare inom allmänmedicin per 

100 000 invånare. 

Besök inom sju dagar: Denna variabel mäter andelen patienter som får minst ett ”läkarbesök i 

primärvård på allmänläkarmottagning inom sju dagar” (KOLADA 2014b). Andelen anges i procent. I 

Tabell 1 går det se att ifrån året 2006 till år 2012 hade medelvärdet av observationerna för andelen 

som fick ett besök inom sju dagar ökat från 85,4 % till 92,8 %. År 2012 var den största observationen 

hela 98 %. Data har hämtats ifrån KOLADA (2014b) som fått informationen ifrån SKL. 
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3.1 Skillnader hos de olika landstingen 

 

Figur 1: Invånare som anser sig ha tillgång till den vård de behöver(upplevd nöjdhet) för åren 

2005 t.o.m. 2012. 

Figur 1 illustrerar hur den upplevda nöjdheten hos de olika landstingen förändrades under åren 2005 

t.o.m. 2012.  Illustrationen är svår att granska eftersom observationerna överlappar varandra. Det 

verkar dock som den lägsta nöjdhetsnivån är lite högre från och med år 2010, detta eftersom 

miniminivån på observationerna efter denna tidpunkt är lite större än tidigare. Den 1 januari 2010 

skulle alla landstingen enligt lag infört vårdval i primärvården (Socialstyrelsen 2010). Det ser ut som 

det finns en möjlighet att invånare som anser sig ha tillgång till den vård de behöver följer ett linjärt 

samband under den granskade perioden.  

3.2 Modeller och hypoteser 

Följande avsnitt redogör för de fem olika modellerna som studeras och skattas i uppsatsen.  

3.2.1 Linjär modell för år 2006 och år 2012 (Modell A) 

Mellan år 2007 till och med år 2010 infördes vårdval i Sveriges regioner (Socialstyrelsen 2010). För att 

kunna avgöra om det är någon skillnad mellan före eller efter vårdvalet skattas vid två olika tillfällen 

en modell för tvärsnittsdata. Modellen skattas först året 2006, d.v.s. innan vårdval i primärvården 

infördes. Efter den inledande uppskattningen genomförs en ny skattning, denna gång för år 2012. Den 
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nya skattningen är tidsmässigt några år efter vårdvalsreformens genomförande. När modellen tagits 

fram för dessa två tillfällen är det möjligt att jämföra skillnader mellan före och efter vårdvalet. 

Skillnaderna jämförs för att kunna se om vårdvalet har någon betydelse.  Modellen som skattas ser ut 

som följande. 

𝑈𝑝𝑝𝑙𝑒𝑣𝑑 𝑛ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡𝑖 =  𝛽1 + 𝛽2𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 + 𝛽3𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖 + 𝛽4Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 + 𝛽5𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖 

+𝛽6𝐴𝑙𝑙𝑚ä𝑙ä𝑘𝑎𝑟𝑒𝑖 + 𝛽7𝐵𝑒𝑠ö𝑘 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑠𝑗𝑢 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑖 +  𝑢𝑖 

Denna modell kommer att benämnas som Modell A i resterande del av uppsatsen. Detta är en linjär 

modell, för att skatta denna utförs en regression på datamaterialet med OLS-metoden. 

OLS-skattningarna beräknas med hjälp av SPSS. 

3.2.2 Logaritmerad modell för år 2006 och år 2012 (Modell B) 

Det är möjligt att skattningarna av Modell A inte ger ett bra resultat, detta kan bero på att modellen 

inte är specificerad i rätt form. En möjlighet är att modellen är icke-linjär enligt formen nedan. 

𝑌𝑖 =  𝛽1 ∗ 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖
𝛽2 ∗ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖

𝛽3 ∗ Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖
𝛽4 ∗ 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖

𝛽5 

∗ 𝐴𝑙𝑙𝑚ä𝑛𝑙ä𝑘𝑎𝑟𝑒𝑖
𝛽6 ∗ 𝐵𝑒𝑠ö𝑘 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑠𝑗𝑢 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑖

𝛽7 ∗ 𝑒𝑢𝑖  

En icke-linjär modell kan inte skattas med OLS-metoden. Om variationen i data för upplevd nöjdhet 

stämmer med den ovanstående icke-linjära modellen, kan denna transformeras till en linjär modell 

med hjälp av logaritmer. Om båda sidorna logaritmeras framkommer nedanstående modell. 

ln 𝑈𝑝𝑝𝑙𝑒𝑣𝑑 𝑛ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡𝑖 = 𝑎 + 𝛽2 ln 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 + 𝛽3 ln 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖 + 𝛽4 ln Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 

+𝛽5 ln 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖 + 𝛽6 ln 𝐴𝑙𝑙𝑚ä𝑙ä𝑘𝑎𝑟𝑒𝑖 + 𝛽7 ln 𝐵𝑒𝑠ö𝑘 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑠𝑗𝑢 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝑢𝑖 

Fortsättningsvis i uppsatsen kommer den logaritmerade modellen benämnas som Modell B. På denna 

genomförs skattning och eftersom modellen nu är linjär i parametrarna kan OLS användas. Skattningen 

utförs för år 2006 respektive år 2012, således kan vårdvalets betydelse studeras.  

3.2.3 Paneldata för åren 2005-2012 (Modell C) 

Det är möjligt att Modell A och B inte lyckas beskriva vad som påverkar upplevd nöjdhet. Det behöver 

nödvändigtvis inte betyda att modellerna är felformulerade utan kan också vara en konsekvens av att 

det finns för få observationer i datamaterialet. Ett sätt att få mer observationer är att använda 

paneldata. I tidigare modeller har tvärsnittsdata använts, då observeras de olika variablerna för tjugo 

landsting vid ett specifikt år. Med paneldata tillåts variablerna att variera över både landsting och år. 

Om det antas att den upplevda nöjdheten beror på de variabler som redovisas i modellen nedan och 

att det inte finns några andra skillnader hos landstingen som påverkar upplevd nöjdhet, kan alla 

observationer behandlas som ett data set. Nedan visas paneldatamodellen som hädanefter kommer 

att kallas Modell C. 

𝑈𝑝𝑝𝑙𝑒𝑣𝑑 𝑛ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛽4Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡+𝛽5𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖𝑡 

+𝛽6𝐴𝑙𝑙𝑚ä𝑛𝑙ä𝑘𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛽7𝐵𝑒𝑠ö𝑘 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑠𝑗𝑢 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝑉å𝑟𝑑𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 
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Det nedsänkta i:et efter variablerna innebär att den kan variera över enheter och det nedsänkta t:et 

betecknar att variabeln kan variera över tid. Notera att inga parametrar (β) i Modell C har nedsänkta 

i:n eller t:n, de är konstanta över tid och enheter. Datamaterialets observationer består av landstingen 

och tiden är ett specifikt år under perioden 2005 t.o.m. 2012. För variabeln besök inom sju dagar 

saknas data för året 2005. 

I Modell C förekommer en ny variabel, den redovisas under beteckningen vårdval. Detta är en binär 

variabel som anger om ett landsting under det specifika året tillåtit vårdval inom primärvården. Om 

det tillåtits får vårdval värdet ett och om det ännu inte hunnit genomföras får variabeln värdet noll. 

Data för denna variabel har baserats på information ifrån rapporten Införandet av vårdval i 

primärvården. Slutredovisning (Socialstyrelsen 2010). 

För att uppskatta modellen utförs en linjär regression, metoden för skattningen är OLS. 

3.2.4 Modell med landstingseffekter (Modell D) 

Utjämningssystemet finns till för att korrigera för strukturella skillnader mellan de olika landstingen. 

Det är ändå tänkbart att detta system inte fullständigt jämnar ut för dessa strukturella skillnader. En 

annan möjlighet är att de olika landstingen har varierande grundläggande inställningar till vården och 

därför har valda skillnader som tidigare inte undersökts i uppsatsen. En paneldatamodell skattas vilken 

tar hänsyn till landstingsfasta effekter samt de tre variablerna upplevd nöjdhet, nettokostnad och 

andel privat. Modellen kommer innehålla data för de olika landstingen ifrån åren 2005 t.o.m. 2012. 

Denna modell visas nedan och kommer i resterande del av uppsatsen att benämnas som Modell D. 

𝑈𝑝𝑝𝑙𝑒𝑣𝑑 𝑛ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝐷1 + 𝛼2𝐷2 + 𝛼3𝐷3 + 𝛼4𝐷4 + 𝛼5𝐷5 + 𝛼6𝐷6 + 𝛼7𝐷7 + 𝛼8𝐷8 + 𝛼9𝐷9 

+𝛼10𝐷10 + 𝛼11𝐷11 + 𝛼12𝐷12 + 𝛼13𝐷13 + 𝛼14𝐷14 + 𝛼15𝐷15 + 𝛼16𝐷16 + 𝛼17𝐷17 + 𝛼18𝐷18 + 𝛼19𝐷19 

+𝛽2𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

Modellen ovan innehåller 19 dummyvariabler som betecknas med Dx, dessa variabler kan användas 

för att separera ut landstingens individuella effekter. Notera att datamaterialet innehåller 20 stycken 

landsting men endast 19 dummyvariabler, detta för att Landstinget i Kronoberg används som bas. 

Dummyvariablerna representerar ett specifikt landstings skillnad ifrån detta baslandsting. 

Parametrarna från dummyvariablerna påverkar interceptet. Vilken dummyvariabel som beskriver 

vilket landsting följer nedan. 

𝐷1 = 𝐵𝑙𝑒𝑘𝑖𝑛𝑔𝑒 ∶  𝐷2 = 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑟𝑛𝑎 ∶  𝐷3 = 𝐺ä𝑣𝑙𝑒𝑏𝑜𝑟𝑔 ∶  𝐷4 = 𝐽ö𝑛𝑘ö𝑝𝑖𝑛𝑔 ∶  𝐷5 = 𝐾𝑎𝑙𝑚𝑎𝑟  

𝐷6 = 𝑈𝑝𝑝𝑠𝑎𝑙𝑎 ∶  𝐷7 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑙𝑎𝑛𝑑 ∶  𝐷8 = Ö𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔ö𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑑 ∶  𝐷9 = 𝐽ä𝑚𝑛𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑 

𝐷10 = 𝑆ö𝑟𝑚𝑙𝑎𝑛𝑑 ∶  𝐷11 = 𝑉ä𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑟𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑 ∶  𝐷12 = 𝑉ä𝑠𝑡𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑 ∶  𝐷13 = 𝑁𝑜𝑟𝑟𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 

𝐷14 = 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑 ∶  𝐷15 = 𝑆𝑘å𝑛𝑒 ∶  𝐷16 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑚 ∶  𝐷17 = 𝑉ä𝑠𝑡𝑒𝑟𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛  

 𝐷18 = 𝑉ä𝑠𝑡𝑟𝑎𝑔ö𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑑 ∶  𝐷19 = Ö𝑟𝑒𝑏𝑟𝑜 
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3.2.5 Hypoteser 

För att få svara på uppsatsens två syftesfrågor formuleras två hypoteser, de är applicerbara på 

Modell A, B, C eller D. Hypoteserna prövas på tio procents signifikansnivå.  

Hypotes 1:    

𝐻0
1: 𝛽2 ≤ 0 

𝐻𝐴
1: 𝛽2 > 0  

Den första hypotesen finns till för att granska påståendet att en ökning av primärvårdens 

nettokostnader leder till en ökning av andelen invånare som anser att de har tillgång till den vård de 

behöver. Om nollhypotesen kan förkastats, stärks detta påstående. 

Hypotes 2:  

𝐻0
2: 𝛽3 ≤ 0 

𝐻𝐴
2: 𝛽3 > 0  

Den andra hypotesen har formulerats för att undersöka påståendet att en ökning av andelen köpt 

primärvård från privata företag som andel av primärvårdens nettokostnad ökar andelen invånare som 

anser att de har tillgång till den vård de behöver. Om nollhypotes två kan förkastas ger det stöd åt 

påståendet.  

3.2.6 Kostnadsfunktion 

Det är bra att veta vad vissa variabler har för påverkan på kostnaden för sjukvård. Därför är det 

intressant att ta reda på är hur landstingens kostnad5 per invånare förändras av några förklarande 

variabler som används i de tidigare modellerna. Med hjälp av OLS kommer följande linjära modell 

skattas. 

ln 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2 ln 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛽3 ln Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽4 ln 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖𝑡 

+𝛽5 ln 𝐴𝑙𝑙ä𝑚𝑛𝑙ä𝑘𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡 + ln 𝑢𝑖𝑡 

Det finns en ny variabel i ovanstående funktion, justerad kostnad. Denna anges i kronor per invånare. 

Variabeln beräknas utifrån kostnaden för primärvård, men den bortser från ”kostnader för läkemedel 

inom läkemedelsförmånen” (KOLADA 2014b). Data är inhämtat från KOLADA (2014b) som i sin tur har 

baserat information på uppgifter ifrån SCB. Kostnaden har inflationsjusterats till 2005 års kostnader 

enligt följande princip. 

  

                                                           

5 Kostnad i detta fall är ”bruttokostnaden minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och 
landsting” (kolada 2014b). 
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𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (𝑏𝑎𝑠å𝑟 𝑇) =  
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 å𝑟 𝑡

∑ (1 + 𝑖𝑝
𝑡
𝑝=𝑇+1 )

 

𝑇 = å𝑟𝑒𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑠𝑘𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 (𝑏𝑎𝑠å𝑟) 

𝑡 = 𝑑𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 å𝑟𝑒𝑡 

𝑖 = 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
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4 Empiri 

Det första som är intressant att undersöka är om politisk inställning hade någon betydelse för hur 

snabbt landstingen implementerade vårdval i primärvården. Som det tidigare nämnts i uppsatsen 

skulle alla landstingen enligt lag infört vårdval inom primärvården den 1 januari 

2010 (Socialstyrelsen 2010). Därför undersöks det vilka landsting som frivilligt infört vårdval i 

primärvården innan de blev tvungna. 

 Om landstingen under början av år 2009 infört vårdval i primärvården, sorterat enligt 

den politiska inriktningen på den styrande majoriteten i de olika landstingsfullmäktige.  Data 

baserat på information ifrån Socialstyrelsen (2010) och Wikimedia Foundation (2014). 

    

I Tabell 2 går det se att alla de landstingsstyren som var ledda av en vänster majoritet6 inte hade infört 

vårdval inom primärvården i början av år 2009. Vidare går det se att högerledda styren tidigare 

implementerade vårdvalet, endast ett av åtta högerledda landsting hade inte implementerat vårdval i 

primärvården i början av 2009.  

4.1 Modell A 

Den första skattningen av Modell A utförs på data ifrån året 2006, detta är en tidpunkt då vårdval ännu 

inte införts i primärvården.  

 Resultat av OLS-skattning på Modell A för året 2006. 
Koefficientera  

  Icke Standardiserade Koefficienter 

t Sig. Modell A β Medelfel 

(Konstant) 16,336 50,400 0,324 0,751 

Nettokostnad -0,002 0,003 -0,687 0,504 

Andel privat -0,251 0,119 -2,108 0,055 

Ålder 0,139 0,837 0,166 0,871 

Inkomst 0,209 0,202 1,036 0,319 

Allmänläkare -0,054 0,158 -0,341 0,738 

Besök inom sju dagar 0,326 0,181 1,797 0,096 

a. Beroende Variabel: Upplevd nöjdhet R2 = 0,362 

 

                                                           

6 Partierna indelades på en ordinalskala från vänster till höger enligt följande: Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna. 

Status 2009\Landstingsstyren                  Vänster Mitt Höger 

Vårdval 0 1 7 

Ej Vårdval 9 1 1 
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Tabell 3 visar resultatet av den första OLS-skattningen. Endast två variabler är signifikanta på tio 

procents nivå, de är andel privat och besök inom sju dagar. Viktigt att notera är att signifikansnivån 

som visas i tabellen gäller för dubbelsidiga test. Betavärdet för andel privat är ungefär -0,25. Det 

betyder att om andelen köpt primärvård av privata företag/vårdgivare som andelen av ett landstings 

nettokostnad för primärvård ökar med en procent, skulle upplevd nöjdhet minska med 2,5 promille. 

Betavärdet för besök inom sju dagar är 0,326. Denna parameters resultat ska tolkas som om andelen 

patienter vilka erbjuds läkarbesök inom sju dagar ökar med en procent, ökar andelen som känner att 

de har tillgång den vård de behöver med 0,326 procent. Modellens determinationskoefficient är 0,362 

(se Tabell 3), d.v.s. endast cirka 36 % av variationen i andelen av befolkningen som anser sig ha tillgång 

till den vård de behöver kan förklaras av den ovanstående skattningen av Modell A.  

Ett ANOVA-test på resultatet i Tabell 3 ger ett F-värde på 1,228, detta motsvarar ett p-värde på 35,3 % 

(se Bilaga 2, Tabell B2). De höga signifikansnivåerna för de olika variablernas betavärden, den låga 

determinationskoefficienten samt den höga signifikansnivån vid ANOVA-testet gör att inga större 

antaganden eller slutsatser bör göras på vad som påverkar upplevd nöjdhet.  

Den första skattningen var för år 2006, en tidpunkt innan vårdval i primärvården genomförts. För att 

se om vårdvalet har haft någon påverkan på vad folk anser gör att de får den vård de behöver 

genomförs en andra skattning av modell A, denna gång med data från året 2012. Detta är vid en 

tidpunkt då vårdvalet varit aktivt i samtliga landsting under några år.  

 Resultatet av OLS skattning enligt modell A på tvärsnittsdata för Sveriges landsting 

och året 2012.  
Koefficientera 

  Icke Standardiserade Koefficienter 

t Sig. Modell A β Medelfel 

(Konstant) 
57,798 32,501 1,778 0,099 

Nettokostnad -0,001 0,002 -0,526 0,608 

Andel privat -0,017 0,076 -0,219 0,830 

Ålder -0,072 0,532 -0,135 0,894 

Inkomst 0,077 0,111 0,694 0,500 

Allmänläkare 0,016 0,098 0,159 0,876 

Besök inom  
sju dagar 0,120 0,160 0,755 0,464 

a. Beroende Variabel: Upplev nöjdhet R2 = 0,186 

 

Ingen av variablerna i Tabell 4 är signifikant på tio procents nivå, detta skiljer sig från Tabell 3 då andel 

privat och besök inom sju dagar var signifikanta. I Tabell 4 går det se att determinationskoefficienteten 

är 0,186, detta betyder att skattningen av modellen endast kan förklara 18,6% av variationen i upplevd 

nöjdhet. Ett ANOVA-test på resultatet i Tabell 3 ger ett F-värde på 0,495, detta motsvarar ett p-värde 

på 80,1% (se Bilaga 3, Tabell B3). Det går inte förkasta hypotesen att alla parametrar simultant är lika 

med noll.  
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Skattningen av Modell A med data för år 2012 gav inga indikationer på att de förklarande variablerna 

påverkar upplevd nöjdhet. De dåliga linjära sambandet vid de två skattningarna av Modell A skulle 

kunna bero på att modellen inte är korrekt specificerad. En möjlighet är att modellen är icke-linjär.  

4.2 Modell B 

Prövning av Modell A gav inte goda resultat på skattningen. Nästa steg blir att pröva Modell B på 

tvärsnittsdata för år 2006 och 2012. Modell B är en linjär modell som har transformerats utifrån en 

icke-linjär modell.   

 Resultatet av OLS-skattning enligt Modell B med tvärsnittsdata för Sveriges landsting 

och året 2006. 
Koefficientera 

  Icke Standardiserade Koefficienter 

t Sig. Modell B β Medelfel 

(Konstant) 1,460 3,045 0,479 0,640 

ln Nettokostnad -0,084 0,106 -0,794 0,441 

ln Andel privat -0,066 0,026 -2,511 0,026 

ln Ålder -0,017 0,198 -0,086 0,933 

ln Inkomst 0,440 0,517 0,851 0,410 

ln Allmänläkare -0,075 0,124 -0,603 0,557 

ln Besök inom sju dagar 0,389 0,195 1,999 0,067 

a. Beroende Variabel: ln Upplevd nöjdhet  R2 = 0,415 

  

Vid 2006 års skattning av Modell A är endast två förklarande variabler signifikanta på tio procents nivå, 

de andel privat samt besök inom sju dagar. I Tabell 5 finns 2006 års skattning av Modell B. I denna är 

två logaritmerade variabler signifikanta på tio procents nivå, än en gång var det andel privat och besök 

inom sju dagar. Notera att signifikansnivån i tabellen gäller för dubbelsidiga test. Andel privat har 

ungefär värdet -0,07. Om andelen köpt vård av privata företag som andel av primärvårdens 

nettokostnad ökar procentuellt med 1 %, skulle andelen invånare som anser att de har tillgång till den 

vård de behöver procentuellt minska med 0,07 %. Observera att det som sker är en procentuell ökning 

och minskning av variablerna, detta tydliggörs med följande exempel.  

Exempel: Säg att upplevd nöjdhet och andel privat är 10,0 % i utgångsläget. Om andel privat får en 

procentuell ökning med en procent, till 10,1 %, minskar upplevd nöjdhet med 0,07 % till 9,93 %. 

Determinationskoefficienten för modellen är 0,415 (se Tabell 5) vilket betyder att denna skattning 

förklarar mindre än 50 % av variationen i upplevd nöjdhet.  Ett ANOVA-test på resultatet i Tabell 5 ger 

ett F-värde på 1,539, detta motsvarar ett p-värde på 24,2 % (se Bilaga 4, Tabell B4). Det går inte att 

förkasta hypotesen att alla betavärden är lika med noll. Den första skattningen av Modell B ger ingen 

indikation på att informationen i Tabell 5 går att användas för att skatta logaritmen av upplevd nöjdhet. 

Nästa steg i processen blir att upprepa prövningen av Modell B men denna gång för året 2012. 
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 Resultatet av OLS-skattning enligt modell B med tvärsnittsdata för Sveriges landsting 

och året 2012. 
Koefficientera 

  Icke Standardiserade Koefficienter 

t Sig. Modell B β Medelfel 

(Konstant) 2,942 1,991 1,478 0,163 

ln Nettokostnad -0,043 0,087 -0,497 0,628 

ln Andel privat -0,009 0,026 -0,352 0,730 

ln Ålder -0,018 0,134 -0,133 0,896 

ln Inkomst 0,222 0,295 0,753 0,465 

ln Allmänläkare 0,015 0,080 0,183 0,857 

ln Besök inom sju dagar 
0,140 0,179 0,782 0,448 

a. Beroende Variabel: ln Upplevd nöjdhet  R2 = 0,184 

 

Som det går att se i Tabell 6, hade alla parametrarna hög signifikansnivå. Det finns inget som tyder på 

att denna modell förklarar variationen i upplevd nöjdhet för året 2012. Bland annat så är p-värdet ifrån 

ANOVA-testet lika med 80,5 % (se Bilaga 5, Tabell B5). Ingen skattning av Modell A eller B resulterar i 

modeller som tydligt förklarar variationen i upplevd nöjdhet. Det är dock fortfarande möjligt att någon 

av Modell A eller B kan beskriva variationen i upplevd nöjdhet, men att skattningarna inte ger något 

bra resultat eftersom det finns för få observationer i urvalet.  

4.3 Modell C 

Modell C tillåter sammanslagen data för landstingen och olika år, detta ger mer observationer till 

datamängden. En skattning av denna modell skulle kunna ge mer signifikanta resultat på de 

förklarande variablerna än tidigare utförda skattningar enligt Modell A, detta på grund av de extra 

observationerna. 

 Resultatet av skattning på paneldata för de olika landstingen och åren 2005-2012, 

skattning sker enligt Modell C. 
Koefficientera 

  
Icke Standardiserade 

Koefficienter 

t Sig. 

  

Modell C Β Medelfel VIF 

(Konstant) 27,354 12,531 2,183 0,031   

Nettokostnad -0,003 0,001 -3,676 0,000 1,513 

Andel privat -0,118 0,036 -3,314 0,001 2,095 

Ålder 0,144 0,219 0,657 0,513 2,358 

Inkomst 0,145 0,049 2,939 0,004 2,154 

Allmänläkare 0,058 0,043 1,339 0,183 1,097 

Besök inom sju dagar 0,287 0,070 4,119 0,000 1,417 

Vårdval 4,317 0,802 5,385 0,000 1,994 

a. Beroende Variabel: Upplevd nöjdhet   R2 = 0,468 
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I Tabell 7 redovisas resultatet av OLS-skattningen enligt Modell C. För att komma fram till resultatet i 

denna tabell har data för åren 2005 t.o.m. 2012 använts. Fem av de sju förklarande variablerna är 

signifikanta på mindre än en procents nivå. Notera att signifikansnivån i Tabell 7 gäller för dubbelsidiga 

test.  

Parametern tillhörande variabeln nettokostnad är den första att granskas noggrannare. Betavärdet för 

denna är -0,003, vid ett dubbelsidigt test har den en väldigt låg signifikansnivå (0,00034 %). Detta 

betavärde förklarar att om primärvårdens nettokostnad per person ökar med 1 000 svenska kronor i 

2005 års värde, så skulle upplevd nöjdhet i landstinget minskas med tre procentenheter. För att 

förgående påstående ska gälla krävs förutsättningen att alla andra variabler är konstanta.  Denna 

information är relevant för första syftesfrågan, ökar andelen invånare som anser de har tillgång till den 

vård de behöver genom att primärvårdens nettokostnader ökar. Ett enkelsidigt test av Hypotes 1 ger 

ett p-värde för β2 som är större än 0,99. 

Även betavärdet för andel privat har en låg signifikansnivå vid dubbelsidigt test (0,1 %), denna 

parameter fick värdet -0,118. Detta negativa betavärde förklarar att om andel privat ökar med en 

procent minskar andelen invånare som känner att de har tillgång till den vård de behöver med ungefär 

0,12 %. Vid det enkelsidiga testet i Hypotes 2 är p-värdet för parametern högre, nämligen 0,9994. Det 

blir en hög signifikansnivå eftersom β3 är negativ. 

Det går ytterligare i Tabell 7 se att variablerna inkomst, vårdval samt besök inom sju dagar har en låg 

signifikansnivå och ett positivt samband med upplevd nöjdhet. Om medianinkomsten i 2005 års värde 

ökar med 10 000kr, ökar andelen som anser att de har tillgång till den vård de behöver med 1,45 %. 

Vårdval är en binär variabel, antingen har vårdval i primärvården införts under ett specifikt år eller så 

har det inte det. Skattningen förutspår att om vårdval införts i ett landsting kommer upplevd nöjdhet 

vara drygt fyra procentenheter större än om det inte genomförts. Allmänläkare och ålder fick vid denna 

skattning höga signifikansnivåer. 

Skattningen fick en determinationskoefficient på 0,468 (se Tabell 7). Det betyder cirka 47 % av 

variationen i upplevd nöjdhet förklaras av den skattade modellen. Ett ANOVA-test på skattningen ger 

ett F-värde på 16,758 (se Bilaga 6, Tabell B6), det betyder att modellen är giltig på mindre än en 

promilles signifikantnivå. Det är troligt att minst en av variablerna påverkar upplevd nöjdhet. Ingen av 

lutningskoefficienterna i Tabell 7 har VIF-värden över tio, det verkar inte finnas några problem med 

exakt multikollinearitet.  
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Figur 2: Spridningsdiagram över de standardiserade residualerna och de förutspådda 

standardiserade värdena för upplevd nöjdhet. Detta vid skattning av Modell C med data över 

Sveriges landsting och åren 2005-2012. 

Förutom multikollinearitet förutsätts det att skattningen inte ger någon heteroskedasticitet i data. Ett 

sätt att upptäcka heteroskedasticitet är att granska ett spridningsdiagram med de standardiserade 

residualerna och standardiserade skattade värden av upplevd nöjdhet. Resultatet av denna process 

visas i Figur 2. Utifrån denna bild är det svårt att säga om det förekommer heteroskedasticitet eller 

inte. Det är möjligt att residualernas spridning ökar när den standardiserade skattningen av upplevd 

nöjdhet ökar, detta kan vara ett tecken på heteroskedasticitet. 

Det sista antagandet som ska vara uppfyllt är att det inte finns någon autokorrelation. När residualerna 

plottas gentemot tiden (se Bilaga 6, Figur B1) verkar det inte finnas någon korrelation över tid. 

Medelvärdet för residualerna är dessutom ungefär noll för de flesta år.  

4.4 Modell D 

Mellan de olika landstingen är det troligt att det finns skillnader som påverkar upplevd nöjdhet, 

skillnader vilka inte behandlas i Modell A, B och C. När Modell D skattas reduceras därför de 

förklarande variablerna från Modell C till de två med störst intresse för denna uppsats, de är 

nettokostnad och andel privat. För att kunna se effekter från landstingen adderas istället 19 stycken 

dummyvariabler. 
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Figur 3: Spridningsdiagram över de standardiserade residualerna och de skattade förutspådda 

standardiserade värdena för upplevd nöjdhet. Detta vid skattning av Modell D med data 

över Sveriges landsting och åren 2005-2012. 

Resultatet av skattning med hjälp av OLS-metoden enligt Modell D redovisas nedan i Tabell 8. Denna 

skattning har en determinationskoefficient som är 0,727 (se Tabell 8), det betyder att den linjära 

modellen i detta fall kan förklara ungefär 73 % av variationen i upplevd nöjdhet. Ett ANOVA-test på 

regressionen i Tabell 8 ger F-värdet 17,459, detta motsvarar ett p-värde som är mindre än en promille 

(se Bilaga 7, Tabell B7).  

Skattningen av Modell D verkar inte ha några större problem med multikollinearitet, alla VIF-värden i 

Tabell 8 är mindre än tio. Däremot är det svårt att avgöra om skattningen uppfyller antagandet om 

homoskedacitet. Figur 3 visar de standardiserade residualerna plottade gentemot förutspådda 

standardiserade värden av upplevd nöjdhet. Ur detta spridningsdiagram är det svårt att säga om det 

finns heteroskedasticitet i data. Spridningen i diagrammet verkar vara någorlunda konstant över tid, 

det kan vara så att data är homoskedasiskt. Ett problem med skattningen är att det eventuellt 

förekommer autokorrelation. Detta tecken kan ses i Figur B2 (se Bilaga 7) där residualerna stiger 

gemensamt under flera år i rad innan de minskar år 2011 och 2012.  
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 Resultatet av OLS skattning enligt Modell D med data för de olika landstingen och åren 

2005 t.o.m. 2012. 
Koefficientera 

  
Icke Standardiserade 

Koefficienter 

t Sig. 

  

Modell B β / α Medelfel VIF 

(Konstant) 61,410 2,835 21,665 0,000   

d1 -0,696 1,420 -0,490 0,625 2,316 

d2 -5,944 1,723 -3,451 0,001 3,407 

d3 -15,707 1,883 -8,341 0,000 4,072 

d4 0,174 1,492 0,116 0,907 2,556 

d5 1,037 1,525 0,680 0,497 2,669 

d6 -4,355 1,287 -3,385 0,001 1,901 

d7 -9,827 1,399 -7,024 0,000 2,248 

d8 -5,322 1,381 -3,853 0,000 2,191 

d9 -9,995 2,094 -4,774 0,000 5,034 

d10 -8,926 1,329 -6,718 0,000 2,027 

d11 -8,987 1,468 -6,123 0,000 2,474 

d12 -12,375 1,633 -7,576 0,000 3,064 

d13 -11,079 2,166 -5,116 0,000 5,385 

d14 -2,909 1,441 -2,018 0,046 2,386 

d15 -9,659 1,352 -7,142 0,000 2,100 

d16 -11,273 1,635 -6,895 0,000 3,070 

d17 -1,975 1,322 -1,495 0,137 2,005 

d18 -8,615 1,361 -6,328 0,000 2,128 

d19 -2,977 1,343 -2,217 0,028 2,070 

Nettokostnad 0,006 0,001 5,023 0,000 5,452 

Andel privat 0,233 0,046 5,026 0,000 6,790 

a. Beroende Variabel: Upplevd nöjdhet  R2 = 0,727 

 

I Tabell 9 går det se att vid ett dubbelsidigt signifikanstest är alla landsting utom Landstinget 

Blekinge (d1), Landstinget i Jönköping län (d4), Landstinget i Kalmar län (d5) och Västerbottens läns 

landsting (d17) signifikanta på fem-procents nivå. Mellan landstingen verkar det finnas skillnader vilka 

ger sig tillkänna genom att de flesta dummyvariablerna har låga signifikansnivåer.  

Det går i Tabell 8 se att nettokostnad och andel privats betavärden är positiva. Variabeln nettokostnad 

har ett betavärde på 0,006. Med detta parametervärde menas att om nettokostnaden (i 2005 års 

värde) för primärvård per invånare i ett landsting ökar med 1000kr förväntas upplevd nöjdhet öka med 

sex procent. Nettokostnaden fick vid denna skattning t-värdet 5,023, vid ett enkelsidigt hypotestest 

enligt Hypotes 1 motsvarar detta ett p-värde som är mindre än en promille.  

Det går vidare i Tabell 8 se att betavärdet för andel privat är 0,233. Om andelen köpt vård från privata 

företag som andel av landstingens nettokostnad för primärvård ökar med en procent, förväntas 

upplevd nöjdhet att öka med 0,23 procent. Precis som i fallet med variabeln nettokostnad har andel 

privat ett högt t-värde, det är 5,026. Detta t-värde motsvarar det ett p-värde som är mindre än en 
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promille vid prövning av det enkelsidiga hypotestestet i Hypotes 2, d.v.s. vid prövning om β3 är större 

än noll. 

4.5 Kostnadsfunktion 

Det kan vara bra att förstå hur kostnader påverkas av variablerna andel privat, ålder, inkomst och 

allmänläkare. Nedan presenteras resultatet för skattningen av den logaritmerade kostnadsfunktionen. 

 Resultatet av skattning enligt kostnadsfunktionen för de olika landstingen och åren 

2005-2012. 
Koefficientera 

 Icke Standardiserade Koefficienter 

t Sig.  Kostnadsfunktion β Medelfel 

(Konstant) -4,805 1,303 -3,689 0,000 

ln Andel privat -0,074 0,017 -4,455 0,000 

ln Ålder 0,827 0,082 10,069 0,000 

ln Inkomst 1,907 0,231 8,271 0,000 

ln Allmänläkare 
0,163 0,074 2,217 0,028 

a. Beroende Variabel: ln Justerad Kostnad R2 = 0,494 

    

Det går i Tabell 9 se att alla de skattade variablerna är signifikanta på fem-procents nivå. Betavärdet 

för andel privat är -0,074. Om det på andel privat sker en procentuell ökning med en procent 

(exempelvis ifrån 5 % till 5,05 %), förväntas kostnaden öka med 0,074 %. Inkomst har ett värde på 

1,907, det betyder att om inkomsten ökar med en procent förväntas kostnaderna öka med nästan två 

procentenheter. Även ålder och allmänläkare har positiva parametervärden. Denna modell har en 

determinationskoefficient som är 0,494. 
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5 Analys 

Ett av uppsatsen syften är att undersöka om andelen invånare som anser sig ha tillgång till den vård 

de behöver (upplevd nöjdhet) ökar genom att nettokostnaden för primärvården(nettokostnad) ökar. 

Den andra frågan att granska är om upplevd nöjdhet ökar genom att andelen köpt primärvård från 

privata företag som andel av primärvårdens nettokostnad(andel privat) ökar. I uppsatsen skattas flera 

olika modeller för att kunna försöka besvara dessa två frågor. De flesta genomförda skattningar lider 

av problem som låga determinationskoefficienter eller möjlig autokorrelation, därför skall resultaten 

endast tolkas som en fingervisning på vad som skulle kunna påverka upplevd nöjdhet.  

Före modellerna tolkas är det lämpligt att behandla ämnet med asymmetrisk information. Det är troligt 

att det råder asymmetrisk information mellan läkare och patienter, i tidigare nämnd debatt artikel tror 

Hanson (2001) läkare har större möjligheter att tolka ”vård-information” än vad patienterna har. 

Däremot är det givetvis möjligt att patienterna har mer information hur de egentligen mår, information 

de inte lyckas förmedla till läkarna. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska företräde till vård ske till de 

som har mest behov av den. Det går att tänka att de grupper som har mest behov av vård får ut mest 

nytta av vård, den sociala välfärden ska därigenom ökas genom att de som har mest att vinna på vård 

ska få vård. Läkarna har förmodligen ofta bättre insyn i vilka personer som har störst behov av vård, 

troligen oftare än vad patienterna själva har. Men eftersom det råder informationsasymmetri är det 

inte säkert att läkarna alltid kan välja rätt vård till rätt personer. Om det inte funnits någon 

informationsasymmetri är det möjligt att marknaden för sjukvård varit effektivare och större andel 

personer hade då eventuellt svarat att de har tillgång till den vård de behöver.  

Modell A och B var de första två modellerna att skattas, detta gjordes två gånger för varje modell. 

Sammanlagt blir det fyra stycken skattningar. I alla dessa är det få variabler som har en låg 

signifikansnivå. Tillsammans med de undersökta determinationskoefficienterna, vilka är mindre än 0,5, 

kan detta vara ett tecken på att något saknas eller är felsspecificerat i modellerna. Dessutom utfördes 

ANOVA-test som visar den övergripande signifikansen av en skattning. P-värdena ifrån alla fyra 

ANVOA-testen ger siffror som är mycket större än tio procent, det går inte på denna signifikansnivå 

förkasta hypotesen att alla lutningskoefficienter samtidigt är lika med noll. Utifrån skattningarna bör 

inga tolkningar göras på om en förklarande variabel ökar eller minskar upplevd nöjdhet. Prövningarna 

ger därför inget stöd åt påståendet att en ökning av nettokostnad ökar upplevd nöjdhet. Inte heller 

det andra påståendet kan få något stöd, d.v.s. att en ökning av andel privat ökar upplevd nöjdhet. 

Eftersom det inte går att säga om de förklarande variablerna påverkar upplevd nöjdhet, är det svårt 

att göra jämförelser före och efter vårdvalet. Utifrån dessa skattningar går det därför inte säga om 

vårdval påverkar upplevd nöjdhet. 

I empirin finns en modell som tar hänsyn till vårdvalet, detta är Modell C. I skattningen av denna får de 

flesta variablerna en låg signifikansnivå. Både nettokostnad och andel privat har negativa betavärden. 

Eftersom parametern till variabeln nettokostnad är negativ, kan inte nollhypotesen i Hypotes 1 

förkastas. Denna skattning ger inget stöd åt första syftesfrågan, att en ökning av nettokostnad ökar 

upplevd nöjdhet. Även andel privat var i detta fall negativ, nollhypotesen i Hypotes 2 kan ej förkastas. 

Inte heller påståendet i andra syftesfrågan får något stöd.  

Som det tidigare nämnts tar skattningen av Modell C hänsyn till om vårdval införts i primärvården. 

Parametern till variabeln vårdval har ungefär värdet fyra och en signifikansnivå på mindre än 

en promille. Enligt denna modell verkar det som vårdval i primärvården har en positiv påverkan på 

andel invånare som anser sig ha tillgång till den vård de behöver. Det finns flera tänkbara möjligheter 
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varför detta är fallet. En anledning kan vara att tillgängligheten till primärvård ökar med fritt vårdval. 

Trots att Janlöv et al. (2013) inte fann några tecken på att vårdval ökade produktiviteten i primärvården 

verkar det som fler anser sig ha tillgång till den vård de behöver efter införande av fritt vårdval. En 

annan aspekt att ta hänsyn till är att de landtingsstyren som var vänsterledda införde vårdval senare 

än de som var högerstyrda. Det är möjligt att nyttan av vårdval eller inställningen till det varierar 

beroende på vilken politisk läggning en person associerar sig med, men detta behöver inte vara fallet.  

Vidare är det intressant att ålder har en hög signifikansnivå i skattningen av Modell C. Detta kan ses 

som en överraskning då studien av Campbell et al. (2013) fann att äldre människor betygsätter vården 

mer fördelaktigt än yngre människor. Även resultaten ifrån SKLs rapport (2011) ger förväntningen att 

ålder ska ha ett positivt samband med upplevd nöjdhet. Rapporten fann att människor över sjuttio år 

ansåg sig ha högre tillgång till vård än andra åldersgrupper. Trots att ålder inte har en signifikant 

påverkan på upplevd nöjdhet kan det fortfarande vara så att äldre människor oftare än yngre anser sig 

ha tillgång till den vård de behöver. Ur skattningen av kostnadsfunktionen går det se att en ökning av 

ålder ökar primärvårdens kostnader, en befolkning med hög andel äldre skulle därför vanligtvis kosta 

mer än en med mindre. En förklaring till varför ålder inte är signifikant skulle kunna vara att om ålder 

ökar kommer den upplevda nöjdheten för någon annan åldersgrupp att minska. Detta på grund av att 

de äldre då eventuellt kräver en större andel av de tillgängliga finansiella resurserna.   

Landstingen har i utgångsläget olika finansiella resurser, de får exempelvis in olika mycket i 

skatteintäkter. En del av utjämningssystemet är inkomstutjämningen, vilken finns till för att korrigera 

för dessa skillnader i skatteintäkter. Trots detta verkar upplevd nöjdhet påverkas av medianinkomsten 

i ett landsting. I skattningen av Modell C är parametern till inkomst positiv och signifikant på 

en-procentsnivån. Det betyder att om medianinkomsten i 2005 år värde ökar förväntas upplevd 

nöjdhet också öka. Det verkar som det finns en inkomsteffekt på upplevd nöjdhet, detta trots 

förekomsten av inkomstutjämningen. I kostnadsfunktionen går det observera en annan intressant 

aspekt, en procentuell ökning av inkomst leder till en procentuell ökning av kostnaden för primärvård. 

Detta kan vara svårt att förklara. En anledning skulle kunna vara att ju högre inkomst befolkningen har 

desto bättre vård förväntar de sig. Den bättre vården skulle kosta mer. Det skulle kunna förekomma 

en socioekonomisk effekt. Detta påstående är dock väldigt spekulativt. I uppsatsens teori nämndes det 

att en hög socioekonomisk tyngd påverkar den upplevda kvaliteten i primärvården negativt. Detta kan 

sammankopplas med Piligrimiene & Bučiuniene (2008) påstående att patienter bedömer kvaliteten på 

sjukvården enligt sina egna behov. Om det finns en relation mellan socioekonomisk tyngd och 

medianinkomst är det rimligt att en ökning av inkomst ökar upplevd nöjdhet. 

5.1.1 Ytterligare analys av modell C 

Besök inom sju dagar har i skattningen av Modell C ett positivt betavärde och en låg signifikansnivå. 

Denna variabel mäter andelen primärvårdspatienter som får träffa en läkare på allmänläkarmottagning 

inom sju dagar. Det verkar som väntetid påverkar om patienter anser att de har tillgång till den vård 

de behöver.  Modellens sista variabel att undersöka är allmänläkare. Janlöv et. al (2013) har funnit att 

en ökning av primärvårdsläkare ökade produktiviteten i sjukvården. Läkare med allmänmedicin som 

specialistområde klassificeras som primärvård i räkenskapssammandraget (SCB 2014b). Trots att en 

ökning av primärvårdsläkare ökar produktiviteten i sjukvården, hittas inget statistiskt samband mellan 

allmänläkare och upplevd nöjdhet.  

Skattningen av Modell C verkar inte ha några problem med multikollinaritet eller autokorrelation. 

Däremot är det svårt att säga om det förekommer heteroskedasticitet. Dessutom fick skattningen en 
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determinationskoefficient som var ungefär 0,5, hälften av variationen i upplevd nöjdhet kan inte 

förklaras av den linjära regressionen. Piligrimiene & Bučiuniene (2008) påpekade att många av de 

faktorer som påverkar upplevd kvalité inom sjukvården kan vara svåra att kvantifiera, exempelvis 

relationen mellan läkare och patient. Det är möjligt att också sådana variabler påverkar upplevd 

nöjdhet. Även om nämnda förklaringar påverkar upplevd nöjdhet, är de svåra att inkludera i en modell. 

Tidigare studier har även funnit att mottagningarnas storlek har ett samband den patientupplevda 

kvaliteten och nöjdheten gällande tillgänglighet på vård. Det är möjligt att mottagningarnas storlek 

påverkar även upplevd nöjdhet, detta kan dock vara svårt att mäta på landstingsnivå. 

Modell C lider av eventuella problem. Trots detta går resultaten att användas som fingervisning till vad 

som påverkar upplevd nöjdhet. Det finns även en fjärde modell som skattar upplevd nöjdhet, detta är 

Modell D. Modellen undersöker om upplevd nöjdhet påverkas av de olika landstingen. I denna finns 

olika dummyvariabler. De kan ta hänsyn till skillnader, mellan landstingen, vilka inte specificerats som 

en specifik variabel. 

5.1.2 Analys av modell D 

I inledningen till uppsatsen går det läsa ett citat ifrån SFS 1982:763 som redogör för målsättningen att 

vården skall ske på lika villkor för invånarna. Detta mål ger utjämningssystemets stor betydelse 

eftersom systemet finns till för att ”garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar oavsett strukturella förhållanden” (SKL 2014). I teorin nämns det att en del av detta 

system är kostnadsutjämningen, vilket ”kompenserar för strukturella behovs- och kostnadsskillnader” 

(Statskontoret 2014:12). Skattningen av Modell D ger ett resultat där de flesta dummyvariabler är 

signifikanta på fem-procentsnivån. Mellan landstingen verkar det finnas variation i upplevd nöjdhet 

som inte beror på nettokostnad eller andel privat. Om variationen orsakas av strukturella eller valda 

skillnader går inte att se. Kostnadsutjämningen verkar dock inte justera för alla skillnader som påverkar 

upplevd nöjdhet. 

Modell D mäter inte enbart landstingsspecifika effekter, två variabler är kvar ifrån tidigare modeller. 

Dessa är nettokostnad och andel privat. I skattningen av Modell D är parametrarna till bägge 

variablerna positiva, detta skiljer sig ifrån de andra skattningarna då de är negativa. Om Hypotes 1 

prövas på skattningen kan dess nollhypotes förkastas på tio procents signifikansnivå. Detta skulle 

stödja påståendet att andelen som anser att de har tillgång till den vård de behöver ökar när 

nettokostnaderna i primärvården ökar.  

Även betavärdet för andel privat är positiv. Om Hypotes 2 prövas på denna skattning kan dess 

nollhypotes förkastas på tio procents signifikansnivå. Detta stödjer syftets andra påstående, vilket 

hävdar att andelen invånare som känner att de har tillgång till den vård de behöver ökar om andelen 

köpt primärvård från privata företag som andel primärvårdens nettokostnad ökar. I studien av Janlöv 

et al. (2013) visade det sig att produktiviteten i primärvården ökade om ”andel köpt primärvård från 

privata vårdgivare” ökade. Så frågan är om upplevd nöjdhet ökar eftersom produktiviteten stiger när 

det sker en ökning av andel privat. 

Precis som i fallet med Modell C ska resultateten enbart tolkas som en fingervisning till vad som kan 

påverka upplevd nöjdhet. Skattningen har visserligen en determinationskoefficient på 72 %, vilket 

betyder att en stor del av variationen i upplevd nöjdhet kan förklaras av den linjära regressionen. Också 

ANOVA-testet visar att det inte är troligt att all variation beror på slumptermen. Det verkar inte heller 
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vara något problem med exakt multikollinearitet eller heteroskedasticitet. Skattningen visar dock 

tecken på autokorrelation.  

Eftersom det kan vara problem med skattningen av både Modell C och D, bör inte modellerna användas 

om upplevd nöjdhet ska skattas i framtiden. Båda modellerna är förmodligen felspecificerade och 

skulle behöva andra förklarande variabler. På grund av att variabeln nettokostnad fick ett negativt 

betavärde i Modell C och ett positivt i D, går det inte i säga att en ökning av nettokostnad leder till en 

ökning av upplevd nöjdhet. De olika resultaten kan bero på att nettokostnad har korrelation med 

någon annan förklarande variabel. Uppsatsen har undersökt om det är dagens kostnader som påverkar 

den nuvarande uppfattningen, det kanske är troligare att gårdagens kostnader påverkar nuvarande 

uppfattning av upplevd nöjdhet.  

Även andel privat har en positiv parameter i Modell C och en negativ i Modell D. Det går inte se att en 

ökning av denna variabel ökar upplevd nöjdhet. Trots att en del variabler har en låg signifikansnivå är 

dessa resultat bara en indikation på faktorer som kan studeras vidare. 

5.1.3 Övrig diskussion 
Det är svårt att avgöra om primärvårdsmarknaden är paretoeffektiv, denna uppsats kan inte avgöra 

om det går att göra det bättre för någon utan att göra det sämre för en annan. Sjukvårdsmarknaden 

har dock enligt Arrow (1963) samt Mwachofi & Al-Assaf (2011) inte förutsättningarna att fungera 

som den teoretiska perfekta marknaden, en anledning till detta är den asymmetriska informationen 

mellan olika intressenter på marknaden. Virtuell rådgivning är ett försök till att minska 

informationsgapet mellan läkare och patient, denna lösning rättar dock inte till problemen med 

adverse selection och moral hazzard. Hur effektivt detta försök är får tiden utvisa men det är 

tänkbart att liknande system skulle kunna införas i den svenska vården.  

Det kan vara en bra att så många som möjligt har tillgång till den vård de behöver, denna uppsats kan 

inte se om upplevd nöjdhet ökar eller minskas av en ökning i nettokostnad eller andel privat. Om den 

sociala välfärdsfunktionen hade beräknats utifrån andelen personer som har tillgång till den vård de 

behöver skulle den öka av det fria vårdvalet. Det är möjligt att en sådan ökning inte bara ökar den 

behandlade individens nytta men även andras nytta, Arrow (1963) skrev att det vägde tyngre att öka 

hälsan hos andra än öka andra delar av deras välfärd. Det är även möjligt att det blir positiv effekt på 

andra marknader om befolkningen känner att de får den vård de behöver.  

Eftersom vården ska ske ”på lika villkor för hela befolkningen” (SFS 1982:763) är det frågan om hur 

sjukvårdsmarknaden ska regleras. Mwachofi & Al-Assaf (2011) nämner att ett statligt styrt 

sjukvårdssystem kan bidra till sjukvården blir mer jämlikt fördelad. De nämner även att om sjukvården 

är en mänsklig rättighet ska den inte bör denna marknad inte bli bedömd som vanliga marknader. 

Andra paragrafen i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ger intrycket av att alla har rätt till 

sjukvård även om vissa sak behandlas först. Det är möjligt att sjukvårdssystemet behöver utvärderas 

av andra mått än exempelvis effektivitet, produktivitet och kostnader.  
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6 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att studera skillnader mellan landstingen i Sverige för att kunna besvara 

två frågor. Det första steget är att svara på den inledande syftesfrågan, d.v.s. om andelen invånare som 

anser att de har tillgång till den vård de behöver ökar när primärvårdens nettokostnader ökar. Vid 

analys av data ifrån sekundära källor hittas både positivt och negativt linjärt samband mellan dessa 

variabler. Detta gör att det inte går att säga om det föreligger något samband mellan primärvårdens 

nettokostnader och andelen invånare som anser att de har tillgång till den vård de behöver.  

Den andra frågan att besvara är om andelen invånare som anser sig ha tillgång till den vård de behöver 

ökar genom en ökning av landstingens andel köpt primärvård från privata företag som andel av 

primärvårdens nettokostnad. Även detta samband är både positivt och negativt i uppsatsens 

skattningar. Det går inte att säga om det finns något samband mellan dessa variabler. 

Även om skattningarna hade gett entydiga resultat gällande nettokostnad och andel privat skulle det 

inte gå att dra några slutsatser ifrån detta, eftersom det finns risk för bland annat heteroskedasticitet 

och autokorrelation i data. Denna uppsats skattar de undersökta modellerna med OLS-metoden vilken 

förutsätter homoskedacitet och att det inte är någon autokorrelation mellan feltermerna. En faktor 

som dock verkar ha påverkan på om folk anser att de har tillgång till den vård de behöver är vårdval 

inom primärvården. 

6.1 Reflektion 

Programmet SPSS var en begränsning när paneldata skulle behandlas. Utan väldigt goda kunskaper i 

programmet samt ekonometri är det svårt att göra numeriska kontroller av homoskedacitet och 

autokorrelation. När paneldata behandlas vore det bättre att välja ett annat statistikprogram såsom 

EViews eller STATA. 
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7 Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats kan inte säga att det finns ett samband mellan andelen invånare som känner att de har 

tillgång till den vård de behöver och primärvårdens nettokostnader. Det skulle vara intressant om en 

undersökning genomfördes vilken granskade om nettokostnaden för tidigare år påverkar det 

undersökta årets upplevda nöjdhet. Det vill säga om gårdagens kostnader påverkar dagens andel som 

känner att de har tillgång till den vård de behöver.  

Det är även möjligt att istället för att mäta nettokostnader så undersöks det vilka faktorer som påverkar 

nettokostnad i primärvården. När dessa är funna undersöks det vilka av faktorerna som påverkar den 

upplevda nöjdheten. 
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9 Bilaga 

Nedan följer de olika bilagorna till uppsatsen. 

9.1 Bilaga 1 

Tabell B1: Inflationen i Sverige under åren 2006-20127.  

år inflation 

2006 0,014 

2007 0,022 

2008 0,034 

2009 -0,003 

2010 0,013 

2011 0,026 

2012 0,009 

 

9.2 Bilaga 2 

Tabell B2: ANOVA-test på skattning enligt Modell A för året 2006 och Sveriges landsting. 

ANOVAa 

Modell A Kvadratsumma df Medelkvadrat F Sig. 

1 Regression 
117,973 6 19,662 1,228 0,353b 

Residual 208,227 13 16,017     

Total 326,200 19       

a. Beroende Variabel: Upplevd nöjdhet 

b. Prediktioner: (Konstant), Besök inom sju dagar, Nettokostnad, Inkomst, Allmänläkare, Andel privat, Ålder 

9.3 Bilaga 3 

Tabell B3: Anova test på skattning enligt Modell A för året 2012 och Sveriges landsting. 

ANOVAa 

Modell A Kvadratsumma df Medelkvadrat F Sig. 

1 Regression 
23,998 6 4,000 0,495 0,801b 

Residual 104,952 13 8,073     

Total 128,950 19       

a. Beroende Variabel: Upplevd nöjdhet 

b. Prediktioner: (Konstant), Besök inom sju dagar, Nettokostnad, Inkomst, Allmänläkare, Andel privat, Ålder 

 

                                                           

7Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-
konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Konsumentprisindex-KPI/33831/ 
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9.4 Bilaga 4 

Tabell B4: ANOVA-test för skattning av Modell B med tvärsnittsdata från år 2006 och Sveriges 

landsting. 

ANOVAa 

Modell B Kvadratsumma df Medelkvadrat F Sig. 

1 Regression 0,024 6 0,004 1,539 0,242b 

Residual 0,033 13 0,003     

Total 0,057 19       

a. Beroende Variabel: ln Upplevd nöjdhet 

b. Prediktioner: (Konstant), ln Besök inom sju dagar, ln Nettokostnad, ln inkomst, ln Allmänläkare, ln Andel 
privat, ln Ålder 

9.5 Bilaga 5 

Tabell B5: ANOVA-test för skattning av Modell B med tvärsnittsdata från år 2006 och Sveriges 

landsting. 

ANOVAa 

Modell B Kvadratsumma df Medelkvadrat F Sig. 

1 Regression 0,004 6 0,001 0,490 0,805b 

Residual 0,016 13 0,001     

Total 0,020 19       

a. Beroende Variabel: ln Upplevd nöjdhet 

b. Prediktioner: (Konstant), ln Besök inom sju dagar, ln Nettokostnad, ln inkomst, ln Allmänläkare, ln Andel 
privat, ln Ålder 
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9.6 Bilaga 6 

Tabell B6: ANOVA-test för skattning av Modell C med paneldata från åren 2005-2012 och 

Sveriges landsting. 

ANOVAa 

Modell C Kvadratsumma df Medelkvadrat F Sig. 

1 Regression 1308,069 7 186,867 16,578 0,000b 

Residual 1487,902 132 11,272     

Total 2795,971 139       

a. Beroende Variabel: Upplevd nöjdhet 

b. Prediktioner: (Konstant), Besök inom sju dagar, Nettokostnad, Inkomst, Allmänläkare, Andel privat, Ålder 

 

 

 

Figur B1: Residualerna vid skattning av Modell C, plottade gentemot tid. 
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9.7 Bilaga 7 

Tabell 7: ANOVA-test för skattning av Modell D med paneldata från Sveriges landsting under 

åren 2005-2012 

ANOVAa 

Modell D Kvadratsumma df Medelkvadrat F Sig. 

1 Regression 2426,625 21 115,554 17,459 0,000b 

Residual 913,375 138 6,619     

Total 3340,000 159       

a. Beroende Variabel: Upplevd nöjdhet 

b. Prediktioner: (Konstant), Andel privat, d10, d6, d11, d3, d18, d7, d17, d8, d19, d15, d4, d13, d14, d5, d1, 
d9, d12, d2, d16, Nettokostnad 

 

 

Figur B2: Residualerna vid skattning av Modell D, plottade gentemot tid. 

9.8 Bilaga 8 

”1. Given any set of complete, reflexive, and transitive individual preferences, the social decision 

mechanism should result in social preferences that satisfy the same properties. 

2. If everybody prefers alternative x to alternative y, then the social preferences should rank x ahead 

of y. 

3. The preferences between x and y should depend only on how people rank x versus y, and not how 

they rank other alternatives.” (Varian 2010, s. 634) 


