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1. Inledning
I det följande avsnittet redogörs för bakgrund, problemformulering samt
uppsatsens syfte och frågeställningar. Därutöver beskrivs också avgränsningar
och preciseringar av vissa begrepp. Avsnittet avslutas med en redogörelse för
uppsatsens disposition och läsanvisningar.

1.1 Bakgrund
1862 gjordes en översyn av det lokala självstyret inom Sverige vartefter en ny
regional kommuntyp, landstinget eller sekundärkommunen, tillkom.
Landstingens utformning byggde i stora drag på den redan rådande
länsindelningen. Liksom primärkommunerna erhöll landstingen beskattningsrätt,
dock utsågs dess beslutande församlingar till en början indirekt av städer och
landskommuner, antingen genom kommunfullmäktige eller speciella
elektorsförsamlingar. Först 1910 blev landstingsfullmäktige en direktvald
församling (Gustavsson 1999, s 17).

I och med 1928 års sjukvårdslag överfördes ansvaret för hälso- och sjukvården
på landstingen, och varje enskilt landsting utgör sedan dess även ett så kallat
sjukvårdsområde. Idag har landstingen totalansvaret för både den slutna och den
öppna vården inom respektive sjukvårdsområde. Hälso- och sjukvården utgör
enligt lag en så kallad obligatorisk verksamhet för landstingen, och år 2001
kunde i genomsnitt 89 procent av landstingens nettokostnader hänföras till denna
verksamhet (Landstingsförbundet 2003a, s 52).

För närvarande finns 18 landsting, 2 regioner, Skåne och Västra Götaland, och en
kommun, Gotland, som innehar huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården i
Sverige. Varje landsting (eller region) har ett centralt länssjukhus, ett eller flera
länsdelssjukhus och ett antal öppenvårdscentraler. Vissa typer av sjukdomar
kräver dock en mer specialiserad vård, vilken endast kan tillhandahållas på något
av de åtta regionsjukhus som finns runt om i landet. Varje regionsjukhus har ett
upptagningsområde som sträcker sig över flera landsting, något som benämns en
hälso- och sjukvårdsregion. Då landstingen skickar patienter till respektive
regionsjukhus betalar man också det tillhandahållande landstinget, vilkets
länssjukhus är detsamma som regionens regionsjukhus, för den utnyttjade vården

Källa: Landstingsförbundet 2003a.

Tabell 1.1 – Folkmängden inom hälso- och sjukvårdsregionerna 2001-12-
31.

Region Regionsjukhus Folkmängd
1. Stockholmsregionen Stockholm 1 896 294 inv

2. Sydöstra sjukvårdregionen Linköping 974 883 inv

3. Södra sjukvårdsregionen Malmö och Lund 1 582 154 inv

4. Västsvenska sjukvårdsregionen Göteborg 1 658 526 inv

5. Uppsala-Örebro regionen Uppsala och Örebro 1 914 055 invånare

6. Norra sjukvårdsregionen Umeå 883 215 invånare
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(Landstingsförbundet 2003a, s 40). Sveriges hälso- och sjukvårdsregioner
specificeras i tabell 1.1.

Landstingens huvudsakliga finansiering bygger på landstingsskatt och
patientavgifter. Utöver detta infördes i mitten av 90-talet det så kallade
kommunala skatteutjämningssystemet. Systemet syftar till att de olika primär-
och sekundärkommunerna skall kunna erbjuda likvärdig standard vad gäller den
obligatoriska verksamheten, till likvärdiga skattenivåer och avgifter.
Utjämningssystemet består av fyra delar; nämligen inkomstutjämning,
kostnadsutjämning, generella statsbidrag och införanderegler.
Inkomstutjämningen syftar till att ge alla landsting ett likvärdigt skatteunderlag,
och innebär konkret att landsting med en högre skattekraft än genomsnittet i
landet betalar en avgift till staten och att landsting med en lägre skattekraft än
genomsnittet erhåller ett bidrag från densamma. Mot bakgrund av Stockholms
läns relativt höga skattekraft (och stora innevånarantal) var det, år 2000, endast
detta landsting som översteg genomsnittet och således betalade till systemet.
Samtliga övriga huvudmän erhöll bidrag för en relativt sett låg skattekraft (SOU
2000:87, s 251-55).

Kostnadsutjämningen skall utjämna för de strukturella skillnader som råder
mellan olika landsting. Landsting som upplever relativt höga kostnader på grund
av strukturella faktorer, såsom åldersstruktur och social struktur, kompenseras av
systemet medan landsting som erhåller relativt låga kostnader på grund av
strukturella faktorer bidrar till systemet. Det generella statsbidraget ligger vid
sidan av inkomst- och kostnadsutjämningen och utbetalas som ett enhetligt
bidrag per innevånare. För att för att mildra effekterna av själva
systemomläggningen och ge landstingen möjlighet till att anpassa sig till det nya
systemet gäller vissa införanderegler, vilka successivt fasas ut fram till år 2004
(SOU 2000:87, s 251-55).

1.2 Problemformulering
Stockholms läns landsting är sedan något år tillbaka nettobidragsgivare till det
landstingskommunala utjämningssystemet. Enligt landstingsförbundets
prognoser kommer denna utveckling att fortskrida, delvis på grund av att
skatteunderlaget i Stockholms län beräknas fortsätta att växa i en snabbare takt
än övriga landet. År 2006 beräknar landstingsförbundet att Stockholms
nettobidrag till utjämningssystemet kommer att uppgå till ungefär 3000 kronor
per invånare och år (Landstingsförbundet 2003b).

Även Uppsala prognostiseras, från och med år 2005, att bidra (netto) till
utjämningssystemet, dock i betydligt mindre omfattning än Stockholm. Parallellt
med denna utveckling kommer länen norr om Dalälven år 2006 att erhålla ett
nettobidrag på i genomsnitt lika mycket som Stockholms utbetalade nettobidrag
(Landstingsförbundet 2003b). Det mellankommunala utjämningssystemets totala
beräknade effekter för samtliga hälso- och sjukvårdshuvudmän illustreras i figur
1.1.
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Utifrån ovanstående faktum propagerade LO:s utredningschef Irene Wennmo
och LO-ekonomen Anna Fransson, i en artikel på Dagens Nyheters debattsida
den 14/3 2003, för ett ökat statligt ansvar för hälso- och sjukvården. Utifrån
syftet med utjämningssystemet ser Fransson och Wennmo inga problem med
ökande nettobetalningar från Stockholms läns landsting. Däremot pekar man på
att systemet inom en snar framtid kan bli politiskt ohållbart, då ökande regionala
skillnader kan komma att leda till omfattande spänningar mellan
nettobidragsgivare och nettobidragstagare (Fransson & Wennmo 2003a). 1

Fransson och Wennmo hävdar att ett ökat statligt ansvar för hälso- och
sjukvården skulle kunna genomföras på ett liknande sätt som skett i Norge, där
en omfattande hälso- och sjukvårdsreform sjösattes vid årsskiftet 2001/2002. Den
norska reformen innebar ett att de gamla fylkena, Norges motsvarighet till de
svenska landstingen, upphörde att existera. Istället har fem regionala
sjukvårdsbolag bildats, med staten som ensam ägare och således sorterande under
Stortinget. De regionala sjukvårdsbolagen styr sedan ett antal mindre dotterbolag
inom respektive region. Ett av huvudargumenten bakom reformen är att
resurserna kommer att tas bättre tillvara med ett mer samlat ägarskap. Den stora
skillnaden mellan ett vanligt aktiebolag och de nya sjukvårdsbolagen är att de
                                                          
1 För överskådlighetens skull är de mindre länen ihopviktade efter antal invånare i kategorierna
södra, mellan och norra. I södra ingår Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge och
Halland. I mellan ingår Uppsala, Södermanland, Östergötland, Värmland, Örebro och
Västmanland. Till de norra landstingen räknas Gävleborg, Dalarna, Västernorrland, Jämtland,
Västerbotten och Norrbotten.

Figur 1.1 – Det landstingskommunala utjämningssystemets
utveckling.1

Källa: Landstingsförbundet 2003b. Egen bearbetning.
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senare inte kommer att tillåtas göra konkurs (Fransson & Wennmo 2003b, s
17ff).

I januari 2003 sammankallade den svenska regeringen en parlamentarisk
kommitté, vilken fick till uppgift att ”se över strukturen och uppgiftsfördelningen
inom samhällsorganisationen” (Finansdepartementet 2003). Översynen
motiverades med att nya krav ställs på samhällsorganisationen i stort, som en
följd av bland annat EU-medlemskapet, de demografiska förändringarna och den
ökande internationaliseringen. Det är således uppenbart att förändringar, av den
typ som LO föreslår, kan bli aktuella i framtiden. Mot bakgrund av ovanstående
är det av intresse att undersöka huruvida sådana huvudmannaskapsförändringar
kan påverka resursförbrukningen, såväl realt som relativt, inom den svenska
hälso- och sjukvården. Detta leder fram till uppsatsens syfte.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kostnaderna för hälso- och sjukvården
kan komma att påverkas som en följd av att ansvaret överförs till större enheter
än i dagsläget.

För syftets uppfyllande är följande frågeställningar relevanta:

• Vilka olika faktorer påverkar de kostnadsskillnader som råder mellan de olika
hälso- och sjukvårdshuvudmännen?

• Hur påverkar huvudmännens storlek hälso- och sjukvårdskostnaderna per
capita?

1.4 Ansats och avgränsningar
För syftets uppfyllande används i den förestående uppsatsen en form av
orsaksförklarande kvantitativ undersökningsmetodik, så kallad regressionsanalys.
Det går naturligtvis att tänka sig andra former av utredningsmetodik, exempelvis
någon form av kvalitativ litteraturanalys inom det aktuella området. Fördelen
med att använda regressionsanalys är dock konkreta statistiska samband kan
blottläggas.

Uppsatsen syftar enbart till att undersöka de eventuella kostnadsvinster/förluster
som kan tänkas uppstå som en följd av att ansvaret för hälso- och sjukvården
överförs på större enheter. Således inbegrips inte de eventuella
kostnadsvinster/förluster som kan tänkas uppstå som en följd av överföringen av
huvudmannaskapet från landstingen till staten, eller de eventuella
kostnadsvinster/förluster som kan uppstå till följd av den förändrade
driftsformen.

1.6 Begreppsprecisering
För att undvika missförstånd följer nedan en precisering av vissa av de begrepp
som används genomgående i den föreliggande studien:
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Sjukvårdshuvudman – Landsting, kommun eller region som utövar
huvudmannaskap över ett sjukvårdsområde.

Sluten respektive öppen vård – Sluten vård definieras som hälso- och sjukvård
som ges till patient inskriven vid vårdenhet, öppen vård definieras som annan
vård än sluten vård.

Vårdplats – Bäddplats på vårdenhet som ställts till förfogande i sluten vård (kan
även vara kuvös eller annan bädd som utformats speciellt med hänsyn till
vården).

Vårdtillfälle – Varje patient som skrivs in vid en vårdenhet omfattar ett
vårdtillfälle.

Läkarbesök – Vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan
läkare och patient.

Hälso- och sjukvård – I begreppet hälso- och sjukvårdsbegreppet inkluderas
vanligtvis sluten vård (somatisk och psykiatrisk), primärvård och tandvård. I den
föreliggande uppsatsen avses dock inte tandvården då begreppet används.

1.7 Disposition och läsanvisningar
Efter inledningsavsnittet följer ett metodavsnitt som översiktligt behandlar vald
metod och de delar av den ekonometriska analysen som är av specifik vikt för
studien. Det tredje avsnittet, referensramen, redogör dels för relevanta
ekonomisk-teoretiska begrepp, dels för resultat från tidigare studier.

Vidare redogörs i avsnitt fyra för den empiriska bakgrunden för studien.
Avsnittet behandlar dels en rad skillnader mellan de olika hälso- och
sjukvårdshuvudmännen, dels redogörs för hur dessa skillnader kan tänkas
påverka huvudmännens kostnader. I avsnitt fem redogörs först för den empiriska
undersökningen, vilken sedan diskuteras i avsnitt sex. Studien avslutas i avsnitt
sju med en kort redovisning av slutsatser.

Avsnitt fem, speciellt stycket 5.2, vänder sig framförallt till den intresserade och
insatte läsaren. Avsnittet är en grundlig teknisk genomgång av den genomförda
undersökningen, och kräver vissa förkunskaper i statistiska metoder. Även om de
avslutande avsnitten sex och sju i viss mån återknyter till avsnitt fem, kan den
mer allmänt intresserade läsaren erhålla en god bild av undersökningen utan att
fördjupa sig i den empiriska undersökningen.
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2. Metod
I det följande avsnittet beskrivs inledningsvis den tänkta metoden,
standardkostnadsmetoden. Därefter följer en översiktlig materialgenomgång.
Kapitlet avslutas med en översiktlig genomgång av de analysverktyg som
används i den föreliggande studien.

2.1 Standardkostnadsmetoden
Inför införandet av det kommunala utjämningssystemet genomfördes ett antal
offentliga utredningar som delvis syftade till att isolera opåverkbara (strukturella)
faktorer som påverkade kommunernas och landstingens kostnader. Den
kommunalekonomiska kommittén (SOU 1991:98) använde sig i sammanhanget
av den så kallade totalkostnadsmetoden. Metoden innebär att forskaren, med
hjälp av multipel regressionsanalys, söker förklara till vilken del ett antal
strukturella faktorer ligger bakom de faktiska kostnadsskillnaderna mellan
kommunerna eller landstingen. Den metod som är relevant för denna uppsats är
dock densamma som används både i strukturkostnadsutredningens
slutbetänkande (SOU 1993:53) och den landstingsekonomiska utredningen (SOU
1994:70). Den aktuella metoden, standardkostnadsmetoden, innebär att ett
nationellt kostnadsgenomsnitt beräknas. Detta genomsnitt, kostnaden per capita,
motsvaras av A i figur 2.1 Vidare beräknas samtliga landstings

kostnadsavvikelser från detta genomsnitt, vilket motsvaras av B+C i figur 2.1
Slutligen söker forskaren fastställa i vilken mån avvikelserna från genomsnittet
beror på strukturella respektive påverkbara faktorer, exempelvis med hjälp av
multipel regressionsanalys (SOU 1994:70, s 83-86).

2.2 Material och databehandling
Det statistiska materialet som ligger till grund för undersökningen omfattar
uppgifter om 17 landsting och två regioner över en tidsperiod av tre år, 1999 till
2001. Anledningen till att inte nyare data än år 2001 används är att
bokslutstatistiken för år 2002 i skrivande stund (juli 2003) ännu inte är
sammanställd. Motivet till att inte äldre data än 1999 används är de
huvudmannaskapsförändringar som skedde inom landstingen åren 1997 och

Sjukvårdshuvudmannens totala kostnader

C A B 
Skillnader i exempelvis 
servicekvalitét,  
serviceutbud och effekti-
vitet 

Enhetligt behov till enhet-
lig kostnad 

Skillnader i kostnader på 
grund av strukturellt be-
tingade behov 

Källa: SOU 1994:70, s 83.

Figur 2.1 Sjukvårdshuvudmännens kostnader (principskiss).



METOD

7

1998. Uppsala läns landsting ingår inte i studien eftersom landstinget i fråga år
2001 endast redovisade siffror på totalnivå (Landstingsförbundet 2001a). Inte
heller Gotlands kommun inkluderas, eftersom endast nettokostnader redovisas
för 1999 (Landstingsförbundet 1999a). Då befolkningsmängden enbart redovisas
i form av helårssiffror före år 2001, används den officiella folkmängden vid det
aktuella årets slut vid samtliga per capitaberäkningar. Från och med
verksamhetsåret 2001 redovisar landstingsförbundet den
verksamhetsgemensamma ekonomi och verksamhetsstatistiken enligt VI 2000,
vilket bland annat innebär att statistiken presenteras i fler delområden än tidigare.
Den nya verksamhetsindelningen innebär att principerna för hur interna
kostnader och intäkter redovisas har ändrats något från och med år 2001.

Tandvårdslagen (1985:125) stadgar att folktandvården, det vill säga den
landstingsanslutna tandvården, ansvarar för att tillhandahålla en avgiftsfri
”regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och med det år
då de fyller nitton år” (7§, 1st, Tandvårdslagen). Vad gäller övriga patientgrupper
äger utföraren rätt att ta ut skäliga avgifter för tandvården, det vill säga
tandvården är avgiftsfinansierad. Den avgiftsfinansierade tandvården kan ske
såväl i offentlig (folktandvården) som privat regi. Detta faktum innebär att
landsting där en relativt stor del av den avgiftsfinansierade tandvården utförs av
privatpraktiserande tandläkare kommer att uppvisa relativt sett låg bruttokostnad
per capita jämfört med ett landsting med relativt hög andel offentlig tandvård. Då
den föreliggande uppsatsen bygger på ett bruttokostnadsmått kan således
inkluderandet av tandvårdskostnaderna skapa en snedvriden bild av
kostnadsavvikelsen mellan de olika hälso- och sjukvårdshuvudmännen, varför
tandvårdskostnaderna exkluderas ur analysen.

Det statistiska materialet till undersökningen hämtas i huvudsak från
landstingsförbundets publikationer och Statistiska Centralbyråns
statistikdatabaser, men även från respektive landstings årsredovisningar. De mest
framträdande skrifterna är: Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner -
Statistik för 2001, Statistisk årsbok för Landsting – 2003, Landstingsförbundets
bokslutstatistik (1999-2000) och Patienter i sluten vård (1999-2001).

2.3 Regressionsanalys
I uppsatsen används så kallad (multipel) regressionsanalys för att söka förklara
de observerade kostnadsavvikelserna mellan Sveriges sjukvårdshuvudmän.
Samtliga regressionssamband i studien skattas med hjälp av dataprogrammet
RATS (Regression Analysis of Time Series).

Då en modell skall skattas utifrån ett visst antal variabler krävs att någon form av
princip styr vilka variabler som skall inkluderas i modellen, samt vilka som skall
exkluderas. En relativt vanlig metod är att genomföra modellskattningen med
hjälp av stegvis multipel regressionsanalys. Metoden innebär att de oberoende
variablerna inkluderas/exkluderas i regressionsekvationen i olika steg. Den
stegvisa analysen genomförs antingen med hjälp av den så kallade general to
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specific-varianten eller så används specific to general-varianten. I general to
specific-varianten inkluderas i första steget samtliga förklaringsvariabler. Sedan
exkluderas i varje steg den variabel med det lägsta t-värdet, om variabeln i fråga
har ett högre p-värde än 0,05. Proceduren fortgår tills en modell med signifikanta
variabler har skattats. I specific to general-varianten inkluderas inledningsvis den
förklaringsvariabel som på egen hand förklarar den största delen av variationen i
beroendevariabeln. Processen fortgår till dess att inga fler beroendevariabler kan
lyftas in i modellen utan att variabeln i fråga erhåller ett högre p-värde än 0,05.
Metoden ger således en möjlighet att välja ut de förklaringsvariabler som är
väsentligast för den beroende variabeln (Gujarati 2003, s 452 ff.).

2.3.1 Paneldata
Den föreliggande uppsatsen bygger, som tidigare nämndes, på datamaterial från
19 sjukvårdshuvudmän över tre år. Den aktuella datamängden är således en
kombination av tidseriedata och tvärsnittsdata, så kallad paneldata. Det finns ett
antal fördelar med att använda paneldata då en regressionsmodell skall skattas.
En viktig aspekt är att paneldata ger fler observationer, och därmed fler
frihetsgrader, än om skattningarna görs enbart utifrån tidseriedata eller
tvärsnittsdata. Vidare ger skattningar med, paneldata som underlag, möjligheten
att kontrollera för heterogenitet (Gujarati 2003, s 637-38). Det vanligaste sättet
att kontrollera för sådan heterogenitet då paneldata används är att använda
modeller med individspecifika intercept enligt [2.1] nedan.

I ekvation [2.1] är ei den icke-observerbara tidsinvarianta effekten och vit den
återstående feltermen. ei varierar mellan individer men är konstant över tiden för
den specifika individen. Den återstående feltermen, vit, varierar däremot både
över tid och mellan individer. Det finns två huvudsakliga metoder att skatta
modellen [2.1]. Ett sätt att ta hänsyn till eventuella individspecifika effekter är att
använda dummyvariabler2, enligt den så kallade fixed effects-modellen (FEM).
Det finns dock flertalet problem med att skatta paneldatamodeller med hjälp av
FEM. Vid skattningarna förloras ett stort antal frihetsgrader, i den föreliggande
analysen krävs att 18 dummyvariabler inkluderas i modellen. Detta kan i sin tur
medföra problem med multikollinaritet. Ett av de allvarligare problemen är att
parametrar för variabler som är konstanta över tidsdimensionen inte kan skattas
med hjälp av FEM (Gujarati 2003, s 642 ff.).

                                                          
2 I fixed effects-modellen introduceras n-1 dummyvariabler för att undvika den så kallade
dummyvariabelfällan.

Yit Xit uit

där för
i N
t T

u e vit i it

= + +

=
=

= +

α β       

                                                       
1 2
1 2
, ,...,
, , ... ,

[2.1]
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Det andra tillvägagångssättet är den så kallade random effects-modellen (REM), i
vilken den individspecifika effekten definieras som en slumpmässig variabel med
medelvärdet αi, enligt [2.2] nedan.

Då REM bygger på att urvalet, i det föreliggande fallet 19 hälso- och
sjukvårdshuvudmän, är ett slumpmässigt selekterade ur en mycket större
population, är den dock inte aktuell i den föreliggande studien (Gujarati 2003, s
650).

Naturligtvis tillåter även paneldataskattningar att interceptet även kan variera
över tidsdimensionen. Detta görs enklast med hjälp av tidspecifika
dummyvariabler, som i den föreliggande uppsatsen inte ger upphov till samma
problem som de individspecifika dummyvariablerna som nämndes ovan
(Gujarati 2003, s 643-44).

Huruvida FEM kan användas i uppsatsen beror på huruvida tidkonsistenta
förklaringsvariabler ingår i den skattade modellen. I den mån så är fallet måste
den poolade modellen att antas ge effektiva skattningar. I det fall samtliga
observationer poolas, eller sammanfogas, skattas samtliga 57 observationer med
hjälp av minsta kvadratmetoden enligt [2.3] nedan.

Yit Xit uit för
i N
t T

= + +
=
=

α β        
1 2
1 2
, ,...,
, , ... ,

[2.3]

α α εi i för i N= + =                       1 2, ,... , [2.2]
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3. Referensram
I det följande avsnittet presenteras inledningsvis den ekonomisk-teoretiska
bakgrunden till begreppet stordriftsfördelar, vilket anses viktigt mot bakgrund av
uppsatsens frågeställningar. Därefter presenteras kort den teoretiska
bakgrunden till så kallad organizational slack. Begreppet har vid en tidigare
studie av liknande slag som den föreliggande visat sig vara relevant. I anslutning
till de teoretiska genomgångarna av begreppen stordriftsfördelar och
organizational slack presenteras även tidigare studier som anknyter till det
aktuella problemområdet. Avsnittet avslutas med en kort redogörelse för den
landstingsekonomiska utredningens resultat.

3.1 Stordriftsfördelar
Den föreliggande studien intresserar sig för de skillnader i produktivitet, eller
utförda prestationer i förhållande till de resurser som används, som föreligger
mellan de olika huvudmännen. En, för syftets uppfyllande, viktig del i studien är
att undersöka om och i sådant fall hur hälso- och sjukvårdshuvudmännens
kostnader påverkas av stordrift.

Inom sjukvårdsverksamhet, liksom annan ekonomiska verksamhet, är det
uppenbart att en viss produktionsvolym (output) kräver en viss input i form av
arbete och kapital. Dessa resurser genererar i sin tur kostnader, vilket innebär att
en ökning i produktionsvolymen per definition leder till en ökning av de totala
kostnaderna. Det intressanta kostnadsmåttet i sammanhanget är dock inte de
totala kostnaderna, utan snarare kostnaden per prestation (styckekostnaden).
Ekonomisk teori antar vanligtvis att den långsiktiga genomsnittskostnadskurvan
(LRAC) är U-formad, vilket innebär att styckkostnaden minskar upp till en viss

Styck-
kostnad

Stordriftsfördelar Stordriftsnackdelar

Figur 3.1 – Den långsiktiga genomsnittskurvan (LRAC).

Produktionsvolym



REFERENSRAM

11

produktionsvolym, vartefter den återigen ökar. I intervallet då styckekostnaden
sjunker med en högre produktionsvolym föreligger stordriftsfördelar, i intervallet
då styckkostnaden ökar med produktionsvolymen föreligger stordriftsnackdelar
(se figur 3.1).

Det finns flertalet faktorer som bidrar till att en verksamhet kan tänkas åtnjuta
stordriftsfördelar. De mest uppenbara anledningarna är att fasta kostnader kan
slås ut på större produktionsvolymer samt att resurserna (arbete och kapital) kan
specialiseras. En av anledningarna till att LRAC-kurvan i figur 3.1 övergår från
avtagande till tilltagande vid en viss produktionsvolym kan vara att en allt för
stor organisation innebär att kostnader för koordinering och kontroll överstiger
de vinster som en större produktionsvolym innebär.

En ytterligare aspekt är viktig för den föreliggande uppsatsen. LRAC-kurvan i
figur 3.1 visar för- och nackdelar med stordrift i produktionen. Detta innebär att
resursernas inputpriser antas vara konstanta över olika produktionsvolymer,
inputpriserna antas vara en exogent given variabel. Vid en eventuell förändring i
inputpriserna, exempelvis en minskning, antas LRAC-kurvan i figur 3.1 skifta
nedåt. Flertalet forskare (se exempelvis Truett & Truett 1995) har dock påpekat
att antagandet om perfekt konkurrens inte råder i praktiken, varför förändringar
av inputpriser som en följd av större produktionsvolymer kan uppstå (så kallade
pecuniary scale economies). Det kan exempelvis tänkas att en enskild aktör
efterfrågar en relativt stor andel av de totala resurser som bjuds ut på marknaden,
varför denne får en dominerande ställning. En aktör med en sådan dominerande
ställning kan ställa större krav på sina leverantörer och därmed åtnjuta lägre
inputpriser, vilket innebär att inputpriserna antas vara en endogent given
variabel. Således innebär en minskning av inputpriserna (till följd av köparens

Styck-
kostnad

Figur 3.2 – Den långsiktiga genomsnittskurvan (LRAC) då
inputpriserna varierar med produktionsvolymen.

Produktionsvolym

Stordriftsfördelar Stordriftsnackdelar Stordriftsfördelar
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marknadsdominerande ställning) inte en skift av LRAC-kurvan utan snarare
ytterligare ett intervall av stordriftsfördelar, vilket illustreras i figur 3.2.

Inledningsvis råder stordriftsfördelar tack vare att de effekter som inverkar
negativt på styckkostnaden är större än de effekter som inverkar positivt på den
samma. I det följande intervallet är fallet det omvända, de effekter som inverkar
positivt på styckkostnaden är större än de effekter som inverkar negativt på den
samma. I det tredje intervallet avtar dock genomsnittskostnadsfunktionen ånyo,
eftersom produktionsvolymen ökat så mycket att aktören erhållit en
marknadsdominerande ställning.

3.1.1 Tidigare studier
Huruvida det råder stordriftsfördelar bland Sveriges hälso- och
sjukvårdshuvudmän, det vill säga huruvida styckekostnaden per
vårdplats/vårdtillfälle minskar med de totala antalen vårdplatser/vårdtillfällen, är
hittills inte utrett. Det finns dock ett antal studier som undersöker huruvida
enskilda sjukhus åtnjuter stordriftsfördelar. Grönqvist, Andersson & Åhgren
(1997) finner exempelvis att kostnaden per vårdtillfälle är högre vid
länssjukhusen i jämförelse med länsdelssjukhusen, efter att hänsyn tagits till
skillnader i patientsammansättning och resursutnyttjande. Sambandet existerar
även då länssjukhusen jämförs för sig och länsdelssjukhusen för sig. Forskarna
pekar dock på att resultaten troligtvis påverkas av enskilda extremvärden, varför
inga entydiga slutsatser kan dras utifrån studien. Vidare hänvisas till att den
samlade litteraturen på området varken kunnat belägga eller avvisa hypotesen om
stordriftsfördelar på sjukhusnivå, dock konstateras att uppenbart få studier tyder
på att stordrift de facto lönar sig (Grönqvist, Andersson & Åhgren 1997).

3.2 Organizational slack
Cyert & March (1963) beskriver ytterligare en faktor som kan ha en viss
inverkan på produktiviteten, nämligen förekomsten av så kallad organizational
slack vilket de definierar enligt nedan:

[the] disparity between the resources avalible to the organization and the payments
required to maintain the coalition (Cyert & March 1963, s 36).

Således menar Cyert & March att organizational slack är det samma som
skillnaden mellan faktiskt förbrukade resurser och det minimum av resurser som
skulle medföra samma faktiska resultat. Enligt Cyert & March förekommer
organizational slack i många olika former. Bland dessa kan nämnas högre
aktieutdelning än vad som är nödvändigt för att hålla kvar intressenterna i
bolaget och löner som är högre än vad som krävs för att de anställda skall stanna
kvar i organisationen. Det senare kan beskrivas som att ledningen tillför företaget
en större mängd input än vad som är nödvändigt för att upprätthålla en viss
angiven produktionsnivå, vilket innebär att produktiviteten hålls på en lägre nivå
än vad som skulle vara reellt möjligt. Vad gäller organizational slack inom den
offentliga administrationen pekar Cyert & March på att detta kan ske genom att
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tillhandahållandet av offentliga tjänster, i goda tider, överskrider den egentliga
efterfrågan (Cyert & March 1963, s 36-38).

Vad gäller tillhandahållandet av offentliga tjänster tangerar Cyert & Marchs
resonemang i viss mån Niskanens discretionary budget teori. Niskanens
utgångspunkt finns inom public choice traditionen, och innebär att ett positivt
samband existerar mellan nyttoupplevelsen för byråkrater i offentlig tjänst och
den totala storleken på byråkratin (Ekelund & Hébert 1997, s 542). Således
kommer målet för byråkratin, enligt Niskanen, att vara maximering av den totala
budgeten vilket också innebär, för att använda Cyert & Marchs terminologi, att
mängden organizational slack maximeras.

Enligt de ovanstående teorierna skulle således byråkraterna inom hälso- och
sjukvården, i tider då den ekonomiska potentialen ökar, söka att öka
omfattningen av den egna organisationen. Detta skulle kunna innebära att
byråkraterna exempelvis skaffar mer medicinsk utrustning, och kringservice av
olika slag, i större utsträckning än vad som krävs för att klara de rent medicinska
aspekterna av vården.

3.2.1 Tidigare studier
Håkansson (1980) genomförde en regressionsanalys av landstingens
bruttokostnadsavvikelser inom den slutna vården, på tvärsnittsdata från 1973. I
studien delades de tänkta förklaringsvariablerna in i fem huvudgrupper, nämligen
demografiska faktorer, geografiska faktorer, alternativ vård, ekonomisk potential
och sjukvårdssystemets struktur och organisation. Av intresse är att varken de
demografiska eller de geografiska faktorerna visade sig ha någon större inverkan
på kostnadsavvikelserna, förutom vad gäller den psykiatriska vården. Det var
istället den ekonomiska potentialen och sjukvårdssystemets struktur som tycktes
förklara variationen. Den ekonomiska potentialen, vilken av Håkansson
definierades som  skattekraften per capita, visade sig ha ett positivt samband med
kostnadsavvikelserna. Håkansson tolkade detta faktum som att landsting med en
relativt sett hög skattekraft påvisade en relativt sett högre grad av organizational
slack än vad landsting med en relativt sett låg skattekraft gjorde. Även
centraliseringsgraden inom landstingen och andelen av den totala vården som
kunde hänföras till akutsjukvård påvisade signifikanta positiva samband med
kostnadsavvikelserna.

3.3 Landstingsekonomiska utredningen
Inför införandet av det landstingskommunala utjämningssystemet genomförde
den landstingsekonomiska utredningen (SOU 1994:70) en liknande undersökning
som den föreliggande. Undersökningen syftade enbart till att söka förklara
kostnadsavvikelser med hjälp av strukturella faktorer eftersom den skulle ligga
till grund för den så kallade kostnadsutjämningen i det landstingskommunala
utjämningssystemet. I studien konstaterades att 60 procent av
kostnadsskillnaderna mellan de olika landstingen kunde förklaras med tre
variabler, nämligen åldersstrukturen, medellivslängden och andelen ej
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sammanboende. Standardkostnadsersättningen föreslogs, utifrån detta, att
utformas enligt [3.1] nedan:

Som framgår föreslog utredningen att standardkostnadsersättningen skulle
kompensera för en relativt ålderstigen befolkning. Medellivslängden skulle
påverka standardkostnadsersättningen negativt, dels eftersom en strikt
åldersbaserad modell systematiskt skulle underkompensera de landsting med en
lägre medellivslängd för de kostnader som vård i livets slutskede innebär, dels
för att ohälsa och låg medellivslängd ansågs hänga samman. Vidare föreslogs att
landstingen skulle kompenseras för andelen ej sammanboende över 16 år, vilket
hade visat sig ha ett positivt samband med kostnadsavvikelsen. Slutligen
föreslogs ett glesbygdstillägg. Den föreslagna standardkostnadsersättningen
innefattade således en ålderskomponent, en social komponent och en
glesbygdskomponent.

S dardkostnadsersättning åldersstruktur
medellivslängd ej sammanboende glesbygdstillägg avdrag

tan , , * , *
, * /

= + −
+ +

35718 94 0 54 470 32
117 12  

[3.1]
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4. Sjukvårdens förutsättningar
I referensramen framgår att faktorer knutna till ålder, demografisk struktur och
social struktur kan påverka hälso- och sjukvårdshuvudmännens kostnader. I det
följande avsnittet redogörs för en rad skillnader, knutna till ovanstående
faktorer. Mot bakgrund av uppsatsens syfte redogörs, i stycket 4.2, även för
skillnader i huvudmännens befolkningsunderlag och omfattning.

4.1 Åldersstrukturen
År 2002 utgjorde individer i åldrarna 65 år och uppåt ungefär 17 procent av
Sveriges befolkning. Mellan år 2004 och 2009 prognostiserar Statistiska
centralbyrån att andelen äldre3 av den totala befolkningen kommer att stiga med
ungefär 1 procent. År 2010 kommer de individer som föddes strax efter andra
världskrigets slut, mellan åren 1945 och 1950, att vara mellan 60 och 65 år
gamla. Att dessa stora generationer blir allt äldre kommer att få stora
konsekvenser på åldersstrukturen i Sverige, eftersom krigsslutet innebar en
markant ökning i barnafödandet. År 2002 utgjorde individer födda mellan åren
1945 och 1950 8,7 procent av Sveriges befolkning, medan individer födda mellan
åren 1939 och 1944 samt 1951 och 1957 utgjorde 6,7 respektive 7,9 procent.
Efterkrigsgenerationernas inverkan på åldersstrukturen återspeglas i att andelen
äldre förväntas stiga från drygt 18,4 procent år 2009 till cirka 20,3 procent år
2014 (Statistiska centralbyrån 7).

Förutom att Sveriges totala befolkning blir allt äldre kan en betydande skillnad i
åldersstruktur mellan de olika länen urskiljas. Endast 14 procent av invånarna i
Stockholms län var år 2002 äldre än 65 år, medan denna andel översteg 20
procent i såväl Kalmar län som i Västernorrlands län (Statistiska centralbyrån 1).
Det finns flertalet olika förklaringar till varför dagens regionala
befolkningsstruktur skiljer så markant mellan olika delar av landet. De främsta
orsakerna är dock troligtvis de låga födelsetalen i kombination med de
flyttrörelser som pågått under flera decennier. Flyttströmmarna går främst från
glesbygden till tätorter, mellan åren 1994 och 1998 minskade den totala
glesbygdsbefolkningen med 5,6 procent medan den totala tätortsbefolkningen
ökade med 1,17 procent. Endast landets tre storstadsområden, Stockholm,
Göteborg och Malmö, påvisade positiva födelse- och inflyttningsöverskott
(Glesbygdsverket 2000, s 24).

Glesbygden i skogslänens inre delar har i snitt ett årligt utflyttningsnetto på 1500
individer i åldrarna 16-64 år. Av dessa 1500 individer flyttar 48 procent till
tätorter inom skogslänen, 29 procent till storstädernas tätorter och 22 procent till
övriga Sverige (Glesbygdsverket 2000, s 31). Mellan åren 1994 och 1998 hade
de sju skogslänen ett sammanlagt utflyttningsnetto på dryga 26 000 individer, av
vilka 90 procent var under 35 år gamla (Statistiska centralbyrån 8 och 9).
Befolkningsutvecklingen för åren 1994 till 1998 illustreras i tabell 4.1 nedan.

                                                          
3 Med äldre avses i uppsatsen personer som uppnått en ålder av 65 år eller mer.



SJUKVÅRDENS FÖRUTSÄTTNINGAR

16

Mot bakgrund av ovanstående är det rimligt att anta att de framtida
förändringarna i åldersstrukturen kommer att drabba olika delar av landet olika
hårt. Landstingsförbundet4 upprättade år 2000 tre olika scenarier över
befolkningsutvecklingen i länen fram till år 2030. Enligt den prognos som ansågs
vara den mest realistiska, basscenariot5, kommer antalet äldre under denna period
att öka med hela 47 procent. Det totala antalet personer i åldrarna 0-64 år
kommer, enligt prognosen, att minska i samtliga län förutom Stockholm, Uppsala
och Skåne.

Den procentuella ökningen av antalet äldre kommer visserligen, enligt
prognosen, att vara störst i de län som idag har en relativt ung befolkning, såsom
Uppsala och Stockholm. Det kommer dock vara så att de län som idag har den
största andelen äldre även år 2030 kommer att ha så. Såväl Kalmar och Värmland
som Dalarna och Norrbotten kommer år 2030 att ha en befolkning där andelen
äldre överstiger 30 procent, vilket åskådliggörs i diagram 4.1 nedan
(Landstingsförbundet 2000a, s 37).

                                                          
4 Tätorter definieras som orter med mer än 3000 invånare, tätortsnära landsbygd är
boendeområden med 5-45 minuters resväg till tätort och glesbygd är boendeområden med mer
än 45 minuters resväg till tätort. Med skogslänen avses samtliga sex län norr om Dalälven samt
Värmlands län.
5 Basscenariot bygger på SCB:s befolkningsprognos för riket och antar, i linje med SCB:s
riksprognos, en ökad fruktsamhet med 20% per kvinna. I prognosen antas vidare en sjunkande
dödlighet och en ökad medellivslängd samt att nettoinvandringen ökar till 12 000 individer per
år. Slutligen antas en något dämpad inrikes omflyttning.

antal % antal % 1994 1998 %

Skogslänen inl. -4197 -3,47 -3713 -3,07 120959 113049 -6,54
Skogslänen övr. -1296 -3,19 -2125 -5,22 40671 37250 -8,41
Storstäder -29 -0,12 739 2,94 25107 25817 2,83
Övriga Sverige -603 -2,98 -375 -1,85 20252 19274 -4,83
Totalt -6125 -2,96 -5474 -2,64 206989 195390 -5,6

Skogslänen inl. -1772 -1,88 -2591 -2,75 94300 89937 -4,63
Skogslänen övr. -4694 -1,08 -9592 -2,2 436229 421943 -3,27
Storstäder 5341 1,84 7224 2,49 289952 302517 4,33
Övriga Sverige -2201 -0,18 -33448 -2,76 1211450 1175801 -2,94
Totalt -3326 -0,16 -38407 -1,89 2031931 1990198 -2,05

Skogslänen inl. -319 -0,19 -6462 -3,79 170711 163930 -3,97
Skogslänen övr. -3413 -0,34 -21617 -2,16 1001724 976694 -2,5
Storstäder 40084 1,39 80455 2,79 2884124 3004663 4,18
Övriga Sverige -1656 -0,07 -9870 -0,39 2534460 2522934 -0,45
Totalt 34696 0,53 42506 0,64 6591019 6668221 1,17
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Tabell 4.1 – Befolkningsutveckling 1994-98 efter demografiska
komponenter.4

Källa: Glesbygdsverket 2000, s 24.



SJUKVÅRDENS FÖRUTSÄTTNINGAR

17

4.1.1 Åldersstrukturen och hälso- och sjukvårdshuvudmännens kostnader

Under år 2001 uppgick det totala antalet vårdtillfällen inom den slutna vården till
nästan 17 miljoner. I nära 80 procent av dessa vårdtillfällen var patienten 65 år
eller äldre, vilket illustreras i diagram 4.2 nedan (Landstingsförbundet 2001b). I
en studie från institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi konstaterades att de
totala sjukvårdskostnaderna per capita (inklusive tandvård) i Sverige växer
exponentiellt med åldern. Den genomsnittliga tillväxttakten per år i
åldersspektrat 0-99 år uppskattades i studien till 3,2 procent för män och 3,4
procent för kvinnor (Ohlsson 1990, s 42).

Även medelvårdtiden per vårdtillfälle tenderar att öka med åldern. En person i
åldern 25-44 år vårdades år 2001 i genomsnitt 5,5 dygn per vårdtillfälle, jämfört
med en person i åldern 75-84 år som vårdades i genomsnitt 7,7 dygn
(Landstingsförbundet 2001b).

Varje år avlider ungefär 1 procent av Sveriges befolkning av vilka merparten, 86
procent, utgörs av individer över 65 år (Statistiska centralbyrån 2). Flertalet
studier pekar på det faktum att kostnader för vården i livets slutskede tenderar att
vara oproportionerligt höga. Inom norra sjukvårdsområdet, som är en del av
Stockholms läns landsting, konsumeras exempelvis cirka 10 procent av
sjukvårdskostnaderna av patienter som är inne på sitt sista levnadsår (Nordöstra
Sjukvårdsområdet 2002, s 21). I en undersökning från 1994 konstateras att
ungefär 17 procent av resurserna i sluten vård tas i anspråk av människor som är
inne på det sista levnadsåret (SOU 1994:70, s 90). Emanuel & Emanuel (1994)
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Diagram 4.1 - Andel av befolkningen 65 år och däröver 2002 och
2030 per län enligt landstingsförbundets basscenario.

Källa: Statistiska centralbyrån 1 och Landstingsförbundet 2000a, egen bearbetning.
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konstaterar, utifrån amerikanska data, att kostnaderna under det sista levnadsåret
ökar exponentiellt ju närmare döden en patient kommer. Vidare konstateras att
kostnaderna för den sista levnadsmånaden utgör hela 40 procent av kostnaderna
för det sista levnadsåret.

En annan viktig aspekt i sammanhanget är att det tycks finnas ett samband
mellan upplevd ohälsa och medellivslängd, vilket i sin tur tyder på att en kortare
medellivslängd medför högre sjukvårdskostnader. I en underlagsundersökning
till den landstingsekonomiska utredningen konstaterades att ett starkt negativt
samband förelåg mellan ohälsa, baserat på SCB:s ULF-undersökningar6 mellan
1983 och 1987, och medellivslängd (SOU 1994:70, s 148).

Ett liknande samband som det som påvisades i den landstingsekonomiska
utredningen illustreras i diagram 4.3, som baseras på ULF-undersökningar
mellan 1994 och 1996.7Diagrammet visar ett påtagligt negativt samband mellan
andelen av befolkningen som uppger sig drabbade av långvarig sjukdom och
medellivslängden. Sambandet ter sig logiskt, då en relativt sjuk befolkning
således också uppvisar också en relativt låg medellivslängd.

                                                          
6 SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) utförs med hjälp av stickprovsbaserade
djupintervjuer.
7 Medellivslängden har beräknats som ett genomsnitt för åren 1994-96.
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Diagram 4.2 - Totalt antal vårdtillfällen inom slutenvården per
åldersgrupp år 2001.

Källa: Landstingsförbundet 2001b, egen bearbetning.
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4.2 Hälso- och sjukvårdshuvudmännens befolkningsunderlag
Fram till mitten av 1990-talet hade i stort sett samma länsindelning bestått sedan
1810, då Norrbottens och Jämtlands län bildades. 1997 och 1998 genomfördes
dock omfattande omstruktureringar av länsgränserna då de två nya storlänen,
Skåne och Västra Götalands län, bildades. Skåne län tillkom genom att slå ihop
Malmöhus och Kristianstads län, Västra Götalands län uppstod genom
sammanslagning av Skaraborgs-, Älvsborgs-, Göteborgs- och Bohus län
(Ehinger-Berling 2001, s 7). Enligt kommunallagen (1 kap §2) omfattar varje
landsting ett län, om inte annat är särskilt föreskrivet. Innan
länsindelningsreformen fanns tre sådana undantag, nämligen Malmö respektive
Göteborgs stad och Gotlands kommun. I samband med länsindelningsreformen
uppgick Malmö och Göteborg i de nybildade storlänen, varför samtliga av
Sveriges 21 län idag omfattar varsitt huvudmannaområde för hälso- och sjukvård
(Gotlands kommun omfattar hela Gotlands län).

Befolkningsunderlaget varierar kraftigt mellan Sveriges 21 län. Stockholms län
har dryga 1,8 miljoner invånare, Västra Götaland ungefär 1,5 miljoner invånare
och Skåne län cirka 1,1 miljoner invånare. Gotlands län är det absolut minsta
med sina 57 000 invånare. Jämtlands respektive Blekinge län har 129 000
respektive 150 000 invånare (Statistiska centralbyrån 1). Då varje län numer även
omfattar ett huvudmannaområde för hälso- och sjukvård är det uppenbart att även
storleken på de olika landstingen och regionerna skiljer sig åt. År 2001 varierade
exempelvis antalet genomsnittligt disponibla vårdplatser mellan 5226 i Västra
Götalandsregionen och 189 inom Gotlands kommun (Landstingsförbundet
2001b).

Diagram 4.3 – Sambandet mellan långvarig sjukdom och medel-
livslängd, samtliga län enligt SCB:s ULF-undersökningar 1994-96.7

Källa: Statistiska centralbyrån 2 och 5, egen bearbetning.
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Det totala antalet vårdtillfällen som de respektive sjukvårdshuvudmännen
producerar beror inte enbart på respektive landsting/regions befolkningsunderlag,
eftersom hälso- och sjukvårdshuvudmännen köper och säljer sjukvård
sinsemellan. Som tidigare nämnts fungerar åtta av Sveriges länssjukhus även som
regionsjukhus. De landsting/regioner som förfogar över ett sådant regionsjukhus
är också de enda, förutom Blekinge läns landsting, som producerar fler
vårdtillfällen än de konsumerar. Som framgår i tabell 4.2 nedan uppvisar de tre
största hälso- och sjukvårdshuvudmännen, procentuellt sett, en relativt liten
nettoexport. Detta beror troligtvis på att dessa huvudmän var och en själva
omfattar en hälso- och sjukvårdsregion. Värt att notera är den stora
nettoexporten, såväl procentuellt som reellt, som Landstinget i Uppsala står för.

4.2.1 Befolkningsunderlaget och hälso- och sjukvårdshuvudmännens
kostnader
I LO:s rapport ”Finansiering och styrning av framtidens sjukvård” anses den
optimala storleken på en sjukvårdsregion vara ett patientunderlag på ungefär en
miljon individer. Utifrån denna siffra konstateras följande :

Den tekniska utvecklingen i sig gör att det blir allt svårare att se det försvarbara i att små
landsting i princip skall kunna erbjuda all tillgänglig vård. Allt dyrare och mer avancerad
teknik gör de små landstingen ineffektivare. Därför behövs det ett system där man kan dra
nytta av de stordriftsfördelar det innebär att ha ett tillräckligt stort befolkningsunderlag
(Fransson & Wennmo 2003, s 15).

Som nämndes i ovan är frågan huruvida det föreligger stordriftsfördelar bland de
Svenska hälso- och sjukvårdshuvudmännen hittills inte utredd. I förarbetena till
länssammanslagningarna 1997 och 1998 ansåg den statliga regionberedningen att
sammanslagningarna av flertalet län troligtvis skulle medföra ekonomiska
stordriftsfördelar för länsstyrelserna, då främst inom lednings-, personal- samt
ekonomifunktioner. Huruvida även landstingen skulle åtnjuta liknande
stordriftsfördelar utreddes inte eftersom den kommunala självstyrelsen ger
landstingen stor frihet att utforma sina organisationer efter eget tycke (SOU

Hälso- och sjukvårdshuvudman Nettoexport, % av total 
antal vårdtillfällen produktion

Stockholms läns landsting 3209,3 1,2%

Landstinget i Uppsala län 14247,6 31,6%

Landstinget i Östergötland 5515,6 8,4%

Landstinget Blekinge 257,1 1,0%

Region Skåne 5350,5 3,1%

Västra Götalandsregionen 7466,9 3,0%

Örebro läns landsting 5401,9 11,6%

Västerbottens läns landsting 7488,3 16,7%

Tabell 4.2 – Exporterade vårdtillfällen 2001 (netto).

Källa: Landstingsförbundet 2001a, egen bearbetning
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1995:27, s 497-99). I en rapport från statskontoret, som publicerades strax efter
regionberedningens slutbetänkande, konstaterades dock att eventuella
stordriftsfördelar inom hälso- och sjukvården, som en följd av de nya
”storregionerna”, sannolikt skulle vara mycket marginella (Statskontoret 1995, s
95).

4.3 De geografiska skillnaderna
Sveriges totala areal uppgår till 449 964 km2 inklusive större insjöar. Av denna
totala areal utgör de fyra nordligaste länen hela 50 procent (se figur 4.1).
Samtidigt som dessa fyra län är de absolut största till ytan är de bland de minst
tätbefolkade. Norrbottens- och Jämtlands län har den lägsta befolkningstätheten i
landet, ungefär 2,5 invånare per km2. Sveriges mest tätbefolkade län, Stockholms
län, har en befolkningstäthet på dryga 278 invånare per km2 (Statistiska
centralbyrån 2001, s 53)

4.3.1 Kostnader till följd av geografiska skillnader
Sjukvården i sig är en verksamhet som kräver att de geografiska avstånden
mellan konsument och producent inte är allt för stora, då tidsfaktorn ofta är
avgörande för konsumentens hälsa. För att kunna tillhandahålla en fullgod
basservice i områden som är befolkningsmässigt små men geografiskt stora,
krävs således ofta att verksamheten organiseras i flertalet mindre enheter snarare
än en stor. Detta faktum innebär att såväl vårdcentraler som sjukhus och
ambulansstationer i vissa delar av landet stödjer sig på ett mindre
befolkningsunderlag än vad som är ekonomiskt försvarbart (Molde 2000, s 150
ff.).

I Norrbottens läns landsting finns 5 sjukhus med dygnet runt-öppna
akutmottagningar med intensivvårdsavdelning, samt 7 dygnet runt-öppna
vårdcentraler med jourläkare. I Södermanlands respektive Kalmar län, som båda
är befolkningsmässigt ungefär lika stort som Norrbotten, finns 1 respektive 3
dygnet runt-öppna akutmottagningar med intensivvårdsavdelning. I Kalmar län
finns även 3 dygnet runt-öppna vårdcentraler med jourläkare (Socialstyrelsen
2002, s 3). På grund av långa avstånd till närmaste sjukhus kan vissa
vårdcentraler i glesbygd även ha behov av övernattnings/övervakningsplatser. År
1998 fanns 170 sådana övernattningsplatser i anslutning till 18 vårdcentraler i
fyra län, vilka beräknades skapa en merkostnad på 500 000 kronor per år och
övernattningsplats (Molde 2000, s 162-64).

Trots att antalet vårdcentraler och sjukhus per capita är fler i länen med låg
befolkningstäthet, innebär det faktum att skillnaderna i befolkningstäthet är så
stora att de geografiska avstånden i sjukvårdskedjan, generellt sett, ökar ju längre
norrut i landet man befinner sig. Ju större avstånden i sjukvårdskedjan är, desto
större krav ställs även på de transporttekniker som används för att förflytta sjuka
människor. Att använda sig av vanliga ambulanser är i många fall omöjligt varför
helikoptertransporter används i relativt hög grad i glesbygdslänen, trots att
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ambulanshelikopter i de allra flesta fall innebär merkostnader för de aktuella
sjukvårdshuvudmännen.

Det finns idag 7 permanent
stationerade ambulanshelikoptrar i
Sverige, varav 3 är placerade i de
norra länen, vilket illustreras i
figur 4.1 där stationeringsorterna
är markerade med en punkt
(Socialstyrelsen 2002, s 7). 1999
använde sjukvårdsförvaltningarna i
Kiruna och Gällivare
sjukvårdsdistrikt, som tillsammans
har ett ungefärligt
befolkningsunderlag på 55 000
individer, ambulanshelikopter
under 403 flygtimmar (Norrbottens
läns landsting 2001). Detta kan
jämföras med Uppsala-Örebro
regionen som under år 2002
nyttjade ambulanshelikopter under
drygt 880 flygtimmar inom hela
regionen, som har ett totalt
befolkningsunderlag på nära 2
miljoner invånare (Akademiska
Sjukhuset 2002).

Enligt ett tidigare avtal hade
arbetstagare inom fyra landsting,
Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland och Jämtland, rätt
till så kallat kallortstillägg.
Kallortstillägget, som innebar ett

lönetillägg med en procentsats mellan 1 och 8 procent, upphörde att gälla den 1
januari 1994. Istället fick de arbetstagare som var berättigade till ett
kallortstillägg fram till den 31 december 1993 en löneförhöjning som motsvarade
det tidigare tillägget (SOU 1994:70, s 105). På grund av den inverkan som
kallortstillägget fortfarande anses ha på de relativa lönenivåerna i de berörda
landstingen, kompenseras dessa genom övergångsbestämmelser i det
landstingskommunala utjämningssystemet. Huruvida det tidigare kallortstillägget
fortfarande de facto inverkar på lönenivåerna i de berörda landstingen är svårt att
svara på. 1993 låg medellönen i de fyra landstingen, exklusive kallortstillägget, 2
procent lägre än riksgenomsnittet. Inklusive kallortstillägget låg medellönen 0,5
procent under riksgenomsnittet. Fyra år senare, 1997, låg medellönen i
kallortslandstingen 0,5 procent högre än riksgenomsnittet, vilket innebar att
medellönerna hade stigit mer än i riket efter att kallortstillägget avskaffats (SOU

Källa: Socialstyrelsen 2002, egen
bearbetning.
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1998:151, s 119). År 2001 låg dock medellönen i de berörda landstingen återigen
under riksgenomsnittet med dryga 2 procent, vilket kan antyda att effekten av
kallortstillägget helt eller delvis klingat av (Statistiska centralbyrån 10 och 11).

4.4 Sociala faktorer
Det finns många sociala faktorer som kan tänkas påverka hälsan. Flertalet studier
tyder exempelvis på att långvarig arbetslöshet påverkar hälsan i negativ riktning.
Den totala arbetslösheten8 i riket varierar naturligtvis från år till år till följd av
bland annat upp- och nedgångar i konjunkturen. Utöver detta tycks det dock
finnas betydande skillnader mellan olika delar av landet. Arbetslösheten i de
olika länen varierade år 2001 mellan som högst 6,45 procent och som lägst 2,68
procent av arbetskraften. Norrbottens såväl som Gävleborgs län uppvisade en
arbetslöshet över 6 procent, medan Stockholms och Jönköpings län båda hade en
arbetslöshet som understeg 3 procent (Statistiska centralbyrån 3).

Även om arbetslöshet inte i någon större utsträckning påverkar redan etablerade
rök- och alkoholvanor hos den vuxna befolkningen tyder exempelvis svenska
studier på att arbetslösa ungdomar både röker och dricker mer än arbetande i
samma ålderskategori. Ökad förekomst av kroppsliga åkommor, såsom mag- och
tarmkatarr, håravfall hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt svullna leder har
visats sig hänga samman med förlust av arbete (Hammarström & Janlert, 1996).
Vidare påvisar Janlert, Asplund & Weinehall (1992) i en studie av svenska data
att män som varit arbetslösa mer än ett år i högre utsträckning lider av förhöjt
blodtryck, försämrad blodfettsbild, ökad rökning och mer inaktivitet än
kontrollgruppen.

En annan aspekt, som bland annat lyftes fram i den landstingsekonomiska
utredningen (se stycke 3.2 ovan), är kopplingen mellan individers
boendeförhållanden och hälsa. Andelen av den totala befolkningen i Sverige som
lever i ensamhushåll varierar mellan 30 och 40 procent, beroende på vart i landet
man befinner sig. Stockholms län har den absolut största delen ensamhushåll,
med 39,4 procent av den totala befolkningen. Därefter följer Jämtlands län, av
vars befolkning 36,5 procent lever i ensamhushåll (Statistiska centralbyrån 6).
Värt att notera är att landets mest tätbefolkade län, tillsammans med landets näst
minst tätbefolkade, är de län där störst andel av befolkningen lever ensamma.

Baserat på SCB:s ULF-undersökningar från åren 1982-83 utförde Orth-Gomér,
Eriksson, Fredlund & Elofsson (1993) en studie kring boende, social miljö och
hälsa. I studien redovisas ett antal univariata samband mellan en rad oberoende
variabler och tre hälsovariabler, nämligen dödligheten under 5 år efter
enkättillfället, förekomsten av kronisk sjukdom samt förekomsten av dåligt
allmäntillstånd. I studien uppvisade enpersonshushåll, i jämförelse med hushåll
med fler individer, såväl högst dödlighet som högst frekvens av dålig hälsa och
kronisk sjukdom. Vidare visade antalet grannskapskontakter ett negativt samband
                                                          
8 Avser den procentuella andelen av arbetskraften (sysselsatta och arbetslösa) som klassificeras
som arbetslösa.



SJUKVÅRDENS FÖRUTSÄTTNINGAR

24

med dödligheten, ju fler grannskapskontakter desto lägre dödlighet. Den grupp
individer som helt saknade kontakter med grannarna uppvisade en dödlighet på
nära 20 procent inom 5 år. Undersökningen fann även ett klart linjärt samband
mellan inkomst och upplevd hälsa. Ju högre inkomst, desto bättre hälsa ansåg sig
de intervjuade individerna besitta (Orth-Gomér, Eriksson, Fredlund & Elofsson
1993).

Som påpekades i stycket 3.2.1 ovan kan det finnas ett samband mellan den
ekonomiska potentialen, eller skattekraften9, och hälso- och
sjukvårdshuvudmännens kostnader. I Sverige är det främst Stockholms läns
landsting som utmärker sig i en jämförelse av den ekonomiska potentialen. År
2001 uppgick skattekraften i Stockholms län, enligt SCB, till 138 658 kronor per
capita, vilket var nästan 25 000 kronor mer än det län (Uppsala) som uppvisade
näst högst skattekraft. Den lägsta ekonomiska potentialen uppvisade Gotlands
län, med en skattekraft på 95 419 kronor per capita, vilket var nästan 9000 kronor
mindre än det län (Kalmar) som uppvisade den näst lägsta skattekraften. Bortsett
från Stockholms och Gotlands län uppvisade samtliga resterande län en
skattekraft på mellan 114 194 kronor per capita i Uppsala län och 104 212 kronor
per capita i Kalmar län (Statistiska centralbyrån 4). Skattekraften hos samtliga
län för år 2001 åskådliggörs i diagram 4.4.

                                                          
9 Det kommunala skatteunderlaget (skattekraften) utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för
fysiska personer.

Källa: Statistiska centralbyrån 4, egen bearbetning.

Diagram 4.4 – Skattekraften per capita år 2001 (länsvis).
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4.5 Sammanfattning
Som framgår i avsnittet ovan förefaller det som om framförallt tre huvudfaktorer
kan tänkas påverka hälso- och sjukvårdskostnaderna, nämligen åldersstrukturen,
de geografiska förutsättningarna och den sociala strukturen. Det ter sig således
naturligt att dessa tre huvudfaktorer används som utgångspunkter då
förklaringsvariablerna i följande avsnitt skall konstrueras.

I stycket 4.2.1 ovan redogörs även för hypotesen att ett relativt stort
befolkningsunderlag kan ha en negativ inverkan på styckekostnaden, det vill säga
förekomst av stordriftsfördelar. Mot bakgrund av den föreliggande uppsatsens
syfte bör således även denna faktor vara en av utgångspunkterna vid
konstruerandet av förklaringsvariablerna i den empiriska undersökningen. Detta
trots att inga tidigare undersökningar kunnat fastställa att ett sådant samband de
facto föreligger.
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5. Empirisk undersökning
I följande avsnitt specificeras inledningsvis de variabler som ingår i
regressionsmodellen. I den andra delen av avsnittet presenteras de genomförda
parameterskattningarna.

5.1 Modellspecifikation
Nedan följer en specifikation av beroendevariabeln och samtliga
förklaringsvariabler, även de som inte ingår i den slutliga modellen.

5.1.1 Beroendevariabel
Den intressanta beroendevariabeln vid en multipel regressionsanalys av det
ovanstående problemet bör således vara någon form av kostnadsmått. I
sammanhanget föreligger två alternativ, nämligen bruttokostnaden per capita
eller nettokostnaden per capita. Bruttokostnadsmåttet visar de totala
(drifts)kostnaderna dividerat med antalet innevånare i det aktuella landstinget.
Nettokostnadsmåttet visar den del av driftskostnaden som inte täcks upp av
driftsintäkter, såsom patientavgifter, dividerat med antalet innevånare i det
aktuella landstinget. Den totala resursförbrukningen återspeglar således bäst av
bruttokostnadsmåttet. Ett problem är dock att interna kostnader10 till stor del
ingår i rapporterade bruttokostnader, vilket gör att landsting med relativt sett
höga/låga interna kostnader kommer att uppvisa en inkorrekt hög/låg
bruttokostnad. Problemet kan undvikas i de fall då redovisningen är specificerad
så att de externa bruttokostnaderna kan särskiljas från de totala
bruttokostnaderna.

I det specifika fallet med Sveriges hälso- och sjukvårdshuvudmän finns denna
möjlighet, eftersom internkostnaderna är urskiljbara. Att bortse från samtliga
interna kostnader förefaller dock vara felaktigt, eftersom den intressanta
resursförbrukningen enbart avser hälso- och sjukvård och inte landstingens
övriga verksamheter. En viss del av de interna landstingskostnaderna kan således
betraktas som externa, sett utifrån hälso- och sjukvårdssektorn. Den intressanta
beroendevariabeln bör konstrueras enligt följande:

                                                          
10 Interna kostnader kan exempelvis uppstå då ett landstingtvätteri debiterar en enskild
vårdavdelning för tvätt av personalbunden klädsel.
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5.1.2 Förklaringsvariabler
I uppsatsen har 14 förklaringsvariabler inkluderats i den generella skattningen.
Dessa 14 variabler har delats upp i fem grupper, varav fyra bygger på de faktorer
som diskuterades i stycket 4.5 ovan. Inkluderandet av den femte gruppen
förklaringsvariabler har sin grund i specifikationen av beroendevariabeln. Som
framgår i stycket 4.2 ovan innebär den regionsjukvård som genomförs på landets
regionsjukhus att specialiserad och komplicerad vård utförs endast av ett fåtal
huvudmän. De huvudmän som köper specialiserad vård från regionsjukhusen
betalar naturligtvis för denna vård. Då den beroende variabeln i den föreliggande
uppsatsen är baserad på sjukvårdshuvudmännens bruttokostnader är det dock
rimligt att den effekt som sålda vården kan ha på kostnadsavvikelserna
inkluderas i modellen. Således ingår följande två förklaringsvariabler i studien,
där såväl parametern för variabeln (1) som (2) förväntas vara positiv:

1. REGIONSJK – Dummyvariabel som antar värdet 1 om den aktuella
sjukvårdshuvudmannen driver ett regionsjukhus, 0 om annars.

2. EXPORTERAD – Den procentuella andelen egenproducerade vårdtillfällen
som säljs till en annan huvudman (brutto).

Tre variabler med anknytning till sjukvårdshuvudmännens respektive
åldersstruktur har testats, nämligen följande:

3. OVERSEXTIFEM – Andelen individer av den totala befolkningen, inom
respektive län, som är 65 år eller äldre.

4. MEDELALDER – Medelåldern inom respektive län.
5. MEDELLIVS – Den förväntade livslängden vid födseln (medellivslängden)

för respektive län.

Då äldre människor konsumerar mer vård än unga, bör de förväntade värdena på
parametrarna för variabel (3) och (4) vara positiva. Det förväntade värdet på
parametern för variabeln (5) bör dock vara negativt, eftersom en relativt kort
förväntad livslängd tyder på en relativt hög ohälsa och därmed relativt sett högre
sjukvårdskostnader.

Huruvida respektive sjukvårdshuvudmans storlek och befolkningsmässiga
omfattning medför kostnadsmässiga för- eller nackdelar testas med hjälp av tre
förklaringsvariabler. Om stordriftsfördelar råder förväntas parametervärdena för
variablerna (6) och (7) vara negativa, om stordriftsnackdelar råder förväntas
parametervärdena vara positiva. Då stordriftsfördelar/nackdelar kan förekomma i
olika intervall inkluderas även en dummyvariabel som tillåter
stordriftsfördelar/nackdelar i intervallet 0-100 000 vårdplatser samtidigt som
stordriftsnackdelar/fördelar råder över 100 000 vårdplatser. Att just denna siffra
väljs beror på att den enbart inkluderar de tre hälso- och sjukvårdshuvudmän som
i dagsläget kan sägas bedriva verksamhet av den storlek som är av relevans för
uppsatsen:
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6. LAKARBESOK – Det totala antalet producerade läkarbesök hos respektive
hälso- och sjukvårdshuvudman.

7. VARDTILLFALLE – Det totala antalet producerade vårdtillfällen hos
respektive hälso- och sjukvårdshuvudman.

8. STORLEK – Dummyvariabel som antar värdet 1 om den aktuella hälso- och
sjukvårdshuvudmannen producerar mer än 100 000 vårdtillfällen per år, 0 om
annars.

De geografiska skillnadernas eventuella påverkan på kostnaderna testas med
hjälp av följande tre variabler:

9. KALLORT – Dummyvariabel som antar värdet 1 om den aktuelle
sjukvårdshuvudmannen erhåller kallortstillägg från det landstingskommunala
utjämningssystemet, 0 om annars.

10. AREAL – Respektive läns totala landareal.
11. BEFOLKTATHET – Befolkningstätheten (antalet invånare per km2) i

respektive län.

Parametern för variabeln (9) förväntas vara positiv, eftersom det tidigare
lönepåslaget för att arbeta i vissa län fortfarande kan ha ett visst genomslag på
lönenivåerna. Även parametern för variabeln (10) förväntas vara positiv. Detta på
grund av att stora län, generellt sett, påvisar stora avstånd i sjukvårdskedjan och
geografisk otillgänglighet, medan små län, generellt sett, har små avstånd i
sjukvårdskedjan och relativt lättillgänglig terräng. Parametern för variabeln (11)
förväntas vara negativ, eftersom en liten befolkningstäthet hänger samman med
stora avstånd i sjukvårdskedjan.

Huruvida den sociala situationen hos befolkningen inom ett län påverkar
kostnaderna testas med hjälp av två variabler nedan. Parametern för variabeln
(12) väntas vara positiv, eftersom sambandet mellan arbetslöshet och hälsa
troligtvis är negativt. Parametern för variabeln (13) förväntas tvärtom vara
positiv, då en högre andel ej sammanboende troligtvis hänger samman med
ohälsa. Det förväntade värdet på variabeln (14) beror på huruvida en stor
skattekraft innebär högre eller lägre kostnader för hälso- och
sjukvårdshuvudmännen. I det tidigare fallet förväntas värdet på variabeln vara
positivt, i det senare förväntas värdet vara negativt:

12. ARBETSLOSH - Andelen av den totala arbetskraften inom respektive län som
är arbetslösa.

13. EJSAMBO - Andelen av den totala befolkningen över 16 år som bor ensam.
14. SKATTEKRAFT – Den beskattningsbara förvärvsinkomsten per capita och

län.
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5.2 Parameterskattningar
Ett antal av de förklarande variablerna påvisar en relativt hög korrelation med
varandra, vilket åskådliggörs i tabell 5.1 där en korrelationsmatris för samtliga
förklaringsvariabler presenteras. Den höga korrelationen antyder att det troligtvis
blir svårt att anpassa en modell med samtliga förklaringsvariabler, eftersom en
sådan modell troligtvis innehåller få signifikanta parameterskattningar.

Att det råder hög korrelation mellan variabler inom samma ”grupp” är förväntat,
eftersom de i de flesta fall syftar till att förklara samma varians. Noterbart är att
antalet läkarbesök och antalet vårdtillfällen påvisar en relativt hög positiv
korrelation med befolkningstätheten, samt en relativt hög negativ korrelation
med medelåldern och andelen av den totala befolkningen som är över 65 år.
Detta beror troligtvis på att de län som har en relativt låg befolkningstäthet också
påvisar en relativt hög medelålder samt att de län som har en relativt hög
befolkningstäthet också är de som producerar de största vårdkvantiteterna.
Vidare är det värt att notera att skattekraften påvisar en relativt hög positiv
korrelation med befolkningstätheten.

Inledningsvis skattas den generella modellen, med samtliga förklaringsvariabler.
Modellen skattas med minsta kvadratmetoden, vilket innebär att såväl modellens
intercept som parameterskattningar antas vara konstanta över såväl tids- som
tvärsnittsdimensionen. Som framgår i tabell 5.2 är flertalet av de skattade
parametrarna inte signifikanta på 5 procents signifikansnivå. Den höga
korrelationen mellan vissa förklaringsvariabler, som påpekades ovan innebär att
skattningarna i tabell 5.2 uppvisar en hög multikollinaritet11.

                                                          
11 VIF-värdena för 10 av förklaringsvariablerna i den skattade modellen 5.2 överskrider
gränsvärdet 5.

Tabell 5.1 – Korrelationsmatris för samtliga förklaringsvariabler.

LAKARBESOK 1,00 -0,25 -0,68 0,90 -0,17 -0,39 -0,16 0,97 -0,25 -0,77 0,63 0,94 0,58 0,65
ARBETSLOSH -0,25 1,00 0,43 -0,35 0,40 -0,20 -0,14 -0,21 0,27 0,40 -0,17 -0,17 0,11 -0,36
MEDELALDER -0,68 0,43 1,00 -0,66 0,07 0,40 -0,22 -0,66 0,16 0,95 -0,67 -0,57 -0,18 -0,38
BEFOLKTATHET 0,90 -0,35 -0,66 1,00 -0,34 -0,40 -0,15 0,78 -0,33 -0,78 0,48 0,74 0,52 0,72
AREAL -0,17 0,40 0,07 -0,34 1,00 -0,42 0,07 -0,12 0,79 0,05 -0,05 -0,14 0,13 -0,05
MEDELLIVS -0,39 -0,20 0,40 -0,40 -0,42 1,00 0,02 -0,33 -0,27 0,53 -0,24 -0,28 -0,44 -0,42
EXPORTERAD -0,16 -0,14 -0,22 -0,15 0,07 0,02 1,00 -0,12 0,13 -0,14 0,55 -0,18 0,11 -0,11
VARDTILLFALLE 0,97 -0,21 -0,66 0,78 -0,12 -0,33 -0,12 1,00 -0,23 -0,72 0,69 0,96 0,53 0,54
KALLORT -0,25 0,27 0,16 -0,33 0,79 -0,27 0,13 -0,23 1,00 0,15 -0,07 -0,22 0,18 -0,05
OVERSEXTIFEM -0,77 0,40 0,95 -0,78 0,05 0,53 -0,14 -0,72 0,15 1,00 -0,65 -0,63 -0,34 -0,61
REGIONSJK 0,63 -0,17 -0,67 0,48 -0,05 -0,24 0,55 0,69 -0,07 -0,65 1,00 0,64 0,54 0,29
STORLEK 0,94 -0,17 -0,57 0,74 -0,14 -0,28 -0,18 0,96 -0,22 -0,63 0,64 1,00 0,50 0,46
EJSAMBO 0,58 0,11 -0,18 0,52 0,13 -0,44 0,11 0,53 0,18 -0,34 0,54 0,50 1,00 0,56
SKATTEKRAFT 0,65 -0,36 -0,38 0,72 -0,05 -0,42 -0,11 0,54 -0,05 -0,61 0,29 0,46 0,56 1,00
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5.2.1 Skattning av den specifika modellen
Den generella modellen i tabell 5.2 används som utgångspunkt för att skatta en
mer specifik modell, en så kallad general to specific-procedur som beskrivs i
metodavsnittet ovan. Genom att, en i taget, exkludera de variabler som inte visar
sig signifikanta till dess att modellskattningen är acceptabel framkommer
modellen i tabell 5.3.

Tabell 5.3 – Skattning av den specifika regressionsmodellen, med hjälp av
en general to specific-procedur.

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Least Squares

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Centered R**2     0.784274 R Bar **2 0.767679

Uncentered R**2   0.820073 T x R**2 46.744

Regression F(4,52)                  47.2615

Significance Level of F           0.00000000

Durbin-Watson Statistic             1.710361

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -26443.71888 4661.63985 -5.67262 0.00000063

2.  MEDELALDER 428.27743 98.39150 4.35279 0.00006317

3.  EXPORTERAD 23132.25360 2525.67326 9.15885 0.00000000

4.  AREAL 0.03007 0.00354 8.49360 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.07280 0.01147 6.34573 0.00000005

Tabell 5.2 – Skattning av regressionsmodellen med samtliga
förklaringsvariabler

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Least Squares
Panel(3) of Annual Data From  1//1999:01 To     19//2001:01
Centered R**2     0.839770 R Bar **2 0.786360
Uncentered R**2   0.866359 T x R**2 49.382
Regression F(14,42) 15.7230
Significance Level of F 0.00000000
Durbin-Watson Statistic 1.893345

   Variable Coeff Std Error T-Stat Signif
*******************************************************************************
1.  Constant -12550.94960 24920.88629 -0.50363 0.61715166
2.  LAKARBESOK 0.00073 0.00109 0.66388 0.51039295
3.  ARBETSLOSH -5.14281 21.63027 -0.23776 0.81322353
4.  MEDELALDER 1133.53038 859.36240 1.31904 0.19430356
5.  BEFOLKTATHET -7.61930 11.70548 -0.65092 0.51864533
6.  AREAL 0.01933 0.00923 2.09558 0.04218653
7.  MEDELLIVS -418.47187 192.19473 -2.17733 0.03512448
8.  EXPORTERAD 19238.53205 5686.22212 3.38336 0.00156065
9.  VARDTILLFALLE 0.00203 0.01300 0.15628 0.87656273
10. KALLORT 358.80117 380.80637 0.94221 0.35147132
11. OVERSEXTIFEM -16434.83105 61949.11126 -0.26530 0.79207952
12. REGIONSJK 1008.26083 632.51544 1.59405 0.11842374
13. STORLEK -2092.88336 1355.32861 -1.54419 0.13004477
14. EJSAMBO -12621.31182 8746.81129 -1.44296 0.15644852
15. SKATTEKRAFT 0.04909 0.04166 1.17836 0.24528582
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Samtliga parameterskattningar i modellen 5.3 är signifikant skilda från noll på en
5 procents signifikansnivå. För att testa om heteroscedasticitet föreligger i
modellen genomförs ett så kallat Goldfeld-Quandt test. Det erhållna F-värdet,
0,952 är mindre än det aktuella tabellvärdet. För säkerhets skull genomförs även
ett White-test. Testet ger ett χ2-värde på 16,99, vilket är mindre än det aktuella
tabellvärdet. Således kan nollhypotesen att homoscedasticitet råder inte förkastas.

Det erhållna Durbin-Watson värdet i modellen 5.3 ligger i den övre delen av
osäkerhetsområdet på en 5 procents signifikansnivå, varför inga slutsatser kan
dras om huruvida autokorrelation föreligger i modellen. För att närmare
undersöka förekomsten av autokorrelation i modellen genomförs två General LM
test, för första och andra gradens autokorrelation. Testen ger χ2-värden på 6,2
respektive 7,95, vilket är högre än de aktuella tabellvärdena på 5-procentsnivån.
Således kan nollhypoteserna ingen autokorrelation (1:a och 2:a graden)
förkastas. Således konstateras att autokorrelation föreligger i modellen, vilket
innebär att OLS-estimatorn är väntevärdesriktig, konsistent, och asymptotiskt
normalfördelad, men ineffektiv. Mot bakgrund av detta skattas modellen i tabell
5.3 med hjälp av en AR(1)-process. Denna korrigering av modellen innebär dock
inga betänkligheter vad gäller modellens signifikans, då samtliga
parameterskattningar, inklusive konstanten, fortfarande är signifikanta på 1-
procentsnivån(se bilaga 2).

Modellen i tabell 5.3 ter sig i många avseenden ge en mycket god bild av de
viktigaste förklaringsfaktorerna vad gäller skillnader i per capita kostnader
mellan Sveriges hälso- och sjukvårdshuvudmän. Modellen uppvisar ett relativt
högt R2-värde, liksom ett klart signifikant F-värde.

För att undersöka i vilken mån den skattade modellen i tabell 5.3 beror på
skattningsmetoden, genomförs även en så kallad specific to general-procedur.
Denna skattningsmetod genererar i stort sett samma modell som i tabell 5.3, med
skillnaden att även förklaringsvariabeln VARDTILLFALLE inkluderas.
Anledningen till att antalet vårdtillfällen inkluderas i modellen då denna
urvalsprocedur begagnas är troligtvis det relativt låga t-värdet för
parameterskattningen i modellen 5.2. Det låga t-värdet innebär att
förklaringsvariabeln i fråga exkluderas från modellen relativt tidigt i general to
specific-proceduren. Då modellen däremot skattas med specific to general-
proceduren beror inte variabelns inkluderande på t-värdet för
parameterskattningen i modellen 5.2, utan snarare på parameterskattningens t-
värde tillsammans med de övriga inkluderade förklaringsvariablerna. Den
alternativa modellen illustreras i tabell 5.4 nedan.
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Det låga t-värdet för parameterskattningen för variabeln VARDTILLFALLE i
tabell 5.2 troligtvis har sitt ursprung i multikollinaritet, vilket bör vara en logisk
följd av den höga korrelationen mellan förklaringsvariablerna (6), (7) och (8).12

Således uppvisar parameterskattningen för förklaringsvariabeln
VARDTILLFALLE signifikans på 5-procentsnivån då inte variablerna (6) och
(8) inkluderas i modellen. Detta faktum illustreras genom att ”tvinga” in
förklaringsvariabeln STORLEK i modellen 5.4. Parameterskattningen för
STORLEK antar i detta fall ett negativt tecken, men saknar helt signifikans,
samtidigt som VARDTILLFALLE mister sin signifikans på 5-procentsnivån (se
bilaga 2)13.

Även om R2-värdet i modellen 5.4 är högre än detsamma i modellen 5.3 krävs en
mer formell metod för att fastställa huruvida förklaringsvariabeln
VARDTILLFALLE verkligen bör inkluderas i modellen. Mot bakgrund av det
erhållna t-värdet för parameterskattningen kan dock konstateras att inkluderandet
av variabeln VARDTILLFALLE innebär en, på 5-procentsnivån, signifikant
ökning av R2-värdet.14

Den nya modellen i tabell 5.4 visar inga tecken på heteroscedasticitet, Whites test
ger ett χ2-värde på 21,39 och Goldfeld-Quandts test ger ett F-värde på 0,576. Vad
gäller autokorrelation kan inga slutsatser dras från det erhållna Durbin-Watson
värdet 1,66. Således genomförs åter två General-LM test för autokorrelation av
första respektive andra graden. Då de erhållna χ2-värdena, 5,18 respektive 7,96
för första respektive andra gradens autokorrelation, även i detta fall överstiger de

                                                          
12 Förklaringsvariablerna (6), (7) och (8) uppvisar VIF-värden på 509, 148 respektive 38 för
modellen 5.2, vilket i samtliga tre fall får anses som högt.
13 Förklaringsvariablerna (7) och (8) uppvisar i detta fall VIF-värden på 23 respektive 18, vilket
i båda fallen får anses som högt.
14 Det erhållna F-värdet 4,41 är större än tabellvärdet på 5-procentsnivån.

Tabell 5.4 – Skattning av den specifika regressionsmodellen, med hjälp av
en specific to general-procedur.

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Least Squares

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Centered R**2     0.801466 R Bar **2 0.782002

Uncentered R**2   0.834412 T x R**2 47.561

Regression F(4,52)                  41.1765

Significance Level of F           0.00000000

Durbin-Watson Statistic             1.663621

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -32423.53118 5337.41270 -6.07477 0.00000016

2.  MEDELALDER 591.61384 122.98369 4.81051 0.00001377

3.  EXPORTERAD 24763.45823 2566.76094 9.64775 0.00000000

4.  AREAL 0.03065 0.00344 8.90798 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.06330 0.01200 5.27629 0.00000272

6.  VARDTILLFALLE 0.00349 0.00166 2.10151 0.04055608



EMPIRISK UNDERSÖKNING

33

aktuella tabellvärdena på 5-procentsnivån, måste nollhypotesen ”ingen
autokorrelation” förkastas i båda fallen. Då modellen i tabell 5.4 korrigeras för
autokorrelation på samma sätt som tidigare gjordes med modellen 5.3 förlorar
dock parameterskattningen för förklaringsvariabeln VARDTILLFALLE
signifikansen på 5-procentsnivån. Parameterskattningarna för de övriga
förklaringsvariablerna, inklusive konstanten, är dock fortfarande signifikant
skilda från noll på 1-procentsnivån (se bilaga 2).

Den positiva parameterskattningen för variabeln VARDTILLFALLE i tabell 5.4
kan tolkas som om Sveriges hälso- och sjukvårdshuvudmän alla befinner sig
inom det positiva intervallet av LRAC-kurvan i figur 3.1. En sådan tolkning
innebär att samtliga hälso- och sjukvårdshuvudmän uppvisar stordriftsnackdelar.
I figur 3.2 illustreras så kallade pecuiniary scale economies, vilket antyder att
stora aktörer med en dominerande ställning på marknaden kan åtnjuta
stordriftsfördelar i ytterligare ett intervall efter stordriftsnackdelarna. För att
undersöka huruvida skattningen för variabeln VARDTILLFALLE i själva verket
inte ger en sann bild av sambandet skattas ett andragradspolynom enligt [5.1]
nedan.

I det fall skattningen av β1 är positiv och skattningen av β2 är negativ kan
sambandet tyda på att det andra intervallet av LRAC-kurvan i figur 3.1 snarare
ser ut som de andra och tredje intervallen i figur 3.2. Då [5.1] skattas visar sig
dock ingen av parameterskattningarna signifikanta på 10-procentsnivån. Inte
heller då förklaringsvariabeln VARDTILLFALLE2 inkluderas i modellen 5.4
uppvisar variablerna signifikanta parameterskattningar (se bilaga 2).

Då den tidskonsistenta förklaringsvariabeln AREAL ingår i de skattade
modellerna i tabell 5.3 och 5.4 kan inte fixed effects-modellen användas för att
utröna huruvida interceptet varierar över individdimensionen. Således antas att
interceptet inte varierar i individdimensionen.

Det faktum att dummyvariabler inte kan användas för att påvisa eventuella
individeffekter innebär dock inte automatiskt att de inte kan användas för att
fånga upp tidseffekter. Då tidsdimensionen i det föreliggande datamaterialet
endast omfattar tre år testats således två tidsdummyvariabler i modellen i tabell
5.4. Dummyvariabeln D1999 antar värdet 1 för observationer från år 1999 och
värdet 0 annars, dummyvariabeln D2000 antar värdet 1 för observationer från år
2000 och värdet 0 annars. Då båda dummyvariablerna inkluderas i modellen 5.4,
visar sig endast den positiva parameterskattningen för variabeln D2000 vara
signifikant på 5-procentsnivån. Då D2000 inkluderas ensam i modellen stärks
signifikansen för samtliga parameterskattningar, inklusive konstanten (se bilaga
2). Modellen uppvisar fortfarande inga tecken på heteroscedasticitet.
Autokorrelationen kvarstår dock, varför hela modellen skattas med hjälp av en

KOSTNAVV VARDTILLFALLE VARDTILLFALLE= + × + ×α β β1 2
2 [5.1]
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AR(1)-process.15. Då modellen korrigeras för autokorrelation förlorar
förklaringsvariabeln VARDTILLFALLE signifikansen på 5-procentsnivån,
vilket framgår av tabell 5.5 nedan.

För att undersöka huruvida outliers, eller extremvärden, påverkar
parameterskattningarna beräknas värdena på Cooks D för samtliga observationer.
I diagram 5.1 framgår att en observation uppvisar ett Cooks D-värde på över
0,25. Detta är visserligen inte i närheten av gränsen 116, men avviker markant
från övriga observationer. Det aktuella värdet härrör från Blekinge läns landsting
år 2001.

Det höga Cooks D-värdet som den ovanstående observationen visar beror både
på en väldigt hög standardiserad residual och en relativt hög
hävstångskoefficient. Den standardiserade residualen för Blekinge år 2001
uppgår nämligen till hela –3,6 och hävstångskoefficienten uppgår till 0,11.
Således verkar det som om observationen först och främst avviker i y-
dimensionen. Huruvida observationen skall uteslutas ur regressionen är dock
svårt att bedöma. Vid en närmare granskning av data från Blekinge år 2001 visar
det sig att hälso- och sjukvårdskostnaderna från att, år 2000, ha varit 1520 kronor
över riksgenomsnittet, år 2001, understeg riksgenomsnittet med 492 kronor.
Således uppvisade Blekinge en kraftig relativ minskning av kostnaderna mellan
åren 2000 och 2001. Även om inget kan sägas om orsaken till de kraftiga
svängningar i den beroende variabeln som det aktuella landstinget uppvisar,
skattas modellen i 5.4 exklusive den aktuella observationen. Syftet med denna

                                                          
15 χ2-värdena som erhålles vid General LM-testen för första och andra gradens autokorrelation,
7,23 respektive 6,41, överstiger båda gällande tabellvärden på 5-procentsnivån.
16 Bland annat Chatterjee & Price (1991) föreslår att observationer med ett Cooks D-värde högre
än 1 bör betraktas som outliers.

Tabell 5.5 – Skattning av den specifika regressionsmodellen 5.4, inklusive
dummyvariabeln D2000. Korrigerat för autokorrelation.

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Maximum Likelihood Search

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Usable Observations     57      Degrees of Freedom    49

Centered R**2     0.857507 R Bar **2 0.837151

Uncentered R**2   0.881153 T x R**2 50.226

Durbin-Watson Statistic             1.672975

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -30032.65852 5990.32053 -5.01353 0.00000739

2.  MEDELALDER 545.01347 143.03793 3.81027 0.00038792

3.  EXPORTERAD 23302.46161 2998.67636 7.77092 0.00000000

4.  AREAL 0.03093 0.00414 7.46695 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.05787 0.01230 4.70572 0.00002105

6.  VARDTILLFALLE 0.00348 0.00199 1.75106 0.08619294

7.  D2000 450.25991 113.34603 3.97244 0.00023301

*******************************************************************************

8.  RHO 0.40440 0.17069 2.36914 0.02181476
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skattning är främst att undersöka i vilken mån den enskilda observationen
påverkar de erhållna parameterskattningarna. Efter exkluderandet av den aktuella
observationen stiger signifikansen för samtliga parameterskattningar, inklusive
konstanten. Värt att notera är att signifikansen för förklaringsvariabeln
VARDTILLFALLE ökar markant, t-värdet ökar från 2,10 till 2,42 (se bilaga 2).
Då problemet med autokorrelation fortfarande består, korrigeras även modellen
utan observationen för Blekinge år 2001 för autokorrelation17. I detta fall, till
skillnad från skattningen inklusive observationen för Blekinge år 2001, kvarstår
dock signifikansen för förklaringsvariabeln VARDTILLFALLE även efter
korrigeringen (se bilaga 2).

Vidare skattas även modellen i tabell 5.5, exklusive observationen för Blekinge
år 2001. Även i detta fall konstateras att samtliga parameterskattningar, inklusive
konstanten, är signifikant skilda från noll på 5-procentsnivån. (se bilaga 2).
Problemen med autokorrelation kvarstår, varför modellen skattas med en AR(1)-
process.18 Efter att denna korrigering genomförts förlorar förklaringsvariabeln
VARDTILLFALLE även i detta fall signifikansen på 5-procentsnivån, vilket
framgår av skattningen i tabell 5.6 nedan.

                                                          
17 χ2-värdena som erhålles vid General LM-testen för första och andra gradens autokorrelation,
5,90 respektive 10,08, överstiger båda gällande tabellvärden på 5-procentsnivån.
18 χ2-värdena som erhålles vid General LM-testen för första och andra gradens autokorrelation,
10,13 respektive 7,96, överstiger båda gällande tabellvärden på 5-procentsnivån.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att parameterskattningarna i samtliga
modeller ovan tyder på ett starkt signifikant positivt samband mellan
medelåldern och kostnadsavvikelsen. Vidare tyder skattningarna på ett starkt
positivt samband mellan kostnadsavvikelserna och den totala arealen som en viss
hälso- och sjukvårdshuvudman ansvarar för. Det faktum att beroendevariabeln i
den föreliggande undersökningen baseras på bruttokostnader innebär att
kostnader, men inte intäkter, för såld verksamhet återspeglas i beroendevariabeln.
Således ter det sig logiskt att parameterskattningarna för variabeln
EXPORTERAD, som ingår i samtliga skattade modeller ovan, uppvisar positiva
tecken. En hälso- och sjukvårdshuvudman med en relativt stor export av
vårdtillfällen bör rimligtvis uppvisa en viss bruttokostnad för detta, men
(troligtvis) ingen nettokostnad. Även skattekraften uppvisar i samtliga
parameterskattningar ovan ett starkt signifikant positivt samband med
kostnadsavvikelsen.

Tabell 5.6 – Skattning av den specifika regressionsmodellen 5.5, exklusive
observationerna Blekinge 2001. Korrigerat för autokorrelation.

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Maximum Likelihood Search

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Usable Observations     56      Degrees of Freedom    49

 Total Observations     57      Skipped/Missing        1

Centered R**2     0.904147 R Bar **2 0.890169

Uncentered R**2   0.920877 T x R**2 51.569

Durbin-Watson Statistic             1.926982

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -33981.51565 5371.44443 -6.32633 0.00000008

2.  MEDELALDER 628.87377 128.95781 4.87659 0.00001226

3.  EXPORTERAD 24877.05765 2703.70756 9.20109 0.00000000

4.  AREAL 0.02915 0.00374 7.78989 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.06307 0.01063 5.93183 0.00000032

6.  VARDTILLFALLE 0.00351 0.00178 1.97187 0.05440213

7.  D2000 399.96784 90.03306 4.44246 0.00005223

*******************************************************************************

8.  RHO 0.48405 0.14167 3.41685 0.00129914
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6. Diskussion
I följande avsnitt diskuteras och analyseras de empiriska resultat som redovisas i
avsnitt fem. Avsnittet inleds med en generell diskussion kring de skattade
regressionsmodellerna. Därefter diskuteras de inkluderade
förklaringsvariablerna mer ingående.

6.1 Generella synpunkter på resultaten
Sammantaget konstateras att de fyra förklaringsvariablerna EXPORTERAD,
AREAL, MEDELALDER och SKATTEKRAFT genomgående uppvisar
signifikanta parameterskattningar i avsnitt fem. Som framgår i den avslutande
delen i avsnitt fem stärks dessa samband ytterligare då en observation, Blekinge
år 2001, exkluderas ur analysen.

Ett potentiellt problem med de föreliggande modellskattningarna är dock att det
inte är möjligt att fastställa huruvida interceptet varierar över
individdimensionen, varken med fixed effects-modellen (FEM) eller random
effects-modellen (REM). Att skatta en modell, baserad på paneldata, med hjälp
av OLS trots att interceptet de facto varierar över individdimensionen kan liknas
vid att utelämna en eller flera relevanta förklaringsvariabler. I den föreliggande
studien skulle förekomsten av individspecifika intercept troligtvis innebära att
signifikansen för parameterskattningarna i avsnitt fem överskattas.

Faktum är dock att förklaringsgraden, i samtliga modeller i avsnitt fem, är
relativt hög, samt att de fyra förklaringsvariablerna ovan uppvisar starkt
signifikanta parameterskattningar i samtliga modeller i avsnitt fem. Även om
signifikansen i viss mån skulle vara överskattad vad gäller dessa
förklaringsvariabler, förefaller det inte rimligt att hänsynstagandet till eventuella
individeffekter skulle innebära att signifikansen för de aktuella
parameterskattningarna på 5-procentsnivån helt skulle försvinna. Då uppsatsen
inte syftar till att konstruera en modell som ger goda prediktioner, utan snarare
att fastställa sambandens riktning, konkluderas således att de poolade modellerna
i avsnitt fem ger en god utgångspunkt för den följande diskussionen.

Vad gäller eventuella variationer i tidsdimensionen innebar inkluderandet av
dummyvariabeln D2000 i modellen 5.4 att signifikansen för samtliga
parameterskattningar, inklusive konstanten, stärktes. Mot bakgrund av det korta
tidsintervallet som undersökningen omfattar är det dock svårt att dra några
slutsatser av detta resultat. Det kan naturligtvis vara så att året 2000 de facto
skilde sig från de övriga två åren, det är dock svårt att finna någon sådan skillnad
i det tillgängliga bakgrundsmaterialet. De signifikanta parameterskattningarna för
D2000 bör således tolkas med viss försiktighet.
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6.2 Stordriftsfördelar
Den positiva tecknet på parameterskattningarna för förklaringsvariabeln
VARDTILLFALLE i modellerna ovan tyder på att råder stordriftsnackdelar i
hela det studerade intervallet vårdtillfällen, vilket skulle innebära att samtliga
hälso- och sjukvårdshuvudmän befinner sig inom det positiva intervallet i figur
3.1. Faktum är dock att parameterskattningarna för variabeln i fråga i samtliga
fall utom ett19 förlorade signifikansen på 5-procentsnivån efter att korrigering för
autokorrelation genomförts.

Även om det är uppenbart från modellen 5.6 att signifikansen för
parameterskattningen VARDTILLFALLE är beroende av ett fåtal observationer,
kvarstår således faktumet att parameterskattningarna för VARDTILLFALLE i
flertalet fall inte är signifikanta på 5-procentsnivån, efter att korrigering för
autokorrelation skett.

En möjlig förklaring till att variabeln VARDTILLFALLE inte uppvisar
signifikans på 5-procentsnivån skulle kunna vara att modellen inte specificerats
på rätt sätt. Mot bakgrund av stycket 3.1 ovan skulle en möjlig förklaring kunna
vara att det andra intervallet i figur 3.1 snarare skulle se ut som de andra och
tredje intervallen i figur 3.2, det vill säga att pecuniary scale economies råder.
Skattningarna av ett andragradspolynom, som skulle tillåta ovanstående, i avsnitt
fem ger dock inga resultat som stödjer en sådan hypotes. Undersökningen ger
således inga belägg för att de största hälso- och sjukvårdshuvudmännen i det
observerade intervallet besitter en sådan dominerande ställning att de kan ställa
större krav på sina underleverantörer och därmed åtnjuta lägre inputpriser.

Ett ytterligare problem med parameterskattningarna för variabeln
VARDTILLFALLE i anknytning till syftet och frågeställningarna är att endast
tre av landets hälso- och sjukvårdshuvudmän överstiger det innevånarantal, 1
miljon individer, som bland annat Fransson & Wennmo (2003a) menar ger
upphov till stordriftsfördelar. Detta innebär att den positiva parameterskattningen
för variabeln VARDTILLFALLE i stor utsträckning bygger på observationer av
mindre enheter än vad som angetts för att stordriftsfördelar skall gälla.

Mot bakgrund av ovanstående konkluderas att det positiva tecknet för
parameterskattningen för variabeln VARDTILLFALLE bör tolkas med
försiktighet. Det är således uppenbart att den förestående undersökningen inte
kan ge ett fullgott svar på huruvida stordriftsfördelar råder för hälso- och
sjukvårdshuvudmän med mycket stora innevånarantal.

                                                          
19 Parameterskattningen för förklaringsvariabeln VARDTILLFALLE uppvisade ett t-värde på
2,08 då modellen i tabell 5.4, exklusive observationen Blekinge år 2001, korrigerades för
autokorrelation, vilket framgår i bilaga 2.
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6.3 Skattekraften
Ett något förbryllande resultat är det faktum att samtliga modellskattningar i
avsnitt 5 tyder på ett positivt samband mellan skattekraften, det vill säga en
relativt hög inkomstnivå, och kostnadsavvikelsen. Rent intuitivt borde snarare
sambandet vara negativt, eftersom inkomstnivå och hälsa i tidigare studier de
facto påvisat ett positivt samband. Liknande20 resultat har dock tidigare påvisats
av Håkansson (1980), som vid studier av tvärsnittsdata från 1973, drog slutsatsen
att sambandet antydde förekomst av organizational slack. Enligt Håkansson
skulle ett samband som det ovanstående tyda på att hälso- och
sjukvårdshuvudmän med en relativt god ekonomisk potential tillhandahåller
relativt mycket ”kringservice”, som inte behövs för de rent medicinska
aspekterna av vården.

När de tillgängliga resurserna ökar, i det föreliggande fallet då skattekraften ökar,
menar Håkansson i linje med Cyert & March (1963) således att utbudet av
offentliga tjänster (läs sjukvård) ökar trots att efterfrågan är konstant, alternativt
inte ökar lika mycket. I linje med detta resonemang leder ett relativt högt
skatteunderlag till att fler resurser än nödvändigt används för att producera en
given volym vårdtillfällen och/eller läkarbesök.

Det finns dock ett fundamentalt problem med en sådan förklaring som den
ovanstående till det observerade sambandet mellan skattekraften och
kostnadsavvikelsen under åren 1999-2001, nämligen det mellankommunala
utjämningssystemet. Som nämndes i inledningen, har den så kallade
inkomstutjämningen inneburit att alla hälso- och sjukvårdshuvudmän i landet
garanteras en skattekraft som motsvarar genomsnittet i landet. Att dra samma
slutsatser som Håkansson ter sig således vara felaktigt i detta fall, förutsatt att
inga fördröjningseffekter existerar. Förekomsten av sådana fördröjningseffekter
skulle kunna förklaras med det faktum att utjämningssystemet endast varit i bruk
under tre år då den aktuella mätperioden inleddes.

En annan, och kanske mer trolig, förklaring kan vara att människor som lever i
län med en relativt hög skattekraft också ställer relativt sett högre krav på hälso-
och sjukvården. En sådan reflektion stöds i viss mån av Sundberg (1997), som
bygger sina resultat på upplevd hälsa hos individer. Sundberg konstaterar att
låginkomsttagare de facto upplever sig själva som sjukare än höginkomsttagare,
men menar att detta kan ha andra förklaringar än att låginkomsttagare generellt
lever ett ohälsosammare liv än höginkomsttagare. Sundberg exemplifierar detta
med det faktum att låginkomsttagare i större utsträckning uppvisar förekomst av
magsår de facto beror på att de inte uppsökt läkare i tid. Höginkomsttagare
däremot, menar Sundberg, uppsöker läkare i tid och erhåller effektiva mediciner
på ett tidigt stadium av sjukdomen. Sundberg anser att höginkomsttagare på så
sätt, i detta avseende, i relativt sett högre utsträckning drar nytta av starkt
                                                          
20 I Håkanssons fall gällde bruttokostnadsavvikelsen enbart den slutna vården, vilket framgår i
stycket 3.2.1 ovan.
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subventionerade läkemedel och således även tar en relativt hög andel av
sjukvårdens resurser i anspråk (Sundberg 1997, s 105-107).

6.4 Det mellankommunala utjämningssystemets framtid
En av de förklaringsvariabler nämligen medelåldern, vars parameterskattningar
visat sig signifikanta i modellerna i avsnitt fem, tyder på ett liknande samband
som det den landstingsekonomiska utredningen (SOU 1994:70) fann. Ju högre
medelåldern inom ett hälso- och sjukvårdsområde, desto högre är
kostnadsavvikelsen, allt annat lika. Det positiva tecknet på parameterskattningen
är även förväntat mot bakgrund av de fakta som presenteras i stycket 4.1.1 ovan,
som bland annat åskådliggör att den absoluta majoriteten av de vårdtillfällen som
produceras i Sverige konsumeras av personer som är äldre än 65 år.

Till skillnad från de resultat som framkom i SOU 1994:70 påvisar resultaten i
skattningarna inget samband mellan kostnadsavvikelserna och medellivslängden.
Det är dock möjligt att denna effekt fångas upp av de övriga
förklaringsvariablerna i modellen. Såväl variabeln SKATTEKRAFT som
variabeln AREAL uppvisar nämligen relativt höga korrelationer (-0,42 i båda
fallen) med variabeln MEDELLIVS.

Den standardkostnadsersättning som landstingsekonomiska utredningen föreslog
innebar även att ett glesbygdstillägg infördes. Mot bakgrund av de merkostnader
som en gles bebyggelsestruktur och stora avstånd uppenbarligen medför ter sig
ett sådant tillägg befogat. Således verkar även det faktum att arealen i samtliga
skattningar i avsnitt fem uppvisat ett positivt samband med kostnadsavvikelsen
logiskt.

Utöver glesbygdstillägget erhöll de nordligaste länen under mätperioden 1999-
2001 fortfarande ett statligt bidrag för det kallortstillägg som var i bruk fram till
de första januari 1994. Med tanke på den mycket höga korrelation som variabeln
AREAL uppvisar tillsammans med dummyvariabeln KALLORT är det även
tänkbart att parameterskattningen för AREAL i viss mån även påverkas av
eventuella kvarvarande effekter av det tidigare använda kallortstillägget.

Mot bakgrund av de parameterskattningar för förklaringsvariablerna AREAL,
MEDELALDER och SKATTEKRAFT som framkommit i avsnitt fem är det
tveksamt huruvida en ren huvudmannaskapsförändring, såsom den beskrivs i
avgränsningen ovan, skulle minska behovet av ett utjämningssystem av den typ
som existerar idag. Ett sedan tidigare välkänt faktum, som också bekräftas i den
föreliggande studien, är att sjukvården i glesbygd ofta bedrivs inom ramen för
ineffektivt små enheter, det vill säga det råder smådriftsnackdelar på enhetsnivå.
Dessa enheter skulle troligtvis kunna effektiviseras om befolkningstätheten
ökade, vilket inte är det samma som att befolkningsunderlaget ökar. I det fall
flera hälso- och sjukvårdshuvudmän slås samman kommer de facto
befolkningsunderlaget öka, men inte befolkningstätheten.
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På liknande sätt förhåller det sig med åldersstrukturen, en förändrad
huvudmannaordning påverkar inte åldern hos medborgarna i de sammanslagna
landstingen/regionerna. Inte heller skattekraften bör påverkas av en förändrad
huvudmannastruktur.

En intressant aspekt med avseende på skattekraften är att en del av det
mellankommunala utjämningssystemet, inkomstutjämningen, idag bygger på
respektive läns skattekraft. Det nuvarande systemet kan ur denna synpunkt tyckas
orättvist, då län med en relativt hög skattekraft blir nettobidragsgivare21 till
systemet trots att en relativt hög skattekraft tycks medföra relativt höga
percapitakostnader. Om det positiva sambandet mellan kostnadsavvikelsen och
skattekraften beror på att individer med en relativt låg skattekraft
underkonsumerar hälso- och sjukvård, vilket Sundbergs artikel antyder, är det
dock sannolikt politiskt omöjligt att använda det ovanstående argumentet i syfte
att avskaffa inkomstutjämningen. Om de politiska ambitionerna är att
medborgarna skall utnyttja exempelvis subventionerade läkemedel, bör en
konsekvens av det observerade sambandet snarare vara att de ansvariga
myndigheterna tvingas att motverka denna underkonsumtion. Detta genom att på
något sätt söka påverka incitamentsstrukturerna hos de individer som uppvisar en
relativt låg skattekraft.

Vissa delar av dagens hälso- och sjukvård är tekniskt komplicerad och dyr, varför
denna vård tillhandahålls av regionsjukhusen. Huruvida eventuella
samordningsvinster skulle uppstå, då denna vård såväl produceras som
konsumeras av samma huvudman, kan mot bakgrund av stycket 6.2 ovan endast
spekuleras kring. Att de kostnader som skulle kunna sparas är av den storleken
att de skulle kunna göra någon egentlig skillnad är dock tveksamt, en tankegång
som stöds av Statskontorets (1995) slutsats om att eventuella stordriftsfördelar
inom hälso- och sjukvård till följd av större huvudmannaområden troligtvis är
ytterst marginella.

Om det de facto är så att inga stordriftsfördelar föreligger ter det sig således som
om effekterna av ett förändrat huvudmannaskap helt beror på hur de nya
huvudmännen utformas. Det idealiska förhållandet skulle vara att huvudmän som
idag uppvisar relativt goda förutsättningar länkas samman med huvudmän som
idag uppvisar relativt dåliga förutsättningar. Ett sådant resonemang faller dock på
sin egen orimlighet, eftersom det skulle innebära att de nya, större, huvudmännen
inte skulle utgöra sammanhängande geografiska områden.

Ett rimligare antagande är att en huvudmannareform skulle innebära att
huvudmannaskapet överförs till enheter som motsvarar dagens sex hälso- och
sjukvårdsregioner, frågan är dock om en sådan reform kommer åt
grundproblematiken. Undantaget Västra Götalands län är det länen norr om
Dalälven samt Värmland, de så kallade skogslänen, som uppvisar den absolut
största arealen. Flertalet av dessa län uppvisar idag även en relativt hög
                                                          
21 I dagens läge gäller detta enbart Stockholms län, vilket tidigare påpekats.
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medelålder. Enligt Landstingsförbundets basscenario (se figur 4.1 ovan) kommer
flertalet av skogslänen även år 2030 att ha en relativt ålderstigen befolkning. Det
är, utifrån de skattade modellerna i avsnitt 5, sannolikt att exempelvis den norra
hälso- och sjukvårdsregionen22 även fortsättningsvis kommer att uppvisa relativt
sett dåliga förutsättningar, vare sig stordriftsfördelar råder eller ej.

Sammanfattningsvis kan konstateras att hälso- och sjukvårdshuvudmännen i
Sverige idag inte kan uppvisa likvärdiga förutsättningar, vilket bidrar till de
kostnadsavvikelser som observerats i den föreliggande uppsatsen. Mot bakgrund
av ovanstående är det troligt att grundproblemen kommer bestå även om stordrift
införs på huvudmannanivå, eftersom en huvudmannaskapsförändring, som den
definieras i avgränsningen ovan, knappast skulle medföra en förändring i de
strukturella faktorer som tycks förklara den större delen av variationerna i
percapitakostnader mellan Sveriges hälso- och sjukvårdshuvudmän. Så länge
skillnaderna i förutsättningar består samtidigt som politikerna på riksnivå strävar
efter en likvärdig vård, oberoende av vart i landet patienten befinner sig, kommer
troligtvis någon form av utjämningssystem behövas.

                                                          
22 Naturligtvis kommer andra regioner än norra Norrland även i fortsättningen uppvisa relativt
dåliga förutsättningar. Den norra hälso- och sjukvårdsregionen kan dock ses som något av ett
extremexempel.
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7. Avslutning
I följande avsnitt redogörs kort för de slutsatser som dras utifrån den empiriska
undersökningen och diskussionen. Avslutningsvis lämnas några korta
rekommendationer för eventuella vidare studier inom det aktuella området.

7.1 Slutsatser
Den föreliggande uppsatsen finner att det främst är fyra faktorer som påverkar
hälso- och sjukvårdshuvudmännens percapitakostnader (brutto), nämligen
medelåldern, arealen, andelen exporterad vård och skattekraften. Samtliga fyra
förklaringsvariabler uppvisar i undersökningen starka positiva samband med
kostnadsavvikelsen. Tre av de fyra parameterskattningarna är förväntade, mot
bakgrund av de fakta som framkommer i avsnitt 4 ovan. Det faktum att
skattekraften uppvisar ett starkt samband med kostnadsavvikelsen är dock
förvånande. Visserligen har sambandet påvisats i en tidigare studie av Håkansson
(1980). Efter införandet av det mellankommunala utjämningssystemet kan dock
inte samma slutsatser dras utifrån den föreliggande uppsatsen som Håkansson
drog utifrån tvärsnittsdata från 1973. Istället kan en möjlig förklaring till
sambandet vara att vårdtagare med en relativt hög skattekraft ställer högre krav
på vården jämfört med vårdtagare med en relativt låg skattekraft.

Den föreliggande undersökningen har inte kunnat finna några belägg för att ett
stort befolkningsunderlag kan påverka percapitakostnaderna för Sveriges hälso-
och sjukvårdshuvudmän i negativ riktning. Snarare ter det sig som om det råder
stordriftnackdelar inom det observerade intervallet vårdtillfällen. Detta samband
kan dock inte fastställas på en rimlig signifikansnivå, varför inga slutsatser kan
dras utifrån det observerade sambandet.

Som framgår i inledningsavsnittet kommer det mellankommunala
utjämningssystemet inom de närmsta 10-20 åren att innebära allt större
transfereringar mellan Sveriges hälso- och sjukvårdshuvudmän. Det är dock svårt
att se hur ett förändrat huvudmannaskap, som det definieras i avgränsningarna,
skulle kunna minska kostnaderna för hälso- och sjukvården. Ännu svårare är det
att påvisa att ett förändrat huvudmannaskap skulle innebära en minskning av
skillnaderna i percapitakostnader, och därmed kunna ersätta det nuvarande
utjämningssystemet. De resultat som framkommer i studien tyder på att de
faktorer som påverkar kostnaderna i mer eller mindre utsträckning är strukturella,
varför de knappast påverkas av ett förändrat huvudmannaskap. Således ter det sig
som om det snarare är åtgärder, riktade mot just de faktorer som framkommit i
den föreliggande undersökningen, som krävs i framtiden.

Om de nuvarande politiska målen kvarstår ter det sig således som om
regionalpolitiska satsningar, i syfte att minska skillnaderna i förutsättningar, är
det enda alternativet till ett fortsatt begagnande av någon form av
mellankommunalt utjämningssystem.
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7.2 Vidare studier
Av intresse för hur Sverige bör se på en eventuell huvudmannareform av den typ
som införts i Norge är naturligtvis resultaten av just den norska reformen. Idag är
det troligtvis för tidigt att göra några jämförelser mellan percapitakostnaderna
före och efter reformen. Om några år bör dock en sådan jämförelse ge viktig
information huruvida kostnaderna de facto kan minskas med hjälp av större
enheter. En sådan undersökning som den föreslagna kan också ge besked om de
eventuella kostnadsvinster/förluster som kan tänkas uppstå till följd av
överföringen av ansvaret från landstingen/regionerna till staten. Vidare kan en
sådan undersökning ge besked om eventuella kostnadsvinster/förluster till följd
av den förändrade driftsformen.

Ett alternativ till den förestående undersökningen är att genomföra en
undersökning med samma metod på data från ett land med större
huvudmannaenheter, exempelvis i ett intervall mellan 1 och 2 miljoner individer.
En sådan undersökning skulle på ett mer betryggande sätt än den förestående
kunna undersöka eventuella stordriftsfördelar/nackdelar. Problemet med en sådan
undersökning är dock att den inte beaktar de särdrag som den svenska hälso- och
sjukvården uppvisar.

En annan intressant aspekt av att införa ett liknande system som det i Norge, där
staten övertar ansvaret för vården, är att undersöka huruvida detta kan öka
medborgarnas23 acceptans av en utjämning mellan olika delar av landet. Denna
frågeställning är dock främst av statsvetenskaplig natur.

Avslutningsvis kan också de resultat som framkommer i uppsatsen vad gäller
skattekraftens inverkan på percapitakostnaderna vara av intresse för vidare
studier. Det resonemang som förs i diskussionen skulle exempelvis kunna testas
genom att undersöka skattekraftens inverkan på resursförbrukningen inom andra
former av offentlig verksamhet.

                                                          
23 Avser först och främst medborgare som är ”nettobetalare”.
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Dataunderlag
KOSTNAVV REGIONSJK OVERSEXTIFEM KALLORT VARDTILLFALLE

Stockholm -99 100,98697 1 0,143479151 0 268388
Stockholm -00 860,2488 1 0,141917826 0 272828
Stockholm -01 1003,2762 1 0,140998172 0 273682
Sörmland -99 -972,3715 0 0,182613623 0 42318
Sörmland -00 -213,7719 0 0,182753786 0 40468
Sörmland -01 0,8893443 0 0,182952337 0 39335
Östergötland -99 -50,65859 1 0,176171837 0 70515
Östergötland -00 1120,1712 1 0,176005543 0 70798
Östergötland -01 646,85531 1 0,175588013 0 71181
Jönköping -99 -1327,277 0 0,18439129 0 62561
Jönköping -00 -720,9338 0 0,18322052 0 59670
Jönköping -01 -785,8972 0 0,182552223 0 57239
Kronoberg -99 -1229,052 0 0,186537886 0 27574
Kronoberg -00 -884,6816 0 0,186657533 0 27168
Kronoberg -01 -40,11041 0 0,186344021 0 27073
Kalmar -99 -382,201 0 0,200481182 0 43316
Kalmar -00 594,61669 0 0,201362839 0 42412
Kalmar -01 928,42791 0 0,201902879 0 41543
Blekinge -99 672,85022 0 0,192491286 0 25939
Blekinge -00 1520,214 0 0,193334752 0 24965
Blekinge -01 -492,061 0 0,195184546 0 23938
Skåne -99 -979,7343 1 0,177866604 0 186627
Skåne -00 -607,467 1 0,176900792 0 181404
Skåne -01 884,69373 1 0,17613066 0 180158
Halland -99 -1444,573 0 0,174173878 0 41505
Halland -00 -665,7744 0 0,174281101 0 42402
Halland -01 -736,2073 0 0,174868879 0 43625
Västra Götaland -99 145,16804 1 0,172798042 0 267789
Västra Götaland -00 749,33118 1 0,171804467 0 254327
Västra Götaland -01 649,93444 1 0,170841726 0 248166
Värmland -99 150,8052 0 0,198694866 0 45270
Värmland -00 974,25828 0 0,198866921 0 41858
Värmland -01 1238,32 0 0,199340715 0 41160
Örebro -99 1047,2078 1 0,185427029 0 52238
Örebro -00 2142,2199 1 0,183977487 0 52398
Örebro -01 2376,0427 1 0,183234055 0 51155
Västmanland -99 -1066,521 0 0,179485483 0 35546
Västmanland -00 -478,8151 0 0,179933746 0 35591
Västmanland -01 100,61398 0 0,18013855 0 36635
Dalarna -99 -216,4268 0 0,196560634 0 51469
Dalarna -00 939,74508 0 0,196978355 0 48247
Dalarna -01 1007,7793 0 0,196992888 0 49210
Gävleborg -99 464,45205 0 0,196625071 0 47906
Gävleborg -00 1402,559 0 0,196843824 0 46933
Gävleborg -01 854,89615 0 0,197256364 0 44292
Västernorrland -99 618,40453 0 0,200706782 1 44738
Västernorrland -00 1835,8125 0 0,201240973 1 42874
Västernorrland -01 1450,4439 0 0,201694971 1 41514
Jämtland -99 -624,2032 0 0,198982441 1 23447
Jämtland -00 -172,4102 0 0,199442755 1 22839
Jämtland -01 932,60328 0 0,199088548 1 22501
Västerbotten -99 2840,4122 1 0,171859296 1 55705
Västerbotten -00 4303,2872 1 0,172942419 1 54239
Västerbotten -01 3659,1864 1 0,174163521 1 52426
Norrbotten -99 2252,7311 0 0,1768038 1 47123
Norrbotten -00 2729,0294 0 0,179208392 1 45212
Norrbotten -01 2893,029 0 0,18224965 1 45316
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EXPORTERAD MEDELLIVS AREAL BEFOLKTATHET MEDELALDER
Stockholm -99 0,033436189 77,04314388 6490 277,8701079 38,21225512
Stockholm -00 0,034936458 77,20607211 6490 280,9260401 38,26797736
Stockholm -01 0,043065017 77,33223413 6490 283,340832 38,3462158
Sörmland -99 0,031137294 78,32847951 6062,4 42,20935603 40,45566454
Sörmland -00 0,033706484 78,2116328 6062,4 42,23294405 40,67447946
Sörmland -01 0,044271895 78,18760525 6062,4 42,42874109 40,82042998
Östergötland -99 0,106454201 78,77854749 10562 38,94338194 39,67140912
Östergötland -00 0,109733834 78,96363636 10562 38,94574891 39,8322892
Östergötland -01 0,109131102 78,88314351 10562 39,04213217 39,96667742
Jönköping -99 0,032840955 79,36709909 10474,9 31,24287583 39,74812232
Jönköping -00 0,034194922 79,13349849 10474,9 31,29662336 39,87134146
Jönköping -01 0,039665001 79,47725415 10474,9 31,29614603 40,00305042
Kronoberg -99 0,033964822 78,97232376 8457,9 20,94479717 40,28197167
Kronoberg -00 0,035081714 79,98062213 8457,9 20,88449852 40,48808587
Kronoberg -01 0,04006187 79,68859869 8457,9 20,87775925 40,61503437
Kalmar -99 0,034288208 78,82208589 11170,9 21,17116795 41,36717392
Kalmar -00 0,037143191 79,04063911 11170,9 21,07180263 41,60334507
Kalmar -01 0,044105 78,92915254 11170,9 21,00967693 41,79055974
Blekinge -99 0,069803346 78,92109681 2941,3 51,21034917 41,11134274
Blekinge -00 0,087506309 78,90561668 2941,3 51,13113249 41,31004309
Blekinge -01 0,091784819 78,98451459 2941,3 51,00363785 41,54795123
Skåne -99 0,045286491 78,53772738 11027,1 101,9112913 39,93732971
Skåne -00 0,045178144 78,39133317 11027,1 102,4225771 40,05257459
Skåne -01 0,04560831 78,64757058 11027,1 103,0707076 40,14435262
Halland -99 0,055624864 78,73387097 5454,3 50,15070678 39,50080611
Halland -00 0,064391491 78,65386009 5454,3 50,41966889 39,68481913
Halland -01 0,073394338 79,59466566 5454,3 50,72199916 39,86702837
Västra Götaland -99 0,044488041 78,61576107 23941,6 62,1808484 39,47218496
Västra Götaland -00 0,044641202 78,77893041 23941,6 62,42861797 39,58194911
Västra Götaland -01 0,050853074 78,76646292 23941,6 62,68824974 39,68334891
Värmland -99 0,055937884 77,96787828 17586,1 15,7283309 41,20050976
Värmland -00 0,053797888 78,72540633 17586,1 15,63752054 41,40273742
Värmland -01 0,048858965 78,25139994 17586,1 15,57667703 41,60197202
Örebro -99 0,100812053 79,15391566 8516,7 32,15118532 40,40787811
Örebro -00 0,1080663 78,99386126 8516,7 32,12688013 40,52564735
Örebro -01 0,137940495 78,95688328 8516,7 32,0707551 40,67694234
Västmanland -99 0,01911073 78,0610687 6301,7 40,76693591 40,34265729
Västmanland -00 0,022934759 77,73328541 6301,7 40,76503166 40,53351837
Västmanland -01 0,033745462 78,21986326 6301,7 40,93450974 40,65753982
Dalarna -99 0,044375177 79,19163253 28193,2 9,951867826 41,14089281
Dalarna -00 0,045681866 79,28655314 28193,2 9,869720358 41,40877384
Dalarna -01 0,053536436 79,30592679 28193,2 9,825418895 41,62834916
Gävleborg -99 0,04561126 78,81943662 18191,6 15,43113305 41,38155153
Gävleborg -00 0,045295719 78,60768368 18191,6 15,35115108 41,56250761
Gävleborg -01 0,053208254 78,67210682 18191,6 15,29117835 41,75472281
Västernorrland -99 0,028403058 78,32271293 21678,2 11,49998616 41,61979791
Västernorrland -00 0,027967859 79,0906785 21678,2 11,38946038 41,86887563
Västernorrland -01 0,034239919 79,34228607 21678,2 11,30527442 42,06014412
Jämtland -99 0,041833881 78,47183908 49443,4 2,643527751 41,19752114
Jämtland -00 0,04292793 78,90571776 49443,4 2,620491309 41,45912508
Jämtland -01 0,045646682 79,91795482 49443,4 2,600670666 41,64359262
Västerbotten -99 0,145324675 77,97734868 55401,2 4,633654145 39,17275525
Västerbotten -00 0,153876989 77,35658043 55401,2 4,614340484 39,42904475
Västerbotten -01 0,161712433 78,17526965 55401,2 4,59950326 39,65746925
Norrbotten -99 0,036734036 76,89016336 98910,7 2,6093638 40,2794292
Norrbotten -00 0,030889366 77,37850467 98910,7 2,590599399 40,56733974
Norrbotten -01 0,033478948 77,07655678 98910,7 2,575383654 40,85315998
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ARBETSLOSH STORLEK LAKARBESOK EJSAMBO SKATTEKRAFT
Stockholm -99 19,79619347 1 6351493,794 0,393406355 124439
Stockholm -00 15,79631529 1 6689357,49 0,394380451 130551
Stockholm -01 14,41093012 1 6893968,618 0,393967679 138658
Sörmland -99 27,74629724 0 644331,02 0,327652929 100620
Sörmland -00 23,43447915 0 615503,332 0,329475042 104716
Sörmland -01 20,21615738 0 648451,62 0,332601176 109876
Östergötland -99 31,36244287 0 1064496,16 0,342672857 99027
Östergötland -00 23,58117882 0 1049752,44 0,346474265 103894
Östergötland -01 19,40038267 0 1050288,561 0,348819713 109570
Jönköping -99 20,47264305 0 843691,748 0,297742975 97687
Jönköping -00 14,03170555 0 833669,147 0,300222185 101751
Jönköping -01 13,72687784 0 834312,08 0,301394036 107467
Kronoberg -99 18,62838627 0 507354,736 0,318566022 97369
Kronoberg -00 15,85153901 0 489290,03 0,321551077 101685
Kronoberg -01 16,9892741 0 480303,04 0,325150494 107782
Kalmar -99 32,13517068 0 630511,666 0,320245064 93857
Kalmar -00 25,06467962 0 621903,022 0,323570674 98697
Kalmar -01 23,00838954 0 623589,929 0,326775233 104212
Blekinge -99 24,56431535 0 408796,25 0,325051102 98964
Blekinge -00 24,60237247 0 387409,792 0,328598539 103363
Blekinge -01 21,33091583 0 388093,979 0,329987371 109281
Skåne -99 31,58964429 1 3651180,714 0,34714745 99074
Skåne -00 27,89032285 1 3547520,784 0,349430253 103379
Skåne -01 25,25139213 1 3571106,082 0,351448987 108786
Halland -99 21,93487536 0 747303,084 0,292432345 98329
Halland -00 17,45429157 0 745810,848 0,295525064 102770
Halland -01 17,71171829 0 758859,179 0,295731429 108219
Västra Götaland -99 26,80174567 1 4137122,311 0,346514258 101809
Västra Götaland -00 22,74793746 1 3930905,83 0,348945581 106959
Västra Götaland -01 17,72320747 1 4151370,462 0,351461404 112840
Värmland -99 32,53796095 0 701734,2 0,345972452 99440
Värmland -00 27,99969455 0 667707,284 0,348818654 103094
Värmland -01 20,07790226 0 630593,766 0,351198067 107648
Örebro -99 28,12045782 0 676614,162 0,346836614 100865
Örebro -00 28,50720903 0 658317,69 0,349852376 105173
Örebro -01 23,79758143 0 659898,992 0,35219022 110349
Västmanland -99 30,36189038 0 688494,68 0,336035154 104633
Västmanland -00 26,0813036 0 621157,602 0,339580892 108736
Västmanland -01 20,54606 0 660885,834 0,341679663 113786
Dalarna -99 31,72057382 0 620912,475 0,330085381 98549
Dalarna -00 27,31268351 0 619126,275 0,333269421 102519
Dalarna -01 24,90884806 0 628535,69 0,334897238 107885
Gävleborg -99 40,61029435 0 702634,651 0,350287045 101291
Gävleborg -00 35,80866713 0 705415,812 0,354206471 105783
Gävleborg -01 29,47827056 0 675955,53 0,354981029 111124
Västernorrland -99 31,2877308 0 546712,707 0,33848891 104384
Västernorrland -00 33,61644046 0 535038,801 0,342223918 108280
Västernorrland -01 23,25790157 0 533044,65 0,343675703 114020
Jämtland -99 27,54294021 0 305457,585 0,360396732 94831
Jämtland -00 27,78506707 0 304609,666 0,363477302 99000
Jämtland -01 25,66375811 0 322879,446 0,365094087 104293
Västerbotten -99 26,0994897 0 631506,6 0,345616876 97688
Västerbotten -00 19,94992959 0 602287,84 0,350208463 102329
Västerbotten -01 17,26722602 0 585571,764 0,352120976 107703
Norrbotten -99 47,26959945 0 665624,426 0,330117673 104871
Norrbotten -00 32,00149861 0 638288,858 0,333799597 108726
Norrbotten -01 29,83516074 0 624350,583 0,335148479 113723
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Output RATS

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Maximum Likelihood Search

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Total Observations     57     Degrees of Freedom    51

Centered R**2     0.798213 R Bar **2 0.778430

Uncentered R**2   0.831699 T x R**2 47.407

Durbin-Watson Statistic             1.901649

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -24385.40958 5174.93152 -4.71222 0.00001928

2.  MEDELALDER 392.92825 112.15116 3.50356 0.00096503

3.  EXPORTERAD 21902.98043 2937.39964 7.45659 0.00000000

4.  AREAL 0.03026 0.00420 7.19709 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.06723 0.01234 5.44699 0.00000149

*******************************************************************************

6.  RHO 0.25974 0.20155 1.28875 0.20330118

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Least Squares

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Usable Observations     57      Degrees of Freedom    50

Centered R**2     0.807416 R Bar **2 0.784306

Uncentered R**2   0.839375 T x R**2 47.844

Regression F(7,49) 34.9379

Significance Level of F 0.00000000

Durbin-Watson Statistic             1.747390

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -33878.62640 5436.66027 -6.23151 0.00000010

2.  MEDELALDER 633.05649 126.79423 4.99279 0.00000762

3.  EXPORTERAD 24266.48313 2584.27493 9.39005 0.00000000

4.  AREAL 0.03042 0.00343 8.87684 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.05894 0.01244 4.73934 0.00001816

6.  STORLEK -1134.73179 912.93067 -1.24296 0.21968168

7.  VARDTILLFALLE 0.00953 0.00513 1.85808 0.06905040

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Maximum Likelihood Search

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Total Observations     57     Degrees of Freedom    50

Centered R**2     0.808891 R Bar **2 0.785958

Uncentered R**2   0.840605 T x R**2 47.914

Durbin-Watson Statistic             1.805857

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -31061.54822 5923.85489 -5.24347 0.00000319

2.  MEDELALDER 568.77054 138.59959 4.10370 0.00014992

3.  EXPORTERAD 23902.81282 2898.47058 8.24670 0.00000000

4.  AREAL 0.03079 0.00394 7.82479 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.05938 0.01284 4.62511 0.00002675

6.  VARDTILLFALLE 0.00354 0.00190 1.86450 0.06812651

*******************************************************************************

7.  RHO 0.19686 0.20791 0.94686 0.34826177
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Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Least Squares

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Usable Observations     57      Degrees of Freedom    54

Centered R**2     0.006894 R Bar **2 -0.029887

Uncentered R**2   0.171696 T x R**2 9.787

Regression F(2,54) 0.1874

Significance Level of F 0.82961325

Durbin-Watson Statistic             0.675003

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant 267.4826 596.5547 0.44838 0.65567375

2.  VARDTILLFALLE 8.3219e-03 0.0149 0.55844 0.57885379

3.  VARDTILLFALLE2 -2.9902e-08 5.0604e-08 -0.59091 0.55704790

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Least Squares

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Usable Observations     57      Degrees of Freedom    50

Centered R**2     0.803231 R Bar **2 0.779618

Uncentered R**2   0.835884 T x R**2 47.645

Regression F(6,50) 34.0174

Significance Level of F 0.00000000

Durbin-Watson Statistic             1.642807

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -32855.2243 5405.0876 -6.07857 0.00000017

2.  MEDELALDER 590.9304 123.6583 4.77873 0.00001588

3.  EXPORTERAD 24326.8232 2661.8426 9.13909 0.00000000

4.  AREAL 0.0306 3.4595e-03 8.85426 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.0663 0.0128 5.15742 0.00000431

6.  VARDTILLFALLE 8.3313e-03 7.4136e-03 1.12378 0.26647284

7.  VARDTILLFALLE2 -1.7321e-08 2.5866e-08 -0.66968 0.50614571

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Least Squares

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Usable Observations     57      Degrees of Freedom    49

Centered R**2     0.840341 R Bar **2 0.817532

Uncentered R**2   0.866836 T x R**2 49.410

Regression F(7,49) 36.8434

Significance Level of F 0.00000000

Durbin-Watson Statistic             1.495639

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -38377.72525 5844.22474 -6.56678 0.00000003

2.  MEDELALDER 678.01159 122.49333 5.53509 0.00000121

3.  EXPORTERAD 26460.16369 2501.57496 10.57740 0.00000000

4.  AREAL 0.03045 0.00315 9.66834 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.08232 0.01502 5.48045 0.00000146

6.  VARDTILLFALLE 0.00318 0.00153 2.07977 0.04280025

7.  D1999 432.75103 251.29051 1.72211 0.09135637

8.  D2000 685.38400 202.20598 3.38953 0.00139043



BILAGA 2

54

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Least Squares

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Usable Observations     57      Degrees of Freedom    50

Centered R**2     0.830678 R Bar **2 0.810359

Uncentered R**2   0.858776 T x R**2 48.950

Regression F(7,49) 40.8824

Significance Level of F 0.00000000

Durbin-Watson Statistic             1.451794

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -32853.65353 4980.33052 -6.59668 0.00000003

2.  MEDELALDER 594.63961 114.71087 5.18381 0.00000393

3.  EXPORTERAD 24980.59359 2395.14575 10.42968 0.00000000

4.  AREAL 0.03063 0.00321 9.54463 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.06468 0.01120 5.77521 0.00000049

6.  VARDTILLFALLE 0.00346 0.00155 2.23077 0.03021247

7.  D2000 456.91930 155.57218 2.93702 0.00499917

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Least Squares

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Usable Observations     56 Degrees of Freedom    50

 Total Observations     57 Skipped/Missing        1

Centered R**2     0.850147 R Bar **2 0.835162

Uncentered R**2   0.876302 T x R**2 49.073

Regression F(5,50)  56.7321

Significance Level of F 0.00000000

Durbin-Watson Statistic             1.732153

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -36789.76996 4772.23997 -7.70912 0.00000000

2.  MEDELALDER 680.42327 109.36468 6.22160 0.00000010

3.  EXPORTERAD 26774.80465 2290.33094 11.69037 0.00000000

4.  AREAL 0.02896 0.00303 9.56631 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.07017 0.01059 6.62513 0.00000002

6.  VARDTILLFALLE 0.00351 0.00145 2.42237 0.01908588

Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Maximum Likelihood Search 

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Usable Observations     56 Degrees of Freedom    49

 Total Observations     57 Skipped/Missing        1

Centered R**2     0.861388 R Bar **2 0.844415

Uncentered R**2   0.885581 T x R**2 49.593

Durbin-Watson Statistic             2.024834

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -35286.53670 5424.73291 -6.50475 0.00000004

2.  MEDELALDER 657.24469 127.12994 5.16987 0.00000431

3.  EXPORTERAD 25703.42153 2665.69926 9.64228 0.00000000

4.  AREAL 0.02898 0.00360 8.04807 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.06512 0.01144 5.69174 0.00000070

6.  VARDTILLFALLE 0.00358 0.00172 2.07882 0.04289066

*******************************************************************************

7.  RHO 0.26996 0.18052 1.49543 0.14121547
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Dependent Variable KOSTNAVV - Estimation by Least Squares

Panel(3) of Annual Data From      1//1999:01 To     19//2001:01    

Usable Observations     56 Degrees of Freedom    49

 Total Observations     57 Skipped/Missing        1

Centered R**2     0.873457 R Bar **2 0.857962

Uncentered R**2   0.895543 T x R**2 50.150

Regression F(5,50)  56.3700

Significance Level of F 0.00000000

Durbin-Watson Statistic             1.477663

   Variable                     Coeff    Std Error  T-Stat  Signif

*******************************************************************************

1.  Constant -36912.80569 4430.10841 -8.33226 0.00000000

2.  MEDELALDER 677.82591 101.52345 6.67655 0.00000002

3.  EXPORTERAD 26848.40991 2126.18278 12.62752 0.00000000

4.  AREAL 0.02905 0.00281 10.33455 0.00000000

5.  SKATTEKRAFT 0.07099 0.00984 7.21764 0.00000000

6.  VARDTILLFALLE 0.00348 0.00135 2.58577 0.01274093

7.  D2000 407.17740 135.52985 3.00434 0.00418535


