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Abstrakt 

En underutbyggd primärvård med bristande tillgänglighet och långa väntetider 

motiverade den då sittande regeringen att införa vårdvalsreformen med fri etableringsrätt 

i samtliga landsting år 2010. Målet med att öppna marknaden för privata vårdgivare var 

att öka tillgängligheten, minska väntetiderna och samtidigt uppnå en ökad kvalitet för 

samtliga vårdleverantörer och ge fler alternativ för befolkningen. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagens (HSL) etiska plattform ska vård ges på lika villkor och prioritera dem 

med störst behov på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.  

 

Det har både startats nya och lagts ner vårdcentraler sedan reformen infördes, totalt sett 

har antalet ökat. Frågan är om denna ökning skett i enlighet med HSL. Vårdbehov skiljer 

sig åt runt om i landet och tidigare forskning visar på att socioekonomiska förutsättningar 

samvarierar med hälsa. Med en linjär sannolikhetsmodell undersöks i denna uppsats om 

de socioekonomiska förutsättningarna och det förväntade vårdbehovet på områdesnivå 

påverkar var det etableras vårdcentraler.  

 

Resultaten visar att ett områdes socioekonomiska profil kan ha betydelse i vårdgivarens 

val av lokalisering. Nytillkomna vårdcentraler har främst etablerats i befolkningstäta 

områden med hög medelinkomst, en stor andel högutbildade och/eller en låg andel 

individer äldre än 70 år. Denna utvecklig talar för en försvårad uppgift att uppnå vårdens 

etiska principer enligt HSL. 

 

Detta arbete har utförts som en del av granskningen ”Primärvårdens styrning – efter 

behov eller efterfrågan?”, Riksrevisionen (rapport 2014:22).  

 

Nyckelord 

Primärvård, Vårdvalsreformen, Hälso- och sjukvårdslagens etiska plattform, fri 

etableringsrätt, linjär sannolikhetsmodell, Inverse Care Law.  
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1 Inledning 
 

Primärvården är en del av den öppna hälso- och sjukvården i Sverige.  Den ansvarar för 

att ”utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för behovet 

av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 

rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan 

särskild kompetens” enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).1 Primärvården utgör en 

central roll i samhället då en patients första möte med vården och den första medicinska 

bedömningen görs oftast på en vårdcentral.2 

 

Under 2000-talet uppmärksammades två tydliga problem inom den svenska 

primärvården. Problemen låg i en bristande tillgänglighet och långa väntetider. 

Socialstyrelsen påvisade 2006 att den bristande tillgängligheten var ”det absolut 

dominerande problemet” på primärvårdsmarknaden.3 Ett tydligt primärvårdsunderskott 

och en ojämlik fördelning över landet var det som främst motiverade den då sittande 

regeringen att införa vårdvalsreformen 2009. Denna reform innebar att samtliga landsting 

och regioner skulle införa ett vårdvalssystem senast 1 januari 2010.4 Reformen medförde 

en fri etableringsrätt som innebär att vårdgivare som uppfyller vissa fastställda grundkrav 

får etablera sin verksamhet på valfri geografisk plats inom landstingen. Vidare får 

patienterna i större utsträckning själva välja var de vill införskaffa vård. Patienternas val 

och den så kallade listningen styr ersättningen till vårdcentralerna. Reformens syfte var 

att framför allt  bidra till en ökad tillgänglighet och förbättrad vårdkvalitet. Att öppna  

möjligheten för konkurrens på primärvårdsmarknaden menade regeringen skulle leda till 

fler vårdalternativ som ökar tillgängligheten och att det skulle leda till en ökad kvalitet i 

vården samt ge högre effektivitet i alla led. Detta då uppgiften att attrahera patienter i 

valet av vårdcentral blir central för såväl gamla som nya aktörer.   

 

Bristande tillgänglighet i en marknadsekonomi signalerar ett efterfrågeöverskott och 

skapar ett incitament hos vårdentreprenörerna att starta sina verksamheter där de kan 

locka till sig dem som efterfrågar vård på ett så lönsamt sätt som möjligt. Detta behöver 

inte nödvändigtvis speglas av områden med de största vårdbehoven. Primärvården är 

                                                 
1 Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763, §5. 
2 I uppsatsen kommer vårdcentral eller vårdmottagning vara samlingsbegreppet för alla vårdenheter som bedriver primärvård. 
3 SOU 2008:37. Vårdval i Sverige, s. 26; Socialstyrelsen (2006).  
4 Prop. 2008/09:74; bet. 2008/09: SoU9; rskr. 2008/09:172. 
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finansierad på statlig nivå vilket gör verksamheternas lönsamhet beroende av hur 

ersättningssystemet är utformat. För att uppnå ett behovsanpassat vårdutbud krävs ett 

system som ger ökat incitament att öppna verksamheter där behoven av vård är som störst.  

 

Svensk hälso- och sjukvård måste även förhålla sig till ett flertal lagar och riktlinjer. Bland 

annat Hälso- och sjukvårdslagens etiska plattform som Riksdagen beslutade 1997.5 Den 

etiska plattformen bygger på tre principer: 

 

1. Människovärdesprincipen – hela befolkningen ska få vård på lika villkor, 

2. Behovs- och solidaritetsprincipen – den som är i störst behov av vård ska ges 

företräde i vården, 

3. Kostnads- och effektivitetsprincipen – hälso- och sjukvården ska bedrivas så 

kostnadseffektivt som möjligt, men endast efter att de två ovanstående principerna 

följts. 

 

Detta innebär att det är vårdbehovet som ska avgöra vårdinsatsernas omfattning och 

karaktär.6 Vårdbehovet skiljer sig åt i olika delar av landet, mellan landsting, mellan 

städer, mellan stadsdelar och till och med inom stadsdelar. Exempelvis kan 

medellivslängden bland män i Göteborgsområdet variera med upp till nio år mellan olika 

stadsdelar.7 Vidare har en högre sjukdomsbörda fastställts i socioekonomiskt utsatta 

områden i Stockholms län jämfört med övriga områden i länet under åren 2006 till 2011.8  

 

Sämre hälsa anses traditionellt samvariera med belastad socioekonomi relativt sett. 9 Om 

så är fallet skulle individer i socioekonomiskt belastade områden utnyttja vården i större 

utsträckning. Emellertid finns det andra som hävdar att individer med en svag 

socioekonomisk ställning inte utnyttjar vården i samma utsträckning som individer med 

god socioekonomi.10 Detta skulle kunna förklaras av att antingen överutnyttjas sjukvården 

av individer med god socioekonomi eller så underutnyttjas vården av individer med 

                                                 
5 Prop. 1996/97:60; bet. 1996/97: SoU14; protokoll 1996/97:90. 
6 SOU 1999:66. God vård på lika villkor . 
7 Järbrink, K. Rubinstein, B. Althoff, K. 2012. Socioekonomins betydelse för hälsa och vårdutnyttjande i en segregerad storstad. 

Socialmedicinsk tidskrift. vol.89. nr. 3. s. 280. 
8. Tao, W. Bruce, D. Burström, B. 2015. Områdesskillnader i sjukdomsförekomst. Stockholms län 2006–2011. Centrum för 

epidemiologi och samhällsmedicin. Rapport 2015:1. 
9 Wallander, A. Ålander, S. Burström, B. 2004. Vård på lika villkor, sociala skillnader i vårdutnyttjande – Yrkesverksamma åldrar. 

Stockholm. Samhällsmedicin, Karolinska Institutet. Rapport 2004:1. 
10 Grossman, M. 1972. On the concept of health capital and the demand for health. [Journal of Political Economy, 80, 223-355.] 
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svagare socioekonomi, relativt sett. Det kan också vara en fråga om tillgänglighet och 

undanträngningseffekter. 

 

För att undersöka om tillgängligheten förbättrats i enlighet med den etiska plattformen, 

räcker det inte att analysera den totala antalsökningen i landet. I områden med svag 

socioekonomisk befolkning bör vårdutbudet vara förhållandevis större då dessa områden 

har ett förväntat högre vårdbehov. Därför ämnar denna uppsats att analysera hur 

etablering av vårdcentraler förhåller sig till individers socioekonomiska förutsättningar 

och deras förväntade vårdbehov på områdesnivå.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka om den socioekonomiska sammansättningen i ett 

område påverkar dess sannolikhet att få en vårdcentral till följd av den fria 

etableringsrätten.  

 

Uppsatsen inleds med en kortare bakgrundsbeskrivning av primärvården i kapitel 2. I 

samma kapitel beskrivs primärvårdens ersättnings- och listningssystem och hur dessa kan 

påverka var det etableras vårdcentraler. Kapitlet avslutas med diagram över utvecklingen 

av vårdcentraler som skett.  Kapitel 3 inleds med en beskrivning av lokaliseringsteorin 

och vilka faktorer som spelar roll vid lokaliseringsbeslut. Vidare beskrivs inträdeshinder 

och varför vårdföretagarna inte anser att primärvårdsmarknaden är konkurrensneutral. 

Slutligen redovisas tidigare forskning som ser kopplingar mellan socioekonomi och 

vårdbehov samt fenomenet Inverse Care Law. I kapitel 4 presenteras det data som 

används i analysen samt en beskrivning av hur det är framtaget. Kapitel 5 redogör för den 

statistiska metoden och innehåller även en diskussion kring metodens och materialets 

begränsningar. Resultaten av skattningen gjord med linjär sannolikhetsmodell presenteras 

i kapitel 6 och därefter diskuteras dessa i kapitel 7. Uppsatsen avslutas med slutsatserna i 

kapitel 8. I bilagan redovisas skattningen gjord med binär logistisk regression.    
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2 Bakgrund 

Kapitlet inleds med en kort bakgrundsbeskrivning av primärvården under de senaste 

decennierna. Vidare beskrivs hur ersättnings- och listningssystemen inom primärvården 

är utformade och hur systemen kan  påverka etablering. Slutligen presenteras 

förändringen som skett mellan privata och offentligt drivna vårdcentraler, 

nettoförändring på landstingsnivå samt ur ett befolkningsperspektiv.  

 

2.1 Svensk Primärvård    

Primärvården är en del av den öppna hälso- och sjukvården och syftar till att ge sådan 

allmänmedicinsk vård som inte kräver sjukhusens resurser. Primärvården utgör basen för 

det svenska sjukvårdsystemet. Fram till början av 1970-talet bedrevs majoriteten av 

primärvården i privat regi. År 1970 genomfördes en reform som innebar att en fast 

patientavgift skulle betalas av patienterna vid varje besök samt att möjligheten att bedriva 

privata mottagningar avskaffades.11 Sverige gick från ett system med många små privata 

läkarledda mottagningar till ett offentligt system som syftade till att bygga upp 

vårdcentraler. Reformerna som trätt i kraft under de senaste åren som lett till ett ökat antal 

privata vårdgivare skulle i vissa avseenden kunna betraktas som en återgång till hur 

öppenvården bedrevs innan 1970. En ny husläkarlag trädde i kraft år 1994 som gav privata 

vårdgivare en fri etableringsrätt. Landstingen fick ansvar för övergripande 

kostnadskontroll och skyldighet att erbjuda de privata mottagningarna samma villkor 

gällande bland annat ersättning och listning som verksamheter i landstingens regi. Denna 

lag avskaffades emellertid efter regeringsskiftet 1994.12 Under början av 2000-talet blev 

problemen med primärvårdens tillgänglighet mer uppmärksammade. Vårdbarometern år 

2006 bekräftade att väntetiderna i hälso- och sjukvården var det som patienterna såg som 

mest otillfredsställande.13 Det var framför allt problemet med tillgängligheten som låg till 

grund för införandet av det obligatoriska vårdvalet 2010.  

 

Det är landstingen i Sverige som ansvarar för att erbjuda en god och jämlik hälso- och 

sjukvård. Det första mötet med sjukvården sker ofta via en vårdcentral vilket utgör skäl 

för dess tillgänglighet i samhället. I samband med att vårdvalsreformen infördes 2010 

                                                 
11 Konkurrensverket. 2010. Uppföljning av vårdval i primärvården. Valfrihet, mångfald och etableringsförutsättningar. Rapport 

2010:3.  
12 Prop. 1994/95:195 
13 Sveriges Kommuner och Landsting. 2006. Befolkningsundersökning 2006. Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, 

kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård. 
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blev det obligatoriskt för samtliga landsting att införa ett vårdvalssystem. 8 av de 21 

landstingen i Sverige införde vårdval på frivillig väg innan det blev obligatoriskt (se tabell 

2, sida 22). Halland var först och införde vårdval i början av 2007.   Vårdvalssystemet 

innebär att landstingen ger aktörer i uppdrag att starta, driva och till viss grad utforma den 

vård som innefattar primärvården.14 Det är upp till landstingen att själva utforma 

regelverken kring vårdvalet vilket gör att det finns en del variationer i utformningen runt 

om i landet. Hur vårdvalssystemet är utformat påverkar vårdenheternas villkor och 

ekonomiska incitament. Detta kan resultera i olika effekter för befolkningen och 

patienterna. Likaså kan det påverka vårdentreprenörerna i dess val av lokalisering av 

vårdcentral. 

 

2.2 Primärvårdens ersättningsystem 

Primärvården är finansierad på statlig nivå vilket benämns tredjepartsfinansiering. Detta 

gäller både offentligt och privat drivna vårdenheter. Istället för marknadspriser sätter den 

offentliga sektorn upp ett regelverk för prissättning, investering och verksamhetens 

handlingssätt. Patienterna betalar en högst begränsad del av vårdens faktiska kostnad vid 

vårdtillfället. Finansieringen sker via skatter vilket gör det möjligt att omfördela resurser 

från personer med låga risker och/eller höga inkomster till de med höga risker och/eller 

låga inkomster. Ersättningssystemet konstrueras av landstingen och skiljer sig åt en del i 

landet. Vårdcentralerna får en kombination av: 

 

- fast ersättning per listad individ, 

- rörlig ersättning kopplad till ett besök eller en åtgärd, 

- målrelaterad ersättning som är baserad på indikationer på kvalitet och effektivitet. 

 

Fast ersättning per listad individ utgör den största delen av ersättningen som 

vårdcentralerna får och uppgår till mellan 70 och 99 procent av den totala ersättningen. 

Detta med undantag för Stockholms läns landsting som ger en större andel ersättning per 

besök.15 Listade individer är de som aktivt gjort ett val av vårdcentral men även i vissa 

landsting individer som blivit tilldelade en viss vårdcentral då de inte gjort ett aktivt val. 

                                                 
14 Prop. 2008/09:74; bet. 2008/09: SoU9; rskr. 2008/09:172. 
15https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/halsoochsjukvard/ersattningssystem

/ersattningssystemiprimarvard.2061.html (2016-10-18) 
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Att vara listad vid en vårdcentral innebär att det är dit individen förväntas gå med sina 

primärvårdsärenden (läs mer i avsnitt 2.3).  

 

Den rörliga delen av ersättningen som är kopplad till besök är ämnad att öka 

tillgängligheten. I Stockholms läns landsting utgör besöksersättningen 60 procent av den 

totala ersättningen medan exempelvis Region Skåne inte anser att denna typ av ersättning 

främjar kvaliteten på vården.16 Ett system där många korta besök är priviligierade jämfört 

med färre längre kan riskera att vårdkrävande patienter inte får den vårdtid de behöver. 

Region Skåne har istället fokuserat på vårdcentralernas täckningsgrad. Vårdcentralerna 

får ett avdrag på ersättningen om de listade patienterna söker vård på en annan 

vårdcentral. Detta menar Region Skåne är en bättre lösning att få bukt med 

tillgänglighetsproblemen då vårdgivarna riskerar få en lägre ersättning om de inte 

erbjuder sina listade patienter ett vårdbesök.  

 

Syftet med den målrelaterade delen av ersättningen är att den ska anpassas utifrån 

befolkningens behov och vårdtyngd. Justeringar i ersättningen görs för: 

 

- patientens ålder 

- diagnosklassificering enligt Adjusted Clinical Groups (ACG) 

- patientens socioekonomiska förutsättningar (CNI-index) 

  

Ungefär hälften av landstingen gör behovsjusteringar för alla tre ovanstående punkter. 

Övriga landsting förutom Jämtland använder sig av en eller två av dem.17 Det är högre 

risk att få vissa sjukdomar och att behöva besöka vården ju äldre man blir. Därför kan 

åldersjusteringen i ersättningssystemet tolkas som legitim. Men det finns mer eller mindre 

vårdkrävande individer i alla åldersgrupper vilket innebär att ett ersättningssystem som 

enbart tar hänsyn till ålder inte kan förväntas fördela resurserna rätt.  Adjusted Clinical 

Groups (ACG) är ett mått för att beräkna vårdtyngd hos de listade individerna. ACG 

framställs genom att de diagnoser som registrerats under en tidsperiod bakåt i tiden  utgör 

en skattning av individernas sjuklighet och behov av insatser framåt i tiden. På så sätt 

justeras ersättningsnivån utifrån vilka diagnoser som ställs. Måttet har fått mycket kritik 

då det kan vara enkelt för enskilda läkare att sätta många diagnoser för att manipulera 

                                                 
16 Riksrevisionen. 2014. Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? Rapport 2014:22. s. 79. 
17https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/halsoochsjukvard/ersattningssystem

/ersattningssystemiprimarvard.2061.html (2016-10-18) 
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ACG-måttet och på så sätt öka ersättningsnivån till vårdcentralen. Riksrevisionen gjorde 

en mätning av antalet psykiska diagnoser, syndrom och beteendestörningar som var 

registrerade  före och efter vårdvalet och såg en ökning i antalet psykiska diagnoser i 

Region Skåne och Region Västra Götaland med 60 respektive 84 procent. Båda 

regionerna använder ACG i ersättningssystemet. Detta i jämförelse med Stockholm Läns 

Landsting som inte använder ACG var ökningen av psykiska diagnoser 34 procent.18 Care 

Need Index (CNI) är ett annat mått för att beräkna förväntat vårdbehov och utgår från 

socioekonomiska variabler. Måttet räknas fram för individerna som är listade vid 

vårdcentralerna och deras socioekonomiska samansättning avgör vilken ersättningsnivå 

vårdcentralen får (läs mer om måttet i avsnitt 4.3.2, sida 22-23).  Då CNI är ett verktyg 

som används i ersättningssystemet av 18 av 21 landsting  och denna uppsats syftar till att 

fördjupa sig i socioekonomins betydelse för sannolikheten att det etableras vårdcentraler 

i ett område, är det motiverat att CNI ingår som en variabel för att beräkna förväntat 

vårdbehov i analysen.  

 

Utöver dessa ersättningskomponenter erbjuder 75 procent av landstingen även 

tilläggsersättning till vårdcentraler med en viss lokalisering.19 Det kan röra sig om 

vårdcentraler med långt avstånd till närmaste sjukhus och/eller som är lokaliserade i 

glesbefolkade områden. I den här uppsatsens analys tas ersättningssystemet med som 

kontrollvariabler (läs mer i avsnitt 4.3.2 sida 24).  

 

2.3 Primärvårdens listningssystem 

Att lista sig på en vårdcentral innebär att det är dit individen förväntas gå gällande 

majoriteten av sina vårdärenden på primärvårdsnivå.  Hur listningsprinciperna ser ut 

skiljer sig åt mellan landstingen. Enligt Konkurrensverket är det principerna för 

invånarnas listning vid vårdcentralerna som har störst betydelse för var det etableras nya 

privata vårdcentraler.20Konkurrensverket gör bedömningen att framför allt två 

dimensioner av listningsreglerna har betydelse för nya aktörer. Dels vilken 

listningsprincip som användes vid själva övergången till vårdvalssystemet. Antingen 

byggs detta uteslutande av aktiva val från individernas sida, eller så används en modell 

                                                 
18 Riksrevisionen. 2014. Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? Rapport 2014:22. s. 82-83. 
19https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/halsoochsjukvard/ersattningssystem

/ersattningssystemiprimarvard.2061.html (2016-10-18) 
20 Konkurrensverket. 2010. Vilken utformning av vårdvalssystemet ger mest nyetablering? Rapport 2010:4. 
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med passiva val där individer som inte aktivt gör något val blir tilldelade en mottagning. 

På så sätt får mottagningarna ersättning för individer som inte aktivt valt att konsumera 

vård just där. Huruvida de nyetablerade vårdcentralerna fått en andel av den passiva 

listningen eller inte har visat sig ha stor betydelse vad gäller etableringsmönster. Vad som 

framkommer av Konkurrensverkets analys är att i de landsting som erbjuder nyetablerade 

vårdcentraler passiv listning förekommer nyetablering i en högre grad. Detta då det är 

lättare för verksamheterna att komma upp i en ersättningsnivå som kan bära verksamheten 

ekonomiskt. Den andra dimensionen angående listningssystemet som har betydelse är hur 

nyinflyttade behandlas. Om passiva val av listning används för nyinflyttade och att dessa 

följer en närhetsprincip kan det förväntas gynna privata aktörers etableringsbenägenhet.  

 

Hur patienterna gör sitt val av vårdgivare och vårdgivarnas beteende påverkar vilka 

effekter vårdvalssystemet får. I Konkurrensverkets rapport ”Uppföljning av vårdval i 

primärvården” pekar resultaten på att intresset och benägenheten att göra ett aktivt val av 

vårdgivare är låg bland befolkningen.21 Andra studier pekar dock på att patienterna är 

positiva till möjligheten att få göra ett val.22 En viktig förutsättning för att individer ska 

göra ett aktivt val av vårdcentral är uppdaterad och lättillgänglig information om vilka 

mottagningar som finns samt vårdgivarnas aktiviteter. Om det är brist på lättillgänglig 

information kan det leda till ojämlikhet i vården. Ett system som bygger på att individer 

själva ska välja vårdgivare kan leda till ökad ojämlikhet då individer med högre 

utbildningsnivå och inkomst  i normalfallet har bättre förutsättningar att söka och använda 

sig av information.23 

 

2.4 Utvecklingen av antalet vårdcentraler 

Antalet vårdcentraler har ökat sen vårdvalet infördes i nästan alla landsting. I diagram 2.1 

presenteras den totala utvecklingen uppdelat på antalet privata respektive offentliga 

vårdcentraler från år 2005 till 2013.  

 

                                                 
21 Konkurrensverket. 2010. Uppföljning av vårdval i primärvården. Valfrihet, mångfald och etableringsförutsättningar. Rapport 

2010:3. 
22 Glenngård A.H., Anell A. Beckman A. 2011. Choice of primary care provider: Results from a population survey in three Swedish 

counties. Health Policy. vol. 103. s. 31−37. 
23 Hibbard J.H. Peters E. 2003. Supporting informed consumer health care decisions: Data presentation approaches that facilitate the 

use of information in choice. Annual Reviews of Public Health. vol. 24. s. 413−433. 



  

 

11 

 

Diagram 2.1  Antalet privat och offentligt drivna vårdcentraler, 2005-2013.  

 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Antalet vårdcentraler ökade under åren före vårdvalsreformen blev obligatoriskt. Detta 

kan framför allt förklaras av att ett flertal landsting (8 av 21) införde fri etablering innan 

det blev ett krav (se tabell 2). Hallands läns landsting var först och gjorde detta redan år 

2007. Ökningen kan helt förklaras av tillkomsten av privata vårdcentraler då antalet 

offentliga minskat under hela tidsperioden. Efter år 2011 så minskar antalet vårdcentraler 

vilket skulle kunna tolkas som en mättning av efterfrågan samt att oseriösa aktörer lämnar 

marknaden.   
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I diagram 2.2. visas nettoförändringen av antalet vårdcentraler per landsting. Vad som 

framgår är att efter den fria etableringsrätten, som möjliggjordes med vårdvalsreformen, 

har antalet vårdcentraler ökat i nästan alla landsting. 

 

Diagram 2.2 Nettoförändring antalet vårdcentraler efter vårdvalets införande per landsting/region. Februari 2014. 

Källa: Sanocore AB 

 

Det är framför allt de mest befolkade landstingen som fått flest nytillkomna vårdcentraler 

efter vårdvalets införande. Alla landsting förutom Kalmar och region Gotland har fått en 

ökning i varierande utsträckning. Att många vårdcentraler etablerats i Västra Götaland 

kan delvis förklaras av att primärvården i detta landsting länge varit underutbyggd. 

Antalet vårdcentraler  i Västra Götaland minskade i början av 2000-talet och ökningen 

kan delvis tolkas som en återhämtning.24 Att en stor andel av Västra Götalands befolkning 

inte listat sig vid en vårdcentral då vårdvalet infördes kan vara en annan bidragande faktor 

till ökningen.25  

 

 

 

 

                                                 
24 Sveriges kommuner och landsting, Ekonomi- och verksamhetsstatistik, tabell V 19, 2001-2002. 
25 Anell, A. Gerdtham, U. (red.). 2010. Vårdens utmaningar. SNS Välfärdsrapport 2010. s. 195.  

 

-3 0 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 6
9 10

15

26

44

62

-5

5

15

25

35

45

55

65

75



  

 

13 

 

I diagram 2.3. presenteras förändringen av antalet vårdcentraler per invånare när 

befolkningsförändringen under tidsperioden tas i beaktande.  

 

Diagram 2.3 Förändring av antalet vårdcentraler per invånare före vårdvalet fram till februari 2014, i procent per 

landsting/region. 

 

Källa: Sanocore AB, SCB. 

 

Som framgår i diagrammet har totala antalet vårdcentraler i landet ökat med knappt 15 % 

i relation till befolkningsökningen. Trots att Västra Götaland, Stockholm och Skåne fått 

fler vårdcentraler totalt sett, är det Jönköping län som fått flest i förhållande till 

befolkningsförändringen under tidsperioden. Landstinget har fått närmare en dubblering 

av vårdcentralsalternativ. Västmanland har fått en nettoökning på två vårdcentraler och 

Östergötland en nettoökning på en vårdcentral (se diagram 2.2). Dock har 

befolkningsutvecklingen under tidsperioden gjort att denna ökning inte skett i tillräcklig 

utsträckning i förhållande till befolkningen. Detta innebär att antalet vårdcentraler per 

invånare har minskat under tidsperioden. Vad som bör tas i beaktning vid tolkningen av 

diagrammet är att ingen hänsyn tagits till vårdcentralernas storlek. En del av förändringen 

skulle kunna förklaras av sammanslagningar av mottagningar och liknande strukturella 

förändringar.  
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3 Teoretisk ram  

I detta kapitel beröras de teorier som stödjer den praktiska tillämpningen i analysen som 

presenteras i kommande kapitel. Analysen är inte uppbyggd utifrån en viss teori eller 

modell utan motiveras av tidigare forskning inom den ekonomiska geografin och av hälsa 

och socioekonomins samverkan.  

 

3.1 Faktorer för lokalisering 

Lokaliseringsteorin behandlar den geografiska placeringen av verksamheter och berör 

frågor gällande var specifika verksamheter lokaliserar sig och varför.26 Teorin bygger på 

det generella makroekonomiska antagandet att agenter agerar utifrån sitt egenintresse. 

Verksamheter väljer på så sätt att etablera sig på platser där förutsättningarna att 

maximera vinsten är som störst. I valet av plats för lokalisering görs det även en 

avvägning mellan andra faktorer. I stora drag kan dessa faktorer delas in i avståndsfriktion 

och platsegenskaper. Avstånd i det här sammanhanget refererar inte nödvändigtvis till det 

fysiska avståndet. Snarare rör det sig framför allt om kostnader, både i tid, pengar och 

ansträngning (Laulajainen och Stafford, 1995). Vad gäller platsegenskaper finns det flera 

faktorer som spelar in. 

 

Platsens karaktärsdrag 

Platsens karaktärsdrag avser avvägningar gällande platsytans storlek och kostnad samt 

tillgången till nödvändigheter så som energi, vatten, infrastruktur m.m. (Laulajainen och 

Stafford, 1995). Att bedriva verksamheten i stadskärnan är dyrare vad gäller 

lokalkostnader jämfört med mindre centrala områden. Vad som ändå kan motivera 

lokaliseringen i tätortsområdena är en högre tillgänglighet och attraktion av arbetskraft 

då transportsystemen oftast är anpassade för att nå dessa centrala delar (Hermelin 2004). 

Särskilt tillgången till infrastruktur har en avgörande roll för att locka etablering och 

främja ekonomisk tillväxt. Infrastrukturen innefattar såväl transportmedel och 

kommunikationer som tillgången av lokaler och bebyggelse. (Hermelin 2004).  

 

 

 

                                                 
26 von Thünen, J, H. 1826. Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie. 
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Arbetskraft 

Den lokala arbetskraftens egenskaper i form av tillgänglighet, kompetens, kostnad och 

produktivitet är avgörande gällande företagens etableringsbenägenhet (Laulajainen och 

Stafford, 1995). Låga kostnader för arbetskraft är framför allt beroende av en stabil 

arbetsmarknad med låga kostnader för rekrytering och introduktion av ny personal, men 

även beroende av låga lönenivåer generellt (Hermelin, 2004). Vad gäller primärvården 

kan nämnas att rekryteringen av allmänläkare har visat sig vara svår i framför allt 

avfolkade områden. Detta har lett till ett ökat beroende av hyrläkare som både äventyrar 

vårdens kvalitet och är väldigt kostsamt i längden.27    

 

Statlig påverkan 

Genom lagstiftning, reglering och miljöskydd styr och reglerar staten företag. I och med 

detta har staten och de offentliga myndigheterna en nyckelroll i att stimulera tillväxt och 

företagslokalisering (Laulajainen och Stafford, 1995). Detta berör i synnerhet 

primärvården då ersättningssystemet och därav vårdcentralernas finansiering fastställs på 

statlig nivå.   

 

Företagsklimat och livskvalitet 

Det har visat sig att många entreprenörer väljer att lokalisera sin verksamhet nära hemmet. 

Den livskvalitet som upplevs i bostadsområdet kan menas vara önskvärd även för 

arbetsplatsen. Vidare är lokalerna generellt sett billigare i bostadsområden jämfört med 

stadskärnan. Vad som även är idealt inom dagens stadsplanering är integreringen av 

bostäder och arbetsplatser (Hermelin, 2004). Att befolkningen ser närheten till hemmet 

som huvudsaklig faktor i valet av vårdcentral talar för att etablering i bostadsområden är 

fördelaktig för vårdentreprenören.28  

 

3.2 Inträdeshinder 

Vårdvalsreformen öppnade möjligheten för privata aktörer att etablera sig på 

primärvårdsmarknaden. Ett företags möjligheter att träda in och verka på en marknad 

påverkas och kan begränsas av en rad faktorer som berördes i föregående avsnitt. Enligt 

lag ska landstingen behandla privata och offentliga verksamheter lika. För en fungerande 

                                                 
27 Riksrevisionen. 2014. Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? Rapport 2014:22. 
28 Vårdanalys. 2013. Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformationen. Rapport 2013:4. s. 24, 

60. 
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konkurrens är det viktigt att de nya aktörerna kan få tillträde till marknaden. Vilken 

konkurrens som råder handlar inte bara om antalet aktörer som samspelar utan även om 

vilka etableringshinder som finns.29 De privata vårdgivarna anser inte att vårdvalssystemet  

är konkurrensneutralt.30 De menar att systemets utformning medför inträdeshinder på 

marknaden. Med inträdeshinder menas något som avhåller ett företag från att etableras på 

en marknad. Vad som kan orsaka att inträdeshinder uppstår kan vara regleringar, en 

egenskap hos produkten, köparnas eller de redan etablerade företagens beteenden. Två 

huvudindelningar är strukturella och strategiska inträdeshinder. Strukturella 

inträdeshinder berör de grundläggande förhållandena i branschen så som 

stordriftsfördelar, patent och investeringar i specifik utrustning. Strategiska 

inträdeshinder är kopplade till hur de redan etablerade företagen hindrar inträde av 

konkurrenter, exempelvis via aggressiv marknadsföring. Konkurrensverket poängterar att 

ersättningsmodellen som används i de flesta landsting med en hög andel fast ersättning 

som är beroende av antalet listade individer i sig är ett stort hinder för nya aktörer att 

etablera sig.31 En orsak till detta är att när vårdvalet infördes i flertalet landsting fördelades 

invånarna på de existerande vårdcentralerna och ett aktivt val krävs för att en individ ska 

byta vårdcentral. Konkurrensverket kartlade vilka faktorer som påverkar etablering av 

privata vårdmottagningar och gjorde en indelning enligt följande32: 

 

Strukturella inträdeshinder:  

- listningsprinciper,  

- anpassning till landstingens system,  

- tillgång av kompetent personal,  

- marknadsföring. 

Strategiska inträdeshinder:  

- nya aktörer hindras delta i befintliga samarbeten,  

- befintliga företags lokalisering. 

 

                                                 
29 Carlton, D, W. Perloff, J, M. 2000. Modern Industrial Organization, 3. uppl. Pearson Education.  
30 Konkurrensverket. 2012. Val av vårdcentral. Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemet. Rapport 2012:2. s. 70. 
31 Konkurrensverket. 2012. Val av vårdcentral. Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemet. Rapport 2012:2. s. 70. 
32 Konkurrensverket. 2010. Vilken utformning av vårdvalssystemet ger mest nyetablering? Rapport 2010:4. s. 14. 
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3.3 Socioekonomi och vårdbehov 

Det finns som tidigare nämnts en korrelation mellan vårdbehov och socioekonomiska 

faktorer. I Folkhälsomyndighetens årsrapport från 2014 konstaterades att människor med 

låga inkomster har sämre hälsa än de med höga inkomster.33 Vad de ser är att den 

sammantagna effekten av individers sociala position under uppväxten, utbildningen och 

i yrkeslivet påverkar deras förutsättningar för en god hälsa. Det finns ett omvänt 

orsakssamband mellan sämre hälsotillstånd och sämre ekonomi men vad som kan påvisas 

är en direkt effekt mellan låg inkomst och ohälsa och dödlighet när kontroll för detta 

samband görs.34 Det finns även forskning som pekar på att högutbildade får mer 

öppenvård än lågutbildade, trots samma vårdbehov.35 I en nordisk studie som tog hänsyn 

till sociala skillnader i ohälsa och vårdbehov visade att lågutbildade besökte läkare i lägre 

utsträckning än högutbildade i såväl Sverige, Finland och Danmark.36 Hälso- och 

sjukvården har en central roll i att minska de sociala hälsoskillnaderna vilket har 

uppmärksammats och diskuterats allt mer under senare år. Socialstyrelsen konstaterar att 

medellivslängden ökar, men inte för alla befolkningsgrupper. De påvisar att 

medellivslängden skiljer sig åt efter 30 års ålder. Personer med endast 

grundskoleutbildning lever kortare än de personer som har en eftergymnasial utbildning.37  

 

Inverse Care Law är ett begrepp som innebär att tillgången på bra sjukvård tenderar att 

variera omvänt med befolkningens behov.38 Detta skulle innebära att områden med en 

generellt sett mer vårdkrävande befolkning skulle ha sämre tillgång till vård jämfört med 

områden med mindre vårdkrävande grupper. Det finns många faktorer som kan bidra till 

denna utveckling. Bland annat har det noterats vara svårt att rekrytera personal till socialt 

utsatta områden vilket resulterar i många patienter per läkare.39 Detta leder till ökad stress 

och belastning vilket i sin tur kan äventyra patientsäkerheten och kvaliteten på vården. 

Inverse Care Law innebär också att de mer socioekonomiskt missgynnade individerna 

konsumerar vård av lägre kvalitet. En indikation på att så skulle vara fallet är att 

                                                 
33 Folkhälsomyndigheten. 2014. Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014, s. 75. 
34 Geyer S, Hemstrom O, Peter R, Vagero D. 2006. Education, income, and occupational class cannot be used interchangeably in 

social epidemiology. Empirical evidence against a common practice. Journal of epidemiology and community health. 2006. vol. 
60. nr. 9. s. 804-810. 

35 van Doorslaer, E. Masseria, C. et al. 2004. Income related inequality in the use of medical care in 21 OECD countries. OECD 
Health Working Papers. nr. 14.  

36 Haglund, B. 2004. Social differences in utilization of ambulatory care in health statistics in the Nordic Countries 2002.  
Köpenhamn. NOMESCO. s. 222-237. 

37 Socialstyrelsen. 2014. Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänst. Lägesrapport 2014. s. 47-55. 
38 Hart. J, T. 1971. The Inverse care law. The Lancet. vol. 297. nr. 7696. s. 405-412. 
39 Gravelle, S. Sutton, M. 2001. Inequality in geographical distribution of general practitioners in England and Wales. J Health Serv 

Res Policy 2001. vol. 6. nr.1. s. 6-13. 
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förebyggande vård såsom cancerscreening, hälsofrämjande åtgärder och vaccinationer 

har visat sig användas i lägre utsträckning i socioekonomiskt utsatta områden, samtidigt 

som andelen akutsjukvård är högre.40  

 

Tillgången av vård handlar inte bara om närheten till vårdmottagningar. Vad som även är 

väsentligt är tillgången av läkare och annan vårdpersonal. Om läkartillgången brister blir 

arbetsbelastningen stor för övrig personal vilket även medför en ökad risk för sämre 

arbetsmiljö och lägre vårdkvalitet på vårdcentralerna. Antalet allmänläkare har 

uppmärksammats som för få under en längre tid. År 2000 beslutade riksdagen att antalet 

allmänspecialistläkare skulle öka med 1660 stycken till år 2008 för att nå en förbättrad 

personaltäthet och kontinuitet inom vården.41 Det skulle innebära i genomsnitt 1500 

individer per allmänläkare i Sverige.  Läkarförbundet har undersökt läkarbemanningen 

på de svenska vårdcentralerna.42 År 2012 skickades en enkät ut till verksamhetscheferna 

på samtliga vårdcentraler. Svarsfrekvensen på enkäten blev 98,5 procent vilket gör 

underlaget robust gällande bemanningen inom primärvården. Utifrån enkätsvaren fanns 

4 784 allmänspecialistläkare omräknade till heltider hösten 2012. Det innebär drygt 1900 

invånare per specialistläkare i primärvården. Riksrevisionen tog del av läkarförbundets 

enkätmaterial och undersökte hur läkarbemanningen på vårdcentralerna förhöll sig ur ett 

socioekonomiskt perspektiv.43 Med linjär regressionsmodell undersöktes antalet listade 

individer per läkare på vårdcentraler i olika områden. Vad resultaten pekar på är att 

områden med högt förväntat vårdbehov (CNI, läs mer sida 22-23)  och/eller låg 

medelinkomst tenderar att ha fler listade individer per fast anställd läkare.  

 

Ett sätt för att få bukt på problemen med läkarbristen på vårdcentralerna har varit att 

tillfälligt anlita hyrläkare. En hyrläkare är betydligt dyrare än anställda läkare vilket gör 

att det inte kan ses som en hållbar lösning i längden. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska 

behoven av kontinuitet och säkerhet för patienterna tillgodoses.44 Kontinuiteten i 

primärvården ska  säkerställas genom att patienterna får möjlighet att välja en fast 

läkarkontakt.45  Förutsättningarna för kontinuitet och möjligheten att etablera långsiktiga 

                                                 
40 Campbell, SM. Hann, M. Hacker, J. et al. 2001.  Identafying predictors of high quality care in English general practice: 
observational study. BMJ, 2001. vol. 323. s. 784-787. 
41 Bet. 2000/01: SoU5, s. 23.  
42 Sveriges läkarförbund. 2013. Läkarförbundets undersökning av primärvårdens läkarbemanning. Öppna jämförelser mellan 

landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012. Rapport Mars 2013. 
43 Riksrevisionen. 2014. Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? Rapport 2014:22. s. 57, 129-130.  
44 2 a § Hälso- och sjukvårdslagen.1982:763, HSL. 
45 5 § andra stycket, hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, HSL 
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relationer mellan läkare och patient blir svårare med hyrläkare. Riksrevisionen 

undersökte även hur den socioekonomiska sammansättningen i olika områden påverkar 

sannolikheten att vårdcentralerna anlitar hyrläkare.46 Resultaten i analysen pekar på att 

vårdcentraler i områden med högre förväntat vårdbehov (CNI) och/eller lägre 

medelinkomst har en större sannolikhet för att anlita en hyrläkare.  

 

Som hittills nämnts i uppsatsen är det många faktorer vårdentreprenörerna måste ta 

ställning till i valet av lokalisering av en ny vårdcentral. Allt från skillnaderna i 

ersättningssystemen mellan landstingen till förutsättningarna att kunna anställa 

kompetent personal och attrahera tillräckligt många individer så att verksamheten går runt 

ekonomiskt. Resterande kapitel i uppsatsen berör analysen som gjorts gällande olika 

områdens socioekonomiska sammanställning och hur det påverkar dess sannolikhet att få 

en vårdcentral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Riksrevisionen. 2014. Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? Rapport 2014:22. s. 57, 129-130.  
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4 Data 

Detta kapitel redogör för det data och den områdesindelning som gjorts i analysen av 

tillgängligheten inom primärvården.  

 

4.1 Tillgänglighetsanalys 

Uppgifter för samtliga vårdcentraler i Sverige används. Sanocore AB som bedriver 

hemsidan omvård.se sammanställer och uppdaterar information om vårdcentraler och har 

gjort detta sedan slutet av 2007. Med uppgifter för öppnings- och stängningsdatum 

möjliggörs analyser bakåt i tiden. Genom att utgå från vårdcentralernas koordinater kan 

de lokaliseras ur ett geografiskt perspektiv. 

 

4.1.1 Områdesindelning 

För att undersöka olika socioekonomiska faktorers påverkan gällande tillgängligheten av 

vårdcentraler används en områdesindelning av Sverige som betecknas SAMS. SAMS står 

för ”Small Areas for Market Statistics” och Statistiska Centralbyrån (SCB) tillhandahåller 

uppgifter om dessa. I de större kommunerna bygger indelningen på kommunernas 

delområden (NYKO) och i de mindre kommunerna utgår indelningen från valdistrikt. 

Antalet SAMS-områden är cirka 9 200 stycken.47 Då vårdcentralernas geografiska 

placering inte per automatik förhåller sig till SAMS-områdets struktur utan exempelvis 

kan vara lokaliserad precis i gränsen till ett annat område, har en radie räknats fram från 

vårdcentralens koordinat. Radiens storlek bestäms utifrån vilken områdestyp SAMS-

området är lokaliserad i. Vårdcentraler i tätorterna får en mindre radie jämfört med 

vårdcentralerna i glesbygden då begreppen närhet och tillgänglighet inte kan betraktas 

som lika korta avstånd för de som bor i Stockholms innerstad jämfört med de som bor i 

Norrlands glesbygd. Tabell 1 redogör för indelningen. 

  

                                                 
47 http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Regionala-statistikprodukter/Marknadsprofiler/Postnummer-och-SAMS-atlasen/ 

 (2014-03-23) 



  

 

21 

 

Tabell 1. Radiens storlek beroende på områdestyp 

Områdestyp Beskrivning Kilometerradie 

Storstad Tätorter > 200 000 invånare 1 kilometer 

Större stad Tätorter 50 000 – 199 999 invånare 1 kilometer 

Medelstor stad Tätorter 20 000 – 49 999 invånare 2 kilometer 

Mindre stad Tätorter 5 000 – 19 999 invånare 3 kilometer 

Litet Samhälle Tätorter 200 – 4 999 invånare 3 kilometer 

Glesbygd Övriga SAMS-områden 5 kilometer 

 

De SAMS-områden som delvis eller helt täcks av en vårdcentrals radie anses då ha denna 

vårdcentral i sitt närområde.  

 

4.1.2 Utfallsmått 

För att undersöka vilka områden som fått en ökad tillgång till vårdcentral som resultat av 

den fria etableringsrätten räknas en differens fram för områdets vårdcentralstillgång 

precis före vårdvalet infördes fram tills datamaterialet senast uppdaterades (februari 

2014). Landstingen införde vårdvalsreformen vid olika tidpunkter och därför har det 

tagits hänsyn till vid framräkningen av vilka vårdcentraler som fanns före respektive efter 

vårdvalet. Se tabell 2 för en lista över datum när respektive landsting införde 

vårdvalsreformen. I analysen används en linjär sannolikhetsmodell för att undersöka hur 

socioekonomi påverkar sannolikheten att vårdcentralstillgången ökar. Utfallsmåttet är 

konstruerat så att det tar värdet 1 om området fått en ökad tillgång av vårdcentraler, och 

annars värdet noll om området fått en oförändrad eller minskad tillgång.  
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Tabell 2. Landstingens införande av vårdvalssystem i primärvården 

Landsting Vårdvalet började gälla 

Halland  2007-01-01 

Västmanland 2008-01-01 

Stockholm 2008-01-01 

Uppsala 2009-01-01 

Kronoberg 2009-03-01 

Skåne 2009-05-01 

Östergötland 2009-09-01 

Västra Götaland 2009-10-01 

Sörmland 2010-01-01 

Gävleborg 2010-01-01 

Blekinge 2010-01-01 

Dalarna 2010-01-01 

Kalmar 2010-01-01 

Norrbotten 2010-01-01 

Västernorrland 2010-01-01 

Jämtland 2010-01-01 

Örebro 2010-01-01 

Västerbotten 2010-01-01 

Gotland 2010-03-23 

Värmland 2010-05-03 

Jönköping 2010-06-01 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 

 

4.1.3 Förklaringsvariabler 

Utifrån individerna som är bosatta i respektive SAMS-område aggregeras de 

socioekonomiska variablerna som ingår i analysen.48 De variabler som undersöks är 

följande: 

 

CNI – Care Need Index 

Care Need Index, CNI, är ett sammanvägt mått som mäter förväntat vårdbehov utifrån 

sju socioekonomiska variabler.49 Ett stort antal distriktsläkare besvarade en enkät år 2009 

där de fick göra bedömningen av hur respektive variabel påverkar deras arbetsbelastning 

på en skala från 0 till 9. Resultaten sammanställdes och variablernas betydelse skattades 

genom en beräkning av relativa vikter. Hur relevanta dessa uppskattningar var 

verifierades sedan med empiriska data angående ökad sjuklighet i ett antal 

sjukdomsgrupper samt förekomsten av ett antal riskfaktorer.50 Måttet används av flertalet 

landsting som grund i fördelningen av primärvårdsresurser till vårdcentralerna. 

                                                 
48 Statistiska Centralbyrån har tagit fram dessa variabler för år 2013. 
49 https://www.skane.se/upload/Webbplatser/vardwebb/Dokument/Halsoval/CNI%20-%20bilaga%201.pdf (2015-05-14) 
50 Sundquist, K. Malmström, M. Johansson, S-E. Sundquist, J. 2003. Care Need Index, a useful tool for the distribution of primary 

health care resources. (J Epidemiol Community Health 2003; 57:347-352). 
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Populationen som måttet är framräknat för består av de individer som är listade vid 

vårdenheterna och deras socioekonomiska status avgör vårdcentralens ersättningsnivå. 

Det index som används i analysen i kapitel 6 är däremot framräknat för befolkningen i 

respektive SAMS-område (se avsnitt 4.1.1 Områdesindelning) då det är områdenas 

tillgång av vårdcentraler som är i fokus i denna uppsats.  Variablerna som ingår i måttet 

framgår av tabell 3 nedan. : 

 

  Tabell 3. Care Need Index (CNI) 

Variabler Vikt 

Ålder över 65 år och ensamboende 6,15 

Utlandsfödd (Syd- och Östeuropa (ej EU), Asien, Afrika 

och Latinamerika) 

5,72 

Arbetslös eller i åtgärd 16 – 64 år 5,13 

Ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre 4,19 

Person 1 år eller äldre som flyttat in i området 4,19 

Lågutbildad 25 – 64 år 3,97 

Ålder yngre än 5 år 3,23 

 

Disponibel medelinkomst 

Befolkningens genomsnittliga disponibla årsinkomst i respektive område. 

 

Ålder > 70 år 

Andel av områdets befolkning som är 70 år eller äldre. 

 

Andel lågutbildade 

Andel av områdets befolkning, 25 – 64 år, som har högst 3 år gymnasial utbildning eller 

lägre. 

 

Befolkningstäthet 

Antal individer per kvadratkilometer land inom området. Befolkningstätheten utformas 

som en dummyvariabel där områden med låg respektive hög befolkningstäthet används i 

analyserna. Områden med medelbefolkningstäthet används som referensgrupp. 
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Ersättning för socioekonomisk belastning och/eller glesbygd 

Flertalet landsting (18 av 21) ger någon form av extra kompensation i ersättningssystemet 

för socioekonomisk belastning i form av CNI (Care Need Index) och/eller ACG (Adjusted 

Clinical Groups). Något färre landsting (14 av 21) ger extra ersättning åt 

glesbygdsvårdcentraler i någon utsträckning. Då det finns landsting som enbart ger 

ersättning för socioekonomi, landsting som enbart ger ersättning till glesbygden samt 

landsting som ger ersättning för båda, undersöks dessa utfall separat som tre 

förklaringsvariabler i analyserna.  
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5 Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som har används i uppsatsen samt ett mer  

förtydligande stycke som beskriver datamaterialets begränsningar  

 

Analysen nedan har gjorts för att undersöka om socioekonomi har en signifikant påverkan 

vad gäller vårdentreprenörens val av område vid etableringen av en vårdcentral. 

Differensen mellan varje områdes vårdcentralstillgång för tiden precis före vårdvalets 

införande i respektive landsting fram till februari 2014 mäter förändringen som skett 

under tidsperioden. Två binära utfallsmått används; ökad tillgång av vårdcentral och 

minskad tillgång av vårdcentral. En linjär sannolikhetsmodell (Ordinary Least Square) 

används i regressionsanalyserna för att undersöka de båda utfallen.51 Nedanstående 

modeller används i analyserna: 

 

Ö𝑘𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣å𝑟𝑑𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖 =  𝛼 +  ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑖,𝑗 + 𝜀𝑖 (1) 

 

Där 𝛼 är en konstant, 𝛽𝑗 är de skattade parametrarna, 𝑋𝑖,𝑗 är förklaringsvariablerna på 

områdesnivå samt 𝜀𝑖 är standardfelen. Genom att använda robusta standardfel undviks 

heteroskedastiska feltermer.  

 

Två separata regressioner görs. I den första utgör CNI den huvudsaklige förklarande 

variabeln. CNI är ett sammanvävt mått av flera komponenter (se avsnitt 4.3.1), dessa 

komponenter kan ge olika effekt i skattningen och därför görs även en separat skattning 

med några av komponenterna; andel lågutbildade och andel äldre än 70 år. I denna 

skattning används även medelinkomsten som förklarande variabler då den skiljer sig åt 

mellan områden och är ett annat mått på välstånd.  

 

5.1 Datamaterialets begränsningar 

Datamaterialet över antalet vårdcentraler som används i nedanstående analyser är från 

samma källa som Konkurrensverket använder i sin analys av etableringsbenägenheten52, 

                                                 
51 För en beskrivning av linjär sannolikhetsmodell läs exempelvis: Kennedy, P. 2008. A Guide to Econometrics. 6. uppl. Wiley-

Blackwell. Skattningar har även gjorts med en logit modell. Eftersom resultaten som erhålls med logit modellen svarar mot de som 
erhålls med den linjära sannolikhetsmodellen väljer jag att presentera resultaten från den senare. Skälet är att resultaten är mer 
lättolkade. Skattningarna med logit modellen presenteras i bilaga A. För en beskrivning av logit modellen, läs exempelvis: 
Freedman, D. A. 2009. Statistical Models: Theory and Practice. 2. uppl. Cambridge University Press. s. 128. 

52 Konkurrensverket. 2010. Vilken utformning av vårdvalssystemet ger mest nyetablering? Rapport 2010:4 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_A._Freedman
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Press
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men är en uppdaterad version. Som Konkurrensverket nämner i sin rapport är inte 

förändringen av antalet vårdcentraler ett perfekt mått på nyetablering, men det bästa som 

finns tillgängligt i dagsläget. För det första så är det antalet vårdcentraler som ingår i 

måttet, inte storleken. Därav likställs etableringen av en vårdcentral med exempelvis fem 

läkare och tio sjuksköterskor med en etablering där vårdcentralen har kapacitet för 15 

läkare och 30 sjuksköterskor. Vad detta kan förväntas resultera i är en underskattning av 

storstadsetableringarna jämfört med glesbygdsetableringarna som kan förväntas vara 

mindre till storleken. Vad som vidare medför en viss svaghet är att det endast är själva 

nettoförändringen som testas. Det innebär att en ökning från en till tre vårdcentraler i ett 

område kan ha resulterats från säg, en nedläggning och tre nyetableringar lika väl som 

två nyetableringar och ingen nedläggning. Detta fångas inte upp i analyserna då 

utfallsmåttet är konstruerat som en binär variabel. Slutligen bör det även förtydligas att 

vårdvalet infördes vid olika tidpunkter i respektive landsting, se tabell 2. Att införa 

vårdvalet tidigt ger både utrymme för många etableringar under årens gång, men även tid 

för landstinget att granska och göra uppföljning vilket kan utesluta oseriösa kortlivade 

aktörer från marknaden. 

 

 För att få så robusta skattningar som möjligt exkluderas områden med färre än 30 

individer. Likaså ingår inte områden med extremvärden vad gäller kontrollvariablerna i 

analysen. Resultaten i nästkommande kapitel bör tolkas med en viss försiktighet. Dels på 

grund av det som är nämnt ovan angående vårdcentralsmåttet och dels på grund av 

områdesindelningen. Förklaringsvariablerna är framtagna för de fördefinierade områdena 

(SAMS) vilket enbart utgör en uppskattning av vårdcentralernas upptagningsområde, 

d.v.s. inte nödvändigtvis överensstämmer helt med de individer som listat sig vid 

respektive vårdcentral.  
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6 Resultat 

Här presenteras resultaten från analysen av områden som fått en ökad tillgång av 

vårdcentraler efter vårdvalets införande.  

 

6.1 Ökad tillgång av vårdcentral 

Resultaten från analysen av hur socioekonomiska faktorer påverkar sannolikheten att ett 

område får en ökad tillgång av vårdcentraler efter vårdvalets införande presenteras i tabell 

4 nedan. I den andra kolumnen, modell 1, visas koefficienterna av analysen där förväntat 

vårdbehov, CNI, utgör variabeln av intresse. Tredje kolumnen, modell 2, presenterar 

koefficienterna av analysen där medelinkomst, andel äldre än 70 år samt andel 

lågutbildade utgör variablerna av intresse. Den beroende variabeln i analysen är ökad 

nettoetablering av vårdcentraler. 

  

Tabell 4 Sannolikheten för ökad tillgång av vårdcentraler. Områdesnivå. 

 Modell 1 Modell 2 

Oberoende variabler Koefficient 

(standardfel) 

Koefficient 

(standardfel) 

   

Förväntat vårdbehov, CNI, logaritmerad 0,023 

(0,015) 

 

Medelinkomst, logaritmerad  0,088*** 

(0,033) 

Andel>70 år  – 0,199*** 

(0,064) 

Andel lågutbildade  – 0,520*** 

(0,052) 

Låg befolkningstäthet – 0,028** 

(0,012) 

– 0,004 

(0,011) 

Hög befolkningstäthet 0,237*** 

(0,013) 

0,199*** 

(0,013) 

Ersättning socioekonomi – 0,098*** 

(0,016) 

– 0,072*** 

(0,015) 

Ersättning glesbygd 0,048* 

(0,026) 

0,027 

(0,025) 

Interaktion socioekonomi och glesbygd 0,025 

(0,029) 

0,058** 

(0,027) 

Intercept 0,195*** 

(0,028) 

– 0,497 

(0,425) 

   

Antal observationer  

8539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Förklaringsgrad 

(R2) = 9,3% 
Förklaringsgrad 

(R2) = 12,6% 

Inom parantes anges robusta standardfel för respektive variabel.  

*** 1 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, * = 10 % signifikansnivå.  
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7 Diskussion 
 

Vad som framgår av resultaten från analysen i tabell 4 är att inget signifikant samband 

kan påvisas vad gäller förväntat vårdbehov, CNI, och sannolikheten för en ökad tillgång 

av vårdcentraler. Detta skulle möjligtvis kunna förklaras av att aggregeringsnivån 

(SAMS) inte är tillräckligt heltäckande för att kunna identifiera betydelsen av CNI för 

ökad tillgång av vårdcentraler. Det kan även vara så att komponenterna som CNI är 

uppbyggd av drar skattningen åt olika håll. Några av komponenterna kanske ökar 

sannolikheten för att det etableras vårdcentraler medan andra har motverkande effekt. 

 

Vad som framgår av den andra skattningen är ett signifikant positivt samband mellan 

sannolikheten för ökad tillgång till vårdcentraler och disponibel medelinkomst. Områden 

med hög medelinkomst har en högre sannolikhet för att få en större tillgång av 

vårdcentraler efter vårdvalet. Vidare har områden med en hög andel 70 år eller äldre i 

befolkningen och/eller en hög andel lågutbildade en lägre sannolikhet för att få fler 

vårdcentraler i sitt närområde efter vårdvalet. Som nämndes i kapitel 2 pekar  forskning 

på att personer med högre inkomst  och utbildningsnivå har bättre förutsättningar att söka 

och använda sig av information. Vårdvalet bygger på att individer själva ska välja 

vårdgivare vilket innefattar en del informationsbearbetning. Om det är större sannolikhet 

att individer i områden med hög medelinkomst  och hög utbildningsnivå gör ett aktivt val 

till en ny vårdcentral bör detta öka incitamenten hos vårdentreprenörerna att starta sina 

verksamheter i dessa områden.  

 

Sannolikheten för ökad etablering är större i områden med hög befolkningstäthet jämfört 

med områden med låg befolkningstäthet, d.v.s. företrädelsevis glesbygden. Detta faller 

sig naturligt då ersättnings- och listningssystemet är konstruerat så att ju fler listade 

individer vårdcentralen har, desto högre ersättningsnivå och därav större sannolikhet för 

en lönsam verksamhet. Som framkom i Riksrevisionens analys av sannolikheten att anlita 

hyrläkare har vårdcentraler i glesbygden en högre sannolikhet att göra detta jämfört med 

vårdcentraler i befolkningstätare områden (se kapitel 3, sida 18). Detta resultat talar för 

att det är svårare att rekrytera fast anställda läkare på glesbygdsvårdcentraler vilket kan 

minska incitamenten att öppna verksamheter utanför tätorterna. Å andra sidan syns ett 

signifikant positivt samband i analysen gällande sannolikheten för etablering i landsting 

som erbjuder vårdcentraler i glesbygden extra ersättning. Detta kan tolkas som att 



  

 

29 

 

glesbygdskomponenten i ersättningssystemet kan betraktas som skälig och kan öka 

incitamentet för att starta vårdcentraler utanför tätorterna där sådan kompensation 

erbjuds.  

 

Vad gäller landsting som erbjuder extra kompensation åt vårdcentraler i socioekonomiskt 

belastade områden visar resultaten i analysen att dessa har en signifikant lägre sannolikhet 

för vårdcentralsetablering. Detta kan tolkas som att ersättningskomponenten gällande 

socioekonomisk belastning (CNI) alternativt många satta diagnoser (ACG), inte utgör 

skäl nog för att attrahera vårdentreprenörerna i sitt val av lokalisering. En annan tolkning 

är svårigheten att rekrytera läkare till vårdcentraler i vårdtunga områden. Riksrevisionens 

analys av antalet listade patienter per läkare visade att vårdcentraler i socioekonomiskt 

belastade områden med större vårdbehov tenderar att ha fler listade patienter per läkare 

än vårdcentraler i mindre belastade områden (se kapitel 3, sida 18). Rekrytering av 

kompetent personal är en väsentlig faktor för vårdföretagarna vid valet av lokalisering av 

vårdcentraler.  

 

De inträdeshinder som vårdföretagarna anser existerar på primärvårdsmarknaden som 

listades i kapitel 3 påverkar var det etableras vårdcentraler i Sverige. Vad resultaten av 

denna rapport tillsammans med resultaten av läkartätheten i Riksrevisionens rapport 

pekar på är att de system landstingen byggt upp inte leder till att vården blir mer jämlikt 

fördelad över landet eller kommer de mest behövande individerna till del. Den etiska 

plattformen som är hälso- och sjukvårdens grundpelare blir svår att upprätthålla om 

vården fördelas ojämlikt och gynnar de starkare grupperna i samhället. Landstingens 

utformning av ersättningsystemen styr beteendet hos vårdgivarna. Ett ersättningssystem 

med många styrande komponenter så som besökstid och diagnossättning kan riskera  att 

vårdgivarna undviker olönsamma patienter eller manipulerar systemet för att få en ökad 

ersättning. När landstingen uppmärksammas om detta blir svaret ofta införande av fler 

kontroller och korrigerande åtgärder för att undvika liknande beteenden. Ju mer 

detaljstyrning och fler krav som ställs på vårdgivarna, desto mer tid krävs från 

vårdpersonalen för återrapportering vilket resulterar i ökad administration på bekostnad 

av tid för patienterna. Huruvida det är möjligt att konstruera ett ersättningssystem som 

ger ökade förutsättningar för att bedriva vård på lika villkor med prioritering för de 

sjukaste patienterna kan vara en prissättningsfråga. Om ersättningen för vård av de med 

större vårdbehov och sämre förutsättningar kompenserade i tillräckligt hög grad borde 
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det leda till mer etablering och lättare att anställa och bibehålla personal i 

socioekonomiskt belastade områden. I nuläget är systemet konstruerat så att många lätta 

patienter och korta besök ger vårdcentralerna störst lönsamhet.  
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8 Slutsats 

Vårdvalsreformen förändrade spelreglerna på primärvårdsmarknaden. Att öppna 

möjligheten för konkurrens och privata aktörer att etablera sig har lett till en 

omstrukturering med totalt sett fler vårdcentraler i Sverige. Något färre offentligt drivna 

och fler privata alternativ. Den totala tillgängligheten på aggregerad nivå kan därför antas 

ha förbättrats. Detta var en de effekter regeringen ville uppnå och en av faktorerna som 

motiverade införandet av reformen. Denna uppsats har haft till syfte att undersöka om 

den ökade tillgängligheten har skett i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens etiska 

plattform. Det vill säga att den ökade tillgängligheten främst har gynnat dem som kan 

förväntas ha störst behov av vård då vårdbehoven skiljer sig åt i olika delar av landet, 

enda ner på stadsdelsnivå.  

 

Lokalikeringsteorin som presenterades i kapitel 3 bygger på det makroekonomiska 

antagandet att agenter agerar utifrån sitt egenintresse. Enligt denna teori väljer 

verksamheter att etablera sig på platser där förutsättningarna att maximera vinsten är som 

störst. Landstingen ansvarar för att konstruera de ersättningssystem som innefattar 

primärvården. För att möta agenterna i deras egenintresse och samtidigt uppnå ett 

behovsanpassat vårdutbud, krävs ett ersättningsystem som möjliggör detta.  

 

Resultaten från denna analys tyder på att ett områdes socioekonomiska status har 

betydelse för sannolikheten att det etableras en vårdcentral. Vårdcentraler har främst 

etablerats i befolkningstäta områden med hög medelinkomst, en stor andel högutbildade 

och/eller en låg andel individer äldre än 70 år.  

  

Vårdcentraler i landsting som erbjuder en extra ersättning åt vårdcentraler med stor andel 

vårdkrävande patienter skulle kunna förväntas vara mer jämlikt fördelade. Emellertid 

visar resultaten från analysen att sådan extra kompensation inte tycks påverkar 

vårdgivarnas etableringsmönster nämnvärt. Detta talar för att ersättningssystemet inte 

konstruerats på rätt sätt. 

 

Med den etiska plattformen som utgångspunkt tyder resultaten på en utveckling i fel 

riktning. Att den ökade tillgängligheten framför allt kommit socioekonomiskt 
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gynnsamma områden till del strider mot behovs- och solidaritetsprincipen, vilken innebär 

att den som är i störst behov ska ges företräde i vården. Denna utvecklig går hand i hand 

med begreppet Inverse Care Law som beskrevs i kapitel 3 samt Riksrevisionens analys 

av läkartätheten i Sverige. Den högre arbetsbelastningen som infinner sig i 

socioekonomiskt utsatta områden bidrar till en försvårad process att rekrytera kompetent 

personal. Detta i sin tur kan leda till ett beroende av hyrläkare vilket försämrar 

förutsättningarna att erbjuda en kontinuerlig vård. Detta talar för att primärvården kan 

behöva en mer övergripande styrning med ett ersättningssystem som fördelar 

vårdresurserna på ett sätt som skapar incitament att etablera vårdcentraler där 

vårdbehoven är som störst.  

 

 

 

  



  

 

33 

 

Referenser 
 

Rapporter, artiklar och böcker 

 

Anell, A. Gerdtham, U. (red.). 2010. Vårdens utmaningar. SNS Välfärdsrapport 2010. s. 

195.  

 

Arrow, K, J. 1963. Uncertainty and the welfare economics of medical care. American 

Economic Review. nr. 5. s. 950. 

 

Campbell, SM. Hann, M. Hacker, J. et al. 2001.  Identafying predictors of high quality 

care in English general practice: observational study. BMJ, 2001. vol. 323. s. 784-787. 

 

Carlton, D, W. Perloff, J, M. 2000. Modern Industrial Organization. 3. uppl. Pearson 

Education.  

 

Freedman, D. A. 2009. Statistical Models: Theory and Practice. 2. uppl. Cambridge 

University Press. s. 128. 

 

Folkhälsomyndigheten. 2014. Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014, s. 75. 

 

Geyer S, Hemstrom O, Peter R, Vagero D. 2006. Education, income, and occupational 

class cannot be used interchangeably in social epidemiology. Empirical evidence 

against a common practice. Journal of epidemiology and community health. 2006. vol. 

60. nr. 9. s. 804-810. 

 

Glenngård A.H., Anell A. och Beckman A. 2011. Choice of primary care provider: 

Results from a population survey in three Swedish counties. Health Policy. vol. 103. s. 

31−37. 

 

Gravelle, S. Sutton, M. 2001. Inequality in geographical distribution of general 

practitioners in England and Wales. J Health Serv Res Policy 2001. vol. 6. nr.1. s. 6-13. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_A._Freedman
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Press


34 

 

Grossman, M. 1972. On the concept of health capital and the demand for health. 

Journal of Political Economy. vol. 80. nr. 2. s. 223-355. 

 

Haglund, B. 2004. Social differences in utilization of ambulatory care in health statistics 

in the Nordic Countries 2002. Köpenhamn. NOMESCO. s. 222-237. 

  

Hart. J, T. 1971. The Inverse care law. The Lancet. vol. 297. nr. 7696. s. 405-412.  

 

Hermelin, B. 2004. Tillväxtens urbana geografi – En studie av 

sysselsättningsförändringar i Sveriges storstadsregioner. Stockholm. Meddelande 126, 

Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.  

 

Hibbard J.H. Peters E. 2003. Supporting informed consumer health care decisions: Data 

presentation approaches that facilitate the use of information in choice. Annual Reviews 

of Public Health. vol. 24. s. 413−433. 

 

Hurley, J. 2000. An Overview of the Normative Economics in the Health Sector. 

Handbook of Health Economics. vol. 1. s. 84 

 

Järbrink, K. Rubinstein, B. Althoff, K. 2012. Socioekonomins betydelse för hälsa och 

vårdutnyttjande i en segregerad storstad. Socialmedicinsk tidskrift. vol.89. nr. 3. s. 280. 

 

Kennedy, P. 2008. A Guide to Econometrics. 6. uppl. Wiley-Blackwell. 

 

Konkurrensverket. 2010. Uppföljning av vårdval i primärvården. Valfrihet, mångfald 

och etableringsförutsättningar. Rapport 2010:3. 

 

Konkurrensverket. 2010. Vilken utformning av vårdvalssystemet ger mest nyetablering? 

Rapport 2010:4. 

 

Konkurrensverket. 2012. Val av vårdcentral. Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i 

vårdvalssystemet. Rapport 2012:2. 

 

Laulajainen, R. Stafford, H, A. 1995. Corporate Geography – Business Location 

Principles and Cases. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers. 

 

 



  

 

35 

 

Riksrevisionen. 2014. Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? Rapport 

2014:22. 

 

Socialstyrelsen. 2014. Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och 

socialtjänst. Lägesrapport 2014. s. 47-55. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting. 2006. Befolkningsundersökning 2006. 

Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- 

och sjukvård. 

 

Sveriges läkarförbund. 2013. Läkarförbundets undersökning av primärvårdens 

läkarbemanning. Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens 

försörjning av specialistläkare 2012. Rapport Mars 2013. 

 

Tao, W. Bruce, D. Burström,B. 2015. Områdesskillnader i sjukdomsförekomst. 

Stockholms län 2006–2011. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Rapport 

2015:1 

 

van Doorslaer, E. Masseria, C. et al. 2004. Income related inequality in the use of 

medical care in 21 OECD countries. OECD Health Working Papers. nr. 14.  

 

von Thünen, J, H. 1826. Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und 

Nationalökonomie. 

 

Vårdanalys. 2013. Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av 

vårdvalsinformationen. Rapport 2013:4. s. 24, 60. 

 

Wallander, A. Ålander, S. Burström, B. 2004. Vård på lika villkor, sociala skillnader i 

vårdutnyttjande – Yrkesverksamma åldrar. Stockholm. Samhällsmedicin, Karolinska 

Institutet. Rapport 2004:1. 

 

Hemsidor och tabeller 

 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningss

ystem/halsoochsjukvard/ersattningssystem/ersattningssystemiprimarvard.2061.html 

(2016-10-18) 



36 

 

 

http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Regionala-

statistikprodukter/Marknadsprofiler/Postnummer-och-SAMS-atlasen/ (2014-03-23). 
 

Sveriges kommuner och landsting, Ekonomi- och verksamhetsstatistik, tabell V 19, 

Vårdcentraler 2005-2013.  

 

 

Lagar 

 

Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763, 

 

Betänkanden 

Bet. 1996/97: SoU14 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården. 

 

Bet. 2000/01: SoU5 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården. 

 

Bet. 2008/09: SoU9 Vårdval i primärvården. 

 

Propositioner 

Prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare.  

 

Prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården. 

 

Prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården. 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1999:66. God vård på lika villkor.  

 

SOU 2008:37. Vårdval i Sverige, s. 26; Socialstyrelsen (2006). 

 

  



  

 

37 

 

Bilaga 

Binär logistisk regression 

På samma sätt som i de linjära sannolikhetsanalyserna görs separata analyser av hur 

förväntat vårdbehov, CNI, (modell 1) och medelinkomst, andel>70 år samt andel 

lågutbildade (modell 2) påverkar utfallet. De logistiska estimaten är omräknade till 

marginaleffekter. Ytterst små skillnader går att påvisa mellan marginaleffekterna från 

den linjära sannolikhetsregressionen och den logistiska regressionen. Resultaten kan 

således betraktas som robusta.  

 

Tabell 5 Logistisk regression. Sannolikheten för ökad tillgång av vårdcentral. 

Områdesnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modell 1 Modell 2 

Oberoende variabler Marginaleffekt 

(standardfel) 

Marginaleffekt 

(standardfel) 

   

Förväntat vårdbehov, CNI, logaritmerad 0,022 

(0,013) 

 

Medelinkomst, logaritmerad  0,086*** 

(0,031) 

Andel>70 år  – 0,258*** 

(0,078) 

Andel lågutbildade  – 0,442*** 

(0,049) 

Låg befolkningstäthet – 0,039** 

(0,016) 

– 0,013 

(0,016) 

Hög befolkningstäthet 0,230*** 

(0,014) 

0,201*** 

(0,015) 

Ersättning socioekonomi – 0,110*** 

(0,018) 

– 0,077*** 

(0,019) 

Ersättning glesbygd 0,047** 

(0,023) 

0,028 

(0,024) 

Interaktion socioekonomi och glesbygd 0,031 

(0,026) 

0,058** 

(0,027) 

Antal observationer  

8539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Inom parantes anges robusta standardfel för respektive variabel.  

*** 1 % signifikansnivå, ** = 5 % signifikansnivå, * = 10 % signifikansnivå.  


