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KVALITET & KONKURRENS 

SAMMANFATTNING 

Sedan riksdagen beslut om Lag om valfrihetssystem även kallat LOV har hemtjänsten varit ett 

omstritt ämne i samhällsdebatten. Lagen om valfrihetssystem togs i bruk första januari 2009 

med syftet att genom en fungerande konkurrenssituation så kan kvalitet och effektivitet öka 

samt möjliggöra nytänkande och mångfald. Enligt en rikstäckande undersökning av äldres 

uppfattning om kvalitén i hemtjänsten genomförd av Socialstyrelsen 2015 är bilden av 

äldreomsorgen generellt positiv i Sverige. Resultaten varier dock mellan olika kommuner och 

verksamheter. I en del kommuner och verksamheter är fler än tio procent ganska eller mycket 

missnöjda.  

 

Syftet med den här studien var att svara på frågan: Ger ett högre konkurrenstryck en bättre 

upplevd kvalitet för brukare av hemtjänst i Sveriges kommuner?  Data och variabler som 

använts är ett kvalitetsmått som beroende variabel i form av upplevd kvalitet som är framtaget 

baserat på brukarundersökning inom hemtjänsten. Oberoende variabeln är konkurrenstrycket i 

varje kommun. Undersökningen genomfördes i två olika multipla regressionsmodeller. Först 

en modell för att undersöka skillnaden i effekten av egenskaperna lågt och högt 

konkurrenstryck mot referensgruppen inget konkurrenstryck. Det vill säga om den upplevda 

kvaliteten är högre i de kommuner som infört LOV och konkurrensutsatt sin hemtjänst än de 

som inte. Inget statistiskt signifikant resultat påvisades i regressionen. För att undersöka 

effekterna av konkurrenstryck, skillnaden mellan lågt och högt konkurrenstryck och vilka 

andra faktorer som påverkar den upplevda kvaliteten användes även en andra 

regressionsmodell för analys endast av de kommuner som infört LOV. Även i den analysen 

kunde inget statistiskt signifikant resultat påvisas att konkurrenstryck har någon signifikant 

effekt på den upplevda kvaliteten. Istället är det andra faktorer enligt den här studien som 

påverkar den upplevda kvaliteten. Av de övriga variablerna Personalomsättning, 

Genomförandeplan, Tätortsgrad, Medianinkomst hos 65+ befolkningen och 

ersättningsnivåerna för service, omvårdnad och landsbygdsersättning visar resultatet på att en 

högre andel genomförandeplaner, tätortsgrad och medianinkomst i kommunerna påverkar den 

upplevda kvaliteten negativt. Ersättningsnivån för omvårdnad har däremot en positiv effekt på 

den upplevda kvaliteten. För övriga variabler påvisade regressionen ingen signifikant effekt 

på den upplevda kvaliteten. Avslutningsvis kan inte resultaten i den här studien påvisa att ett 

högre konkurrenstryck leder till en högre upplevd kvalitet som ett av syftena med Lagen om 

valfrihet är.
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1. INTRODUKTION 

Sedan riksdagen beslut om Lag om valfrihetssystem även kallat LOV har hemtjänsten varit ett 

omstritt ämne i samhällsdebatten. Lagen om valfrihetssystem infördes första januari 2009 

med syftet att genom en fungerande konkurrenssituation så kan kvalitet och effektivitet öka 

samt möjliggöra nytänkande och mångfald. Genom att exkludera priskonkurrens mellan 

leverantörer av omsorg ges istället den enskilde möjlighet att välja den leverantör som 

uppfattas tillhandahålla den bästa kvaliteten. 

 

Enligt en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänsten 

genomförd av Socialstyrelsen (2015) är bilden av äldreomsorgen generellt positiv i Sverige 

2015. Resultaten varier dock mellan olika kommuner och verksamheter. I en del kommuner 

och verksamheter är fler än tio procent ganska eller mycket missnöjda. Personalen kommer 

inte alltid i tid och har inte tillräckligt med tid att genomföra insatserna svarar brukare inom 

hemtjänsten. 

 

Amerikanska teorier visar på att konkurrensens effekter på kvaliteten är positiva. Även 

empiriska studier på den amerikanska sjukvårdsmarknaden visar på att konkurrens har positiv 

effekt på kvalitet på en reglerad marknad. Brukare av vård tjänar alltid på konkurrens. 

Uppvisas samma effekter på den svenska marknaden för hemtjänst mellan kvalitet och 

konkurrens? Finns det andra faktorer än konkurrens som påverkar kvaliteten? 

 

Ersättningsnivån som är kostnaden för kommunen och utförarnas intäkter är också ett omstritt 

ämne sedan regeringens proposition. Enligt proposition riskerar en för hög ersättningsnivå att 

strida mot Europeiska unionens statsstödsregler och en för låg kan äventyra hela 

valfrihetssystemet och på så sätt påverka mångfald och kvalitet. Kommunernas problem är att 

hitta rätt ersättningsnivå för att hålla nere kostnaderna för kommunen. Men samtidigt inte 

implementera en för låg ersättningsnivå så att intäkterna till utförarna blir för låga att de avstår 

deltagande i valfrihetssystemet. Genom att balansera kostnader och intäkter måste även 

kommunen se till att upprätthålla den generellt positiva uppfattningen av kvaliteten inom 

hemtjänsten.  
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Syftet med den här studien är att svara på frågan: 

  

Ger ett högre konkurrenstryck en bättre upplevd kvalitet för brukare av hemtjänst i Sveriges 

kommuner? 

 

1.1 FRÅGESTÄLLNING 

Ger ett högre konkurrenstryck en bättre upplevd kvalitet för brukare av hemtjänst i Sveriges 

kommuner? 

 

I den här studien kommer sambandet mellan upplevd kvalitet och konkurrenstryck att 

undersökas hos de kommuner som infört Lagen om valfrihetssystem. Om en kommun hade ett 

högre konkurrenstryck än en annan kommun levererade de då samtidigt en högre upplevd 

kvalité bland brukarna under 2015? Kan kvaliteten på äldreomsorgen styras på 

myndighetsnivå genom stimulerad konkurrens eller är kvaliteten snarare styrd på enhetsnivå 

genom andra faktorer som påverkar den upplevda kvaliteten? Metoden som används för att 

besvara frågeställningen i den här studien är regressionsanalyser i form av minsta 

kvadratmetoden. 

 

1.2 LAG OM VALFRIHETSSYSTEM 

Lag om valfrihetssystem även kallad LOV1 är ett system baserat på konkurrens som reglerar 

vad som ska gälla om kommuner och landsting vill konkurrensutsätta tjänster inom hälsovård 

och socialtjänster. Lagen bygger på grundläggande EU-rättsliga principer som konkurrens, 

icke diskriminering öppenhet och proportionalitet. Syftet med LOV är att höja kvaliteten för 

äldreomsorgen genom valfriheten hos medborgarna. Regeringens syfte2 är också att stimulera 

till mångfald och egenföretagande speciellt bland kvinnor. Valfrihetssystemet avser ett 

förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten som en 

upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Genom fritt val ökar 

självbestämmandet i livsfrågor för brukaren. Makten att bestämma sin egen vård flyttas från 

politiker till brukaren själv. Kommunerna som väljer att tillämpa LOV ställer specifika krav 

som leverantörerna måste uppfylla. Om kraven uppfylls får leverantören bedriva hemtjänst 

                                                 
1 Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
2 Lag om valfrihetssystem, prop. 2008/09:29 
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enligt LOV. Ett fast pris för utförandet är satt vilket gör att konkurrens om lägst pris sätts ur 

spel. Den fasta prissättningen skapar incitament för leverantörerna att konkurrera med kvalitet 

för att attrahera brukare. 

 

2. TIDIGARE STUDIER 

Szebehely (2011) diskuterar strukturkvalitet (personaltäthet), processkvalitet (hur omsorgen 

går till eller planeras) och resultatkvalitet (hur nöjd brukaren är med vården). Hon menar att 

välgrundade kvalitetsmått kan skjuta bredvid målet. Det som mäts är inte det som avses mätas 

Det finns risker för felaktiga slutsatser om verksamheters kvalitet vid alltför standardiserade 

mått som går i strid mot den individanpassning som karaktäriserar god omsorg. 

Kundvalsmodeller som Lagen om valfrihetssystem inom äldreomsorgen har inte lett till 

entydiga positiva konsekvenser för verksamhetens kvalitet. När det handlar om svårt sjuka 

människor är det problematiskt att säkra kvalitet genom brukarval. Modellen ger upphov till 

asymmetrisk information i form av att kunden har svårare att bedöma tjänstens kvalitet än 

utföraren. 

 

I en rapport från Health Solutions på uppdrag av Svenskt Näringsliv undersöks genom 

regressionsanalys sambandet mellan resultatkvalitet, processkvalitet och nyckeltalet KPB 

(kostnad per brukare) på äldreomsorgens särskilda boenden (SHS, 2015). Kontrollvariabler 

som personalomsättning, omsorgspersonalens utbildning, offentlig eller privat regi, 

Medianinkomst hos 65+ befolkningen, tillgänglighet och tätortsgrad används. Studien kunde 

inte påvisa samband som ger stöd åt tesen att högre kostnader generellt skulle ge bättre 

kvalitetsresultat. Förklaring till resultatet enligt studien är att kommuner har olika 

förutsättningar och ambitionsnivåer samtidigt som brukare har olika preferenser och 

referensramar. Regressionsanalysen visar på att faktorer som omsorgspersonalens utbildning 

och personalomsättning är viktiga faktorer för kvalitet. 

 

Health navigator (2013) studerar hur kommuner värderar kvalitet vid upphandlingar av 

särskilda boenden. Vid kvalitetsupphandlingar med fast pris där utförarna konkurrerar med 

kvalitet kan kommunerna styra ambitionsnivån på kvalitet genom en hög eller låg 

ersättningsnivå till anbudsgivarna. Ersättningen kommer därför i hög grad att påverka vilken 

kvalitet som erbjuds. 
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Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) gav Bergman och Jordahl (2014) i 

uppdrag analysera förutsättningarna för att uppnå en god kvalitet och ett effektivt 

resursutnyttjande. De studerar äldreomsorgen ur ett marknadsperspektiv. Marknaden för 

välfärdstjänster präglas av s.k. Principal agent problem. Utföraren har oftast bättre 

information om tjänsternas kvalitet än brukarna av tjänsterna. Centrala slutsatsen i studien är 

att valfrihet och brukarval passar för hemtjänst eftersom tjänsterna är av enklare karaktär och 

lätta att erbjuda. Tjänsternas enkelhet riskerar dock att locka till sig oseriösa aktörer till 

marknaden. Brukarundersökningar kan fungera som ett signalsystem för att identifiera de 

oseriösa aktörerna. 

 

Gaynor (2006) samlar ihop teoretiska och empiriska litteraturmaterial för att studera effekten 

av konkurrens på kvaliteten på sjukvårdsmarknaden i USA. Dels på de områden där företagen 

själva bestämmer priset och på områden där priset är reglerat. Enligt studien tjänar alltid 

brukarna av sjukvården på högre konkurrenstryck på marknader där priset är reglerat och över 

marginalkostnaden. De flesta empiriska studierna använder sig av kvalitetsmåttet dödlighet 

och Herfindahl-Hirschman index (HHI) som är ett konkurrensindex som visar på företagets 

marknadsandel. De flesta studier visar på lägre dödlighet vid högre konkurrens. För att se 

tydligare resultat för de empiriska studierna se Tabell 4 i Appendix 1. 

 

3. TEORI 

 

3.1 KONKURRENS 

Lagen om valfrihetssystem bygger på en fast prissättning. Vid en fast ersättningsnivå som är 

över marginalkostnaden kommer utförare att öka kvaliteten för att ta en större marknadsandel. 

Detta kommer att fortsätta till vinsterna är noll (Gaynor & Town, 2011). I en modell där högre 

kvalitet är bättre kommer företag 𝑖 efterfrågan delas upp i företagets marknadsandel, 𝑠𝑖, och 

nivån av marknadens efterfråga, 𝐷. I detta fall kommer företaget möta efterfrågan: 

 

𝑞𝑖 = 𝑠𝑖(𝓏𝑖 , 𝑧−𝑖)𝐷(�̅�, 𝓏𝑖 , 𝑧−𝑖) (1) 

 
𝑠𝑖 = 𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖: 𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 

𝓏𝑖 = 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑖: 𝑠 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑝å 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝑧−𝑖 = 𝑉𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑣 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑝å 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝐷 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛  

�̅� = 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
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Företaget 𝑖 marknadsandel ökar med kvaliteten som företaget utför på sina tjänster. 

Marknadsandelen minskar av fler företag på marknaden. På en marknad där alla företag har 

tillgång till samma teknologi och samma priser på inputs kan kostnaden för företag 𝑐𝑖 

beskrivas som: 

 

𝑐𝑖 = 𝑐(𝑞𝑖 , 𝓏𝑖) + 𝐹   (2) 
 
𝑐 (∙) = 𝑅ö𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

𝐹 = 𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑟ä𝑑𝑒 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 
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Med antagandet att det råder fritt in och utträde på marknaden och alla företags vinster är noll 

i jämviktsläge kan jämviktsläget i alla företag 𝑖 beskrivas: 

 

𝜕𝜋𝑖

𝜕𝓏𝑖
=  [�̅� −

𝜕𝑐𝑖

𝜕𝑞𝑖
] {𝑠𝑖

𝜕𝐷(∙)

𝜕𝓏𝑖
}  (3a) 

 
𝜕𝜋𝑖

𝜕𝓏𝑖
=  [�̅� −

𝜕𝑐𝑖

𝜕𝑞𝑖
] {

𝜕𝑠𝑖

𝜕𝓏𝑖
𝐷(∙) + 𝑠𝑖

𝜕𝐷(∙)

𝜕𝓏𝑖
} (3b) 

−
𝜕𝑐𝑖

𝜕𝓏𝑖
= 0 

och 

𝜋𝑖 = �̅� ∗  𝑞𝑖 − 𝑐𝑖 = 0  (4) 

 

Ekvationen (3a) beskriver en monopolistisk marknad och (3b) en marknad med konkurrens. 

Vid en jämförelse av ekvationerna (3a) och (3b) adderas  {
𝜕𝑠𝑖

𝜕𝓏𝑖
𝐷(∙)} till (3b). På en 

monopolistisk marknad är också 𝑠𝑖 = 1. När 
𝜕𝑠𝑖

𝜕𝓏𝑖
  adderas och antas positiv kommer 

jämviktsläget för kvalitet att vara högre på en marknad med konkurrens än på en 

monopolistisk marknad. Vilken omfattning välfärden påverkas av termerna 
𝜕𝑠𝑖

𝜕𝓏𝑖
 och 

𝜕𝐷

𝜕𝓏𝑖
 . 

Speciellt om 
𝜕𝐷

𝜕𝓏𝑖
 är noll kommer en ökning i kvalitet inte ändra marknadens efterfrågan och 

konkurrens över marknadsandelar blir onödigt. Men eftersom 
𝜕𝑠𝑖

𝜕𝓏𝑖
 ökar med antal 

konkurrerande företag (efterfrågan för ett företags tjänster blir mer elastisk med hänsyn till 

kvaliteten företaget levererar desto mer alternativ som konsumenterna har att välja mellan). 

Konkurrens genom kvalitet blir mer effektfullt med ett högre konkurrenstryck och 

jämviktskvaliteten ökar med antalet företag på marknaden. Detta visar att brukarna av 

hemtjänst tjänar på konkurrens. Det är dock inte säkert att välfärden ökar eftersom vinsterna i 

kvalitet kan ätas upp av ökade kostnader speciellt vid minskande marginalnytta i produktion 

av kvalitativa tjänster. Konkurrens med kvalitet kan då leda till överdrivet hög produktion av 

kvalitet. Som vi gjort klart ökar kvaliteten med antal företag på marknaden. Ett ökat 

konkurrenstryck leder till ökad kvalitet. Men kvalitet ökar också med den reglerade 

ersättningsnivån. Det visas i implicita lösningen till ekvation (3) och (4): 

 

𝓏𝑒 = 𝓏(�̅�, 𝑐𝑞 , 𝑐𝑧, 𝑠𝑖 , 𝐷)  (5) 
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𝑐𝑞 och 𝑐𝑧 är första derivata. Nivån på ett företags kvalitet är beroende av ersättningsnivån på 

det reglerade priset, marginalkostnaden för kvantiteten, marginalkostnaden för kvalitet, nivån 

på efterfrågan, marknadens efterfråga, marknadsandel och elasticiteten av marknadsandelen 

och marknadens efterfrågan. Detta kan visas i följande jämvikts kvalitetsfunktion: 

 

𝓏 =
(�̅�−𝑐𝑞) [ƞ𝓏

𝑠 +ƞ𝓏
𝐷](𝑠𝑖∗𝐷)

𝑐𝓏
  (6) 

 

ƞ𝓏
𝑠  och ƞ𝓏

𝐷 är kvalitetselasticiten av marknadsandelen respektive marknadens efterfråga. 

Kvalitet ökar i pris, elasticiteten av efterfrågan med hänsyn till kvalitet och företagets 

efterfrågan. Medan kvalitet minskar i marginalkostnaden av producerad kvantitet eller 

kvalitet. Detta blir problem för ekonometriska specifikationer för empirisk analys. 

Marginalkostnad, marknadsandel och efterfrågan är oftast endogena i en ekonometrisk 

ekvation. Med antagandet att dessa faktorer är exogena kan en reducerad ekonometrisk 

ekvation med W som kostnadsfaktor, 𝑋𝐷 som efterfrågefaktor och antal företag som N. 

Ekonometriska ekvationen kan då se ut som följande: 

 

𝓏𝑒 = 𝑍(�̅�, 𝑊, 𝑋𝐷 , 𝑁) + 𝜀  (7) 

 
𝓏𝑒 = 𝑁𝑖𝑣å𝑛 𝑝å 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 

𝑍(∙) =  𝐸𝑥𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 

�̅� = 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑊 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝑋𝐷 = 𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝑁 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛  

𝜀 = 𝐹𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚 
 

3.2 KVALITETSMÅTT 
 

Inom äldreomsorgen finns kvalitetsmått av fyra olika slag (Bergman och Jordahl, 2014). 

 

1. Upplevd kvalitet: Övergripande nöjdhet och upplevelser av vården. 

 

2. Objektiva utfallsmått: trycksår, fallskador, undernäring, väntetid etc. 

 

3. Processmått: förekomst av åtgärdsprogram som fallskadeprevention, 

genomförandeplaner etc. 
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4. Strukturmått: verksamhetens lokaler, personalens utbildning, tekniska hjälpmedel och 

annat som skapar förutsättningar för att ge god vård. 

 

De första två första punkterna är mått på utfallskvalitet medan de två sista är mått på process 

respektive strukturmått. Kvalitetsmåttet upplevd kvalitet är viktigt för att det måttet kan fånga 

upp kvalitetsaspekter som annars är svåra att mäta såsom vänlighet i bemötande, respekt och 

möjligheten att påverka sin egen vardag. Process- och strukturmått mäter i stället hur 

omsorgen genomförs respektive vilka input som används i produktionen. Den upplevda 

kvaliteten mäts ofta genom brukarundersökningar som Socialstyrelsen (2015). 

Brukarundersökningar är viktiga eftersom de möjliggör en sammanvägning av många olika 

aspekter av omsorgen. Ett valfrihetssystem som LOV som används i kombination med 

brukarundersökningar gör att undersökningarna kan fungera som ett signalsystem för att 

fånga upp utförare med påtagligt låg kvalitetsnivå på utförda tjänster eller för vilka utförare 

som nöjdheten plötsligt minskar kraftigt.  

 

Med tankarna om ett valfrihetssystem är det viktigt att beakta att människor har olika 

preferenser för olika utförare. Detta medför att nöjdheten inte bara påverkas av omsorgens 

kvalitet utan också om hur väl matchningen av brukare och utförare fungerar. Ett problem 

inom all vård är att brukare och utförare har olika information om kvalitet. Marknaden 

kännetecknas då av asymmetrisk information (Folland m.fl, 2010). På grund av att många 

äldre har nedsatt kognitiv förmåga och fysisk förmåga har de svårt att avgöra vårdens kvalitet. 

På en marknad med konkurrens har ett vinstgivande företag större incitament att kompromissa 

på kvaliteten på de vårdinsatser som är svåra att mäta för brukaren. 

 

3.3 ERSÄTTNINGSNIVÅ 
 

I lagen om valfrihetssystem har ersättningsnivån stor betydelse för utförarnas intäkter och 

kommunernas kostnader. Utgångspunkten i ett valfrihetssystem är att ersättningsnivån ska 

vara enhetlig för alla utförare av vård och inte vara avhängig vilken utförare som brukaren 

väljer (SKL, 2009). Enligt regeringens proposition riskerar en för hög ersättningsnivå att 

strida mot EU:s statsstödsregler och en för låg kan äventyra kommunens egenregi samt 

mångfald och kvalitet. En för låg ersättningsnivå riskerar att påverka utförarnas intresse för att 

delta i valfrihetssystemet. Ersättningsnivån ska även ge utrymme för att teckna kollektivavtal 

och följa arbetsmarknadens villkor. För att illustrera hur inputs till exempel ersättning till 
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utförare påverkar kvaliteten på hälsan i samhället eller en enskild kommun kan vi studera 

följande produktionsfunktion (Folland m.fl, 2010): 

 

Figur 1: Produktionsfunktion av vård 

 

Hälsostatus (HS) är i produktionsfunktionen en ökande funktion av vård. Men även av livsstil, 

miljö och människans biologi. Förbättringar i någon av dessa skulle få kurvan att skifta uppåt. 

En produktionsfunktion beskriver sambandet av inputs och outputs över tid. Vi antar att 

hälsostatus är detsamma som upplevd kvalitet och ersättningen är kostnaden för kommunen 

som av utföraren investeras i kvalitetshöjande innovationer eller resurser för att förbättra 

vården. Området innanför de streckade linjerna summerar vinsten till samhället för varje nivå 

av input och outputs. I Figur 1 illustreras att det råder minskande marginalintäkt eftersom 

kurvan blir vågrät. Längst ut på kurvan är marginalintäkten lägst. Marginalintäkten för en mer 

spenderad enhet det vill säga en ökning av ersättningsnivån ger nästan ingen förändring i den 

upplevda kvaliteten. Modellen visar att kommunen måste hitta rätt ersättningsnivå för att inte 

kostnaderna ska äta upp vinsterna i den upplevda kvaliteten. 

 

4. EMPIRISK ANALYS 

4.1 REGRESSIONSMODELLER 
 

För att besvara frågeställningen Ger ett högre konkurrenstryck en bättre upplevd kvalitet för 

brukare av hemtjänst i Sveriges kommuner kommer tvärsnittsdata som avser 2015 bortsett 

från två variabler som data är hämtat från 2014 respektive 2010 att användas i två multipla 

regressionsmodeller med minsta kvadratmetoden (Studenmund, 2005). Först kommer en 

regressionsmodell användas med en beroende variabel och tre intercept dummy variabler för 
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att undersöka effekten på upplevd kvalitet av att inneha en egenskap gentemot en annan 

egenskap. Regressionsmodell (1) som används ser ut som följande: 

 

Y = β0 +  β2 D2 + β3 D3  + 𝜖  (1) 

 

Egenskaperna som kommer undersökas är inget konkurrenstryck (170 kommuner), lågt 

konkurrenstryck (58 kommuner) och högt konkurrenstryck (58 kommuner). Det vill säga om 

den upplevda kvaliteten är högre i de kommuner som infört LOV och konkurrensutsatt sin 

hemtjänst än de som inte har. Regressionsmodell (1) kommer bestå av data från 2015 från 286 

av Sveriges 290 kommuner.  Det vill säga nästan alla kommuner kommer ingå oavsett om 

kommunen konkurrensutsatt sin hemtjänst eller inte. 

 

Senare kommer en ny regressionsmodell att användas med interaktionstermer där de två 

dummyvariablerna lågt konkurrenstryck och högt konkurrenstryck multipliceras med den 

oberoende variabeln. Detta för att undersöka om det finns någon signifikant skillnad mellan 

variablernas effekter på beroende variabeln (Studenmund, 2005). I Regressionsmodell (2) 

kommer därför bara data för kommuner som infört Lagen om valfrihet inkluderas. Det vill 

säga de kommuner som konkurrensutsatt hemtjänsten med undantag för bortfall i data. 

Kommuner som inte har någon konkurrens exkluderas i Regressionsmodell (2). Antalet 

observationer i Regressionsmodell (2) kommer att sjunka från 286 till 116 kommuner från 

Regressionsmodell (1) till Regressionsmodell (2) eftersom alla kommuner inte har infört LOV 

och konkurrensutsatt hemtjänsten än. Regressionsmodell (2) ser ut som följande: 

 

 Y = β0  +  β1 X1 + β2 D1 + β3 D1  X1  + β4 X2 + β5 X3 + β6 X4 +  β7 X5 + β8X6 +

β9 X7 + β10 X8 + ϵ      (2) 
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4.2 DATA OCH VARIABLER 

Tabell 1: Variabler, datakälla och förväntad påverkan på beroende variabel för 

regressionsmodellerna 

Variabel Beskrivning Källa 

Hantering av 

bortfall i 

datamaterial 

Förväntad 

påverkan på 

beroende variabel 

Y Upplevd kvalitet 
Socialstyrelsen, 

2015 
Uteslutning Beroende variabel 

Oberoende variabler i Regressionsmodell (1) 

Referensgrupp 

 

Inget konkurrenstryck 

 

SCB, 2015 & SKL, 

2015 
- Lägst påverkan 

D2 Lågt konkurrenstryck 
SCB, 2015 & SKL, 

2015 
- 

Större påverkan än 

Inget 

konkurrenstryck 

D3 Högt konkurrenstryck 
SCB, 2015 & SKL, 

2015 
- Störst påverkan 

Oberoende variabler i Regressionsmodell (2) 

X1 

Konkurrenstryck (antal invånare som 

är 65+ i kommunen/antal privata 

utförare) 

SCB, 2015 & SKL, 

2015 

De kommuner 

som inte har 

någon 

konkurrens har 

uteslutits 

+/- 

Referensgrupp Lågt konkurrenstryck = 0 
SCB, 2015 & SKL, 

2015 
- Referensgrupp 

D1 
Intercept dummy variabel 

Högt konkurrenstryck = 1 

SCB, 2015 & SKL, 

2015 
- 

Högre än 

referensgruppen 

D1 ∗  X1 

Interaktions dummy variabel 

Högt konkurrenstryck = 1 * X1 

 

SCB, 2015 & SKL, 

2015 
- 

Linjen för Högt 

konkurrenstryck 

förväntas vara 

brantare än linjen 

för Lågt 

konkurrenstryck 

X2 
Ersättningsnivå 

Serviceinsatser privat regi dagtid 
SKL, 2015 

Imputation av 

medelvärde 
+/- 

X3 
Ersättningsnivå 

Omvårdnadsinsatser privat regi dagtid 
SKL, 2015 

Imputation av 

medelvärde 
+/- 

X4 

Ersättningsnivå 

Landsbygdsersättning privatregi 

omvårdnad dagtid 

SKL, 2015 
Imputation av 

medelvärde 
+/- 

X5 Personalomsättning 
Socialstyrelsen, 

2015 

Imputation av 

medelvärde 
+/- 

X6 Genomförandeplan 
Socialstyrelsen, 

2015 

Imputation av 

medelvärde 
+/- 

X7 Tätortsgrad SCB, 2010 
Inget förväntat 

bortfall 
+/- 

X8 Medianinkomst hos 65+ befolkningen SCB, 2014 
Inget förväntat 

bortfall 
+/- 
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För att besvara frågeställningen kommer kommundata från 286 av Sveriges 290 kommuner 

från 2015 att användas i Regressionsmodell (1). Fyra kommuner har uteslutits helt på grund 

av att de har en svarsprocent på under 30 % eller inte lämnat svar för den upplevda kvaliteten. 

I Regressionsmodell (2) kommer 116 kommuner att undersökas. För de oberoende variabler i 

Regressionsmodell (2) som bortfall i datamaterial finns har imputation av medelvärdet 

tillämpats för att fylla ut bortfallet (Reuterberg, 2001). För detaljerad information om hur 

bortfall i datamaterial hanterats för varje enskild variabel se Tabell 1.  

 

Det finns risk för bearbetningsfel i datamaterialet. Det insamlade datamaterialet har hanterats 

manuellt av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Statistiska centralbyrån (SCB) som 

samlat in och presenterat datamaterialet. Datamaterialet har även bearbetats manuellt i 

framtagandet av variablerna. Stickprovskontroller genomförs av datamaterialet för att minska 

omfattningen av bearbetningsfel.  

 

Upplevd kvalitet 

Den beroende variabeln som kommer att undersökas är resultatmåttet upplevd kvalitet. 

Variabeln representeras av den andel procent i undersökningen Socialstyrelsen (2015) som 

svarat att de är mycket nöjd och ganska nöjd på frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du 

sammantaget med den hemtjänst du har? 

 

Kommunerna: Malå, Ljusnarsberg, Vaggeryd och Åsele har exkluderats på grund av att data 

saknas för upplevd kvalitet. Ett resultatmått framtaget genom brukarundersökningar ge 

upphov till sänkt validitet. Många äldre har nedsatt kognitiv förmåga som försvårar eller gör 

det omöjligt att delta. Brukaren av vård är då beroende av personen som ger hjälpen vilket 

begränsar möjligheten att ge kritik. Ett problem är också asymmetrisk information mellan 

brukare av vård och vårdgivare. Det är svårt för en brukare att avgöra om vården är bra eller 

dålig. 
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Konkurrenstryck 

Ett viktigt syfte med LOV enligt regeringens proposition är att genom ökad konkurrens och 

mångfald, nå bättre kvalitet. Variabeln konkurrenstryck har därför utformats för att undersöka 

hur befolkningen som är +65 per privat utförare påverkar den upplevda kvaliteten i 

kommunerna. Ett högre konkurrenstryck förväntas ge en positiv effekt på upplevd kvalitet för 

kommunen. Samtidigt förväntas ett lägre konkurrenstryck ge en negativ effekt på den 

upplevda kvaliteten. Tre dummyvariabler har utformats för att undersöka konkurrensens 

effekter på den upplevda kvaliteten: 

 

 Inget konkurrenstryck (170 observationer) 

 Lågt konkurrenstryck (58 observationer) 

 Högt konkurrenstryck (58 observationer) 

 

Ingen konkurrens representeras av de kommuner som det inte finns några privata utförare av 

hemtjänst. Kommunerna själva är enda utföraren i kommunen. Variabeln Inget 

konkurrenstryck undersöks endast i Regressionsmodell (1). 

 

För att definiera vad som är lågt konkurrenstryck respektive högt konkurrenstryck har 

medianvärdet för de 116 kommuner i de kommuner som infört LOV använts för att skilja 

högt och lågt konkurrenstryck åt: 

 

 Inget konkurrenstryck = 0 privata utförare 

 Lågt konkurrenstryck > 1099 potentiella kunder ur befolkningen som är 65+ år i 

kommunen per utförare (en kommunal + x antal privata utförare) 

 Högt konkurrenstryck < 1099 potentiella kunder ur befolkningen som är 65+ år i 

kommunen per utförare (en kommunal + x antal privata utförare) 

 

Ersättningsnivåer 

För att undersöka vilka andra faktorer än konkurrens som påverkar den upplevda kvaliteten 

har kontrollvariablerna för ersättningsnivåer lagts till. En högre ersättningsnivå påverkar 

direkt utförararens intäkter. Vinstdrivande företag har större incitament att investera i 

innovationer som är kvalitetshöjande än offentligt drivna verksamheter på grund av 

vinstintresset (Heart m.fl, 1997). En högre ersättningsnivå bör därför ha en positiv effekt på 
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upplevd kvalitet. Kommunerna har, utifrån lokala behov och prioriteringar, valt att 

differentiera ersättningen. Det kan omfatta ersättning för:  

 

 olika tjänster som exempelvis service, omvårdnad, hemsjukvård 

 tätort eller glesbygd 

 tidsdifferentiering: dag, kväll, natt, helg. 

 

Den här studien har valt att avgränsa och bara undersöka ersättningsnivåer i tätort och 

glesbygd för tjänsterna service, omvårdnad dagtid eftersom vården inom hemtjänst utförs 

främst mellan tiderna 8-20 (Socialstyrelsen, 2005). Hemsjukvård har exkluderats i studien på 

grund av att det är för få kommuner som svarat till vilken ersättningsnivå de ersätter för utförd 

hemsjukvård. Landsbygdsersättning service har också exkluderats på grund av hög 

korrelation med landsbygdsersättning omvårdnad. Det vill säga variablerna förklarar samma 

sak. En definition av tätort eller glesbygd finns inte utan det är upp till kommunen själv att 

avgöra vilken insats som ska ersättas med landsbygdsersättning.  

 

Personalomsättning 

Enligt studier av kunders värderingar är kontinuitet en av de viktigaste kvalitetsskapande 

faktorerna (Szebehely  mfl, 2011). För att mäta kontinuiteten har kontrollvariabeln 

personalomsättning adderats. Personalomsättning definieras som andel hemtjänstpersonal som 

slutat under senaste året vid enheterna (Socialstyrelsen, 2015). En hög personalomsättning 

förväntas påverka upplevda kvaliteten negativt och en låg personalomsättning tyder på 

kontinuitet och förväntas påverka den upplevda kvaliteten positivt. 

 

Genomförandeplan 

Kontrollvariabeln genomförandeplan har adderats för att kontrollera om processerna inom 

kommunerna har någon effekt. Genomförandeplan är en beskrivning av brukarens behov och 

önskemål, hur en insats ska genomföras (Socialstyrelsen, 2015). Variabeln representeras av 

andel personer med aktuell (ej äldre än sex månader) genomförandeplan. En högre andel 

brukare med aktuell genomförandeplan förväntas påverka den upplevda kvaliteten positivt 

medan en lägre andel förväntas ha en negativ effekt på den upplevda kvaliteten. 
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Tätortsgrad 

Tätortsgrad är andel befolkning i tätort i förhållande till total befolkning. Enligt SCB (2015): 

”Tätorter är områden med minst 200 invånare och som mest 200 meter mellan byggnaderna. 

Andelen fritidshus är som mest 50 procent av alla byggnader på orten. SCB drar gränser för 

tätorter vart femte år. De senaste gränserna avser 2010”. Det finns en del tecken som tyder på 

att de med högre utbildning är mer missnöjda och dessa tenderar att bo i större städer 

(Bergman & Jordahl, 2014). En högre tätortsgrad förväntas med antagandet påverka den 

upplevda kvaliteten negativt och en lägre tätortsgrad förväntas påverka den upplevda 

kvaliteten positivt. 

 

Medianinkomst hos 65+ befolkningen i kommunen 

För att kontrollera skillnaderna så har medianinkomsten för befolkningen som är 65+ i 

kommunen adderats. Senast tillgängliga data är från 2014. Om de med högre utbildning är 

mer missnöjda borde de kommuner med en högre medianinkomst också uppleva en sämre 

kvalitet eftersom en högre utbildning leder oftast till en högre inkomst. 
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4.3 REGRESSIONSANALYSER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koefficienterna för dummyvariablerna visar skillnaden i medelvärde jämfört med 

referensgruppen. I Tabell 3 är referensgruppen Inget konkurrenstryck. Koefficienterna för de 

två andra dummyvariablerna i regressionsmodellen visar således effekten av att inneha sina 

egenskaper jämfört med referensgruppen. Resultatet är inte statistiskt signifikant för någon 

variabel. Vid antagandet att resultatet varit statistiskt signifikant visar koefficienten Lågt 

konkurrenstryck -0,21. Det innebär att ett lågt konkurrenstryck leder till något lägre upplevd 

kvalitet än inget konkurrenstryck i kommunerna. Effekten av koefficienten Högt 

konkurrenstryck visar 0,38 vilket innebär att effekten av högt konkurrenstryck har en större 

påverkan på upplevda kvaliteten än inget konkurrenstryck. Brukare av hemtjänst i kommuner 

med högt konkurrenstryck upplever en högre upplevd kvalitet än brukare i kommuner som 

inte har något konkurrenstryck. Tyvärr är ingen effekt signifikant i modellerna vilket påvisas i 

det höga p-värdet och det låga värdet för justerad R-kvadrat. Värdet för R-kvadrat är under 1 

%. Det betyder att under 1 % av variationen i Upplevd kvalitet förklaras av variationer i de 

oberoende dummyvariablerna.  

Tabell 2: Resultat från analys av 

Regressionsmodell (1) 

Beroende variabel Upplevd kvalitet 

Oberoende Variabler Estimerad koefficient 

Inget konkurrenstryck 

(referensgrupp) 

90,88 

(0,31) 

Lågt konkurrenstryck 
-0,21 

(0,61) 

Högt konkurrenstryck 
0,38 

(0,61) 

𝑹𝟐 0,00 

Justerad 𝑹𝟐 -0,00 

F-statistik 0,33 

P-värde 0,72 

Antal observationer (n) 286 

Standardfel i parantes 

*** signifikansnivå 1 % 

** signifikansnivå 5 % 

* signifikansnivå 10 % 
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Resultatet visar att konkurrensen inte har någon effekt på den upplevda kvaliteten vilket är 

syftet med Lagen om valfrihetssystem. Resultaten är inte förenligt med resultaten från studien 

Gaynor (2006) som studerade dödlighet och konkurrens på sjukvårdsmarknaderna i USA. 

Detta kan dock bero på skillnaderna i kvalitetsmåttets utformning. Ett utfallsmått som till 

exempel dödlighet är ett mått som är lätt att fånga upp och mäta. Ett resultatmått som upplevd 

kvalitet kan ge upphov till asymmetrisk information (Folland mfl, 2010). Många brukare har 

svårt att avgöra vad som är bra vård och inte. De värderar kanske bemötande och vänlighet 

före själva vårdinsatsen. Många brukare har även nedsatt kognitiv förmåga och är beroende av 

hjälp från vårdgivaren för att fylla i brukarundersökningen vilket begränsar utrymme för kritik 

till vårdgivaren. 

 

Resultatet är inte heller förenligt med teorin där Gaynor och Town (2011) matematiskt visar 

hur högre konkurrens leder till en högre kvalitet. Det finns dock faktorer som kan påverka 

resultatet. Många kommuner är i en införandeprocess av LOV vilket gör att tidpunkten för 

undersökningen kan påverka existensen och storleken på konkurrensutsättningens effekter på 

den upplevda kvaliteten. Det är samtidigt svårt att veta om effekten av konkurrens i 

kommunerna som infört LOV är av engångskaraktär, kortsiktig eller långsiktig. En pågående 

omställning till LOV i en kommun skulle till exempel påverka kvaliteten för kommunen vid 

tidpunkten för mätningen. Det finns också risk för att några få observationer påverkar 

lutningen på variabeln lågt konkurrenstryck. Detta på grund av att det är mycket lägre 

konkurrenstryck i denna kommun än medelvärdet. För att bibehålla så många mätpunkter som 

möjligt har ändå denna observation inte exkluderats. Det kan även finnas risk för 

heteroskedasticitet på grund av outliers.  
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Tabell 3: Resultat från analys av Regressionsmodell (2) 

Modell 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beroende variabel Upplevd kvalitet 

Oberoende 

variabler 
Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat 

Konstant 

(Referensgrupp) 

87,69 

(7,44) 

90,69 

(0,67) 

89,40 

(1,31) 

89,06 

(3,33) 

78,15 

(4,17) 

85,87 

(5,69) 

89,62 

(1,31) 

92,09 

(1,71) 

97,79 

(2,02) 

99,54 

(3,50) 

Konkurrenstryck  
0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

Intercept dummy 

Konkurrenstryck  

-0,07 

(2,06) 
 

-1,89 

(2,20) 

-1,93 

(2,23) 

-1,79 

(2,13) 

-2,00 

(2,21) 

-1,78 

(2,18) 

-1,19 

(2,17) 

-0,32 

(2,01) 

-0,40 

(2,17) 

Interaktions 

dummy 

Konkurrenstryck  

0,00 

(0,00) 
 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

Ersättningsnivå 

service  

-0,01 

(0,01) 
  

0,00 

(0,01) 
      

Ersättningsnivå 

omvårdnad  

0,02 

(0,01) 
   

0,03 

(0,01) 

** 

     

Ersättningsnivå 

omvårdnad 

landsbygd  

0,13 

(0,01) 
    

0,01 

(0,01) 
    

Personalomsättning 
-0,03 

(0,05) 
     

-0,08 

(0,05) 
   

Genomförandeplan  
-0,01 

(0,02) 
      

-0,04 

(0,02) 

* 

  

Tätortsgrad  
-0,10 

(0,02) 
       

-0,11 

(0,02) 

*** 

 

Medianinkomst 65+  
0,00 

(0,02) 
        

-0,05 

(0,02) 

** 

𝑹𝟐
 0,28 0,00 0,06 0,06 0,12 0,06 0,08 0,10 0,24 0,13 

Justerad 𝑹𝟐
 0,21 -0,01 0,03 0,02 0,09 0,03 0,05 0,07 0,21 0,10 

F-statistik 4,14 0,23 2,23 1,66 3,79 1,77 2,37 3,17 8,57 4,22 

P-värde 0,00 0,63 0,09 0,16 0,01 0,14 0,06 0,02 0,00 0,00 

Antal observationer  116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Standardfel i parantes 

*** signifikansnivå 1 % 

** signifikansnivå 5 % 

* signifikansnivå 10 %  
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Resultatet från Regressionsmodell (2) i Tabell 3 visar att det inte finns någon statistisk 

signifikant effekt som visar att konkurrenstryck har någon effekt på den upplevda kvaliteten. 

Vi kan inte med säkerhet veta att en högre konkurrens påverkar kvaliteten positivt som är 

syftet med Lagen om valfrihet. I modell 3 i resultatet i Tabell 3 är koefficienten för lågt 

konkurrenstryck densamma som konkurrenstryck det vill säga 0,00 vilket är nästintill en 

horisontell linje. Lutningen på Högt konkurrenstryck är brantare 0,01. Det kan tolkas som att 

effekten av högt konkurrenstryck på den upplevda kvaliteten är större än för lågt 

konkurrenstryck. Tyvärr är resultatet inte signifikant. Att konkurrenstrycket inte har en effekt 

på den upplevda kvaliteten visas tydligt i modell 2 i Tabell 3 där alla andra variabler förutom 

konkurrenstryck exkluderats och koefficienten för konkurrenstryck visar ändå 0,00. 

 

Utöver variablerna för konkurrenstryck påvisas några signifikanta effekter från de oberoende 

kontrollvariablerna på den upplevda kvaliteten. Ersättningsnivån för omvårdnad är signifikant 

på 5 % -nivån. En procents ökning av ersättningen leder till 0,03 % ökning i den upplevda 

kvaliteten. Resultatet överensstämmer med teoriavsnittet i studien. En ökning av inputs i form 

av ökad ersättningsnivå leder till en ökning i upplevd kvalitet. En högre vinst tillsammans 

med incitament för vinstgivande företag att investera i kvalitetshöjande innovationer påverkar 

den upplevda kvaliteten positivt (Heart mfl, 1997). En kommun kan påverka kvaliteten i 

kommunen genom att höja eller sänka ersättningen till utförarna i kommunen. Resultatet 

överensstämmer även med de tidigare studier som genomförts på särskilt boende (Health 

navigator, 2013). De övriga två variablerna för ersättningsnivåerna service och landsbygd 

visar inget statistiskt signifikant resultat. Det finns svarsbortfall i datamaterialet för alla tre 

variabler av ersättningsnivåer. Men speciellt bland svaren på ersättningsnivån för 

landsbygdsersättningen. Om svaren från de kommuner som inte svarat avviker från de som 

svarat finns det risk för att skattningarna är skeva och gett upphov till systematiskt fel. 

Eftersom imputation av medelvärdet använts där svarsbortfall påträffats finns det risk att 

skattningarna är skeva i den här studien speciellt för landsbygdsersättningen. 

 

Enligt studier av kunders värderingar är kontinuitet en av de viktigaste kvalitetsskapande 

faktorerna (Szebehely  m.fl, 2011). Variabeln personalomsättning adderades därför för att 

kontrollera om kontinuitet har någon effekt. Resultatet visar på ingen statistiskt signifikant 

effekt och överensstämmer inte heller med studien från SHS (2015) som visade att 

personalomsättning är en viktig faktor för kvalitet. 
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Effekten av variabeln Genomförandeplaner är intressant. Koefficienten visar -0,04 och är 

signifikant på 10 % -nivån. Det innebär att om andelen genomförandeplaner ökar med 1 % så 

minskar den upplevda kvaliteten med 0,04 %. Resultatet är intressant och tyder på att det som 

specificeras i genomförandeplanerna kanske inte alltid genomförs. Andra faktorer som till 

exempel bemötande kan ha större inverkan på den upplevda kvaliteten än den specificerade 

vården som utförs enligt genomförandeplanerna. Kommunen Osbys resultat är ett exempel 

som stärker det argumentet. Osby har bara 10 % aktuella genomförandeplaner men är en av 

tre kommuner som har högst andel nöjda brukare i Sverige med 99 % nöjda brukare 

(Appendix 5). 

 

Variabeln Tätortsgrad är signifikant på 1 % -nivån och ger också ett intressant resultat. En 

ökning med 1 % i tätortsgrad resulterar i en minskning av den upplevda kvaliteten med 0,11 

%. Detta ger stöd åt argumentet att fler folk som är missnöjda bor i tätorter (Bergman & 

Jordahl, 2014). Befolkningen som är 65+ som lever i tätorter upplever kvaliteten som sämre 

desto högre andel tätort de lever i. Sista kontrollvariabeln medianinkomst hos 65+ 

befolkningen är även den signifikant på 5 % -nivå. Resultatet förväntades ge liknande effekter 

som tätortsgrad eftersom brukare med högre utbildning har oftast en högre inkomst och bor 

således också i högre utsträckning i tätorter. Resultatet visar att en ökning av medianinkomst 

med 1 % ger en sämre upplevd kvalitet med 0,05 %.  

 

Resultatet från Regressionsmodell (2) i Tabell 3 kan precis som resultatet från 

Regressionsmodell (1) i Tabell 2 inte ge stöd åt tesen att en högre konkurrens leder till en 

bättre upplevd kvalitet. Resultatet visar att det är andra faktorer som styr den upplevda 

kvaliteten som ersättning till utförarna, brukarnas egna värderingar i bemötandet från 

vårdpersonal snarare än den utförda vården som ska utföras enligt genomförandeplanen. 

Nöjdheten med hemtjänsten minskar desto högre tätortsgrad och medianinkomst invånarna 

har. En anledning till det kan vara att invånare ställer högre krav på hemtjänsten i tätorter med 

högre medianinkomst. 

 

5. SAMMANFATTNING 

Resultatet från de två regressionsmodellerna i den här studien tyder på att det inte finns något 

statistiskt signifikant samband mellan upplevd kvalitet och konkurrenstryck i de kommuner 

som infört Lagen om valfrihetssystem och konkurrensutsatt sin hemtjänst. Först genomfördes 
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en regressionsanalys för att studera om det fanns några skillnader mellan egenskaperna inget 

konkurrenstryck, lågt konkurrenstryck och högt konkurrenstryck. Inget statistiskt signifikant 

resultat påvisades. En ny regressionsmodell konstruerades för att undersöka om egenskaperna 

lågt konkurrenstryck och högt konkurrenstryck skiljer sig från varandra. Inte heller i den 

regressionsanalysen påträffades något signifikant resultat. Resultaten kan inte påvisa att ett 

högre konkurrenstryck leder till en högre upplevd kvalitet som syftet med LOV är. Resultaten 

är inte förenligt med teorin och resultaten från studien Gaynor (2006) som studerade 

dödlighet och konkurrens på sjukvårdsmarknaderna i USA. Orsaken kan bero på att 

kvalitetsmåtten inte är jämförbara. Ett mått på upplevd kvalitet framtaget genom 

brukarundersökningar riskerar att skjuta bredvid målet och inte mäta vårdkvaliteten på grund 

av att brukaren av hemtjänst har svårt att avgöra vad som är bra kvalitet och inte (Szebehely, 

2011).  

 

För att kontrollera vilka andra faktorer som kan påverka den upplevda kvaliteten adderades 

kontrollvariablerna Personalomsättning, Genomförandeplaner, Tätortsgrad, Medianinkomst 

hos 65+ befolkningen och ersättningsnivåerna service, omvårdnad och landsbygdsersättning. 

Resultaten visar att det inte finns någon effekt från Personalomsättningen på upplevda 

kvaliteten vilket inte är i enlighet med undersökningar som genomförts på särskilda boenden 

(SHS, 2015). Resultatet från regressionen visar att kontinuitet som mäts genom 

personalomsättning kanske är viktigare på särskilda boenden än inom hemtjänsten. 

Tätortsgrad och medianinkomst är viktiga faktorer för den upplevda kvaliteten. Den upplevda 

kvaliteten sjunker desto högre grad av tätort och desto högre medianinkomsten i kommunen 

är. Brukare boendes i tätorter har högre utbildning och är mer missnöjda (Bergman & Jordahl, 

2014). Brukare med högre utbildning har oftast en högre inkomst. Kan orsaken till resultatet 

tolkas som att personer med högre medianinkomst också ställer högre krav på hemtjänsten? 

Det är en fråga för vidare studier. En högre andel genomförandeplaner ger en sämre upplevd 

kvalitet. Resultatet är intressant och tyder på att det som specificeras i genomförandeplanerna 

kanske inte alltid genomförs. Andra faktorer som till exempel bemötande kan ha större 

inverkan på den upplevda kvaliteten än den specificerade vården som utförs enligt 

genomförandeplanerna. Ersättningsnivån är viktig för omvårdnad och ger kommunen ett 

verktyg för att höja den upplevda kvaliteten inom hemtjänsten. Teorin och ersättningens 

effekter på särskilt boende styrker detta (Health navigator, 2013).  
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Avslutningsvis kan den här studien inte påvisa att konkurrens har någon effekt på den 

upplevda kvaliteten. Det är snarare andra faktorer som ersättningsnivå, genomförandeplaner 

och hur väl utföraren av hemtjänst uppfyller den egna individens preferenser och 

förväntningar på hemtjänsten som styr den upplevda kvaliteten. 
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APPENDIX 1 

Tabell 4: Empiriska studier om konkurrensens effekter på kvalitet på sjukvårdsmarknader med reglerad 

prissättning 

Studie Tidsperiod Geograf

isk plats 

Typ av vård Kvalitetsmått Konkurrensmått Effekt av 

konkurrens på 

kvalitet 

Kessler och 

McClellan 

(2000) 

1985, 1988, 

1991, 1994 

USA Hjärtinfarkt Dödlighet HHI Ökad kvalitet 

(minskad dödlighet) 

Gowrisankaran 

och town (2005) 

1985-1996 

(Hjärtinfarkt) 

1989-1992 

(Lunginflamat

ion) 

Los 

Angeles 

Hjärtinfarkt, 

Lunginflamati

on 

Dödlighet HHI Minskad kvalitet 

(ökad dödlighet) 

Kessler och 

Geppert (2005) 

1985-1996 USA Hjärtinfarkt Dödlighet, 

Återfall 

HHI Ökad kvalitet 

(minskad dödlighet 

och minskade 

återfall) 

Mukamel mfl. 

(2001) 

1990 USA All vård Dödlighet HHI Ingen effekt 

Shen (2003) 1985-1990, 

1990-1994 

USA Hjärtinfarkt Dödlighet # av sjukhus med ”Medicare 

payments” och deltagande 

från HMO (Health 

maintenance organisation). 

Medicare payments  

1985-1990 – ingen 

effekt, 

1990-94 – ökad 

kvalitet. 

HMO 

1985-90 – minskad 

kvalitet 

1990-94 – Ingen 

effekt 

Tay (2003) 1994 Kaliforn

ien, 

Oregon, 

Washin

gton 

Hjärtinfarkt Dödlighet Efterfrågeelasticitet Ökad kvalitet 

Shortell och 

Hughes (1983) 

1983-1984 45 stater 

i USA 

16 olika Dödlighet Koncentration, pris och 

inträdesbarriärer 

Koncentration – 

ingen effekt, 

Inträdesbarriärer – 

minskad kvalitet 

Held och Pauly 

(1983) 

1977-1978 USA Njursvikt Dialysmaskiner 

per patient 

HHI Ökad kvalitet 
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APPENDIX 2 

Tabell 5: Beskrivande statistik för Regressionsmodellerna 

Variabel Medelvärde Medianvärde Minsta Största Standardavvikelse 

Variabler i Regressionsmodell (1) 

Upplevd kvalitet 90,92 91 71 99 3,97 

Inget 

konkurrenstryck 0 0 0 0 0 

Lågt 

konkurrenstryck 1864,30 1644,75 1101,22 4574 741,93 

Högt 

konkurrenstryck 739,98 775,02 287,74 1096,14 210,53 

Antal observationer i Regressionsmodell (1) = 286 

Variabler i Regressionsmodell (2) 

Upplevd kvalitet 90,97 91 77 99 3,71 

Konkurrenstryck 1302,14 1098,68 287,74 4574 783,31 

Lågt 

konkurrenstryk 1864,30 1644,75 1101,22 4574 741,93 

Högt 

konkurrenstryck 739,98 775,02 287,74 1096,14 210,53 

Ersättningsnivå 

service kronor 339,54 335 255 450 38,73 

Ersättningsnivå 

omvårdnad kronor 381,73 378,50 303 475 35,49 

Ersättningsnivå 

omvårdnad 

landsbygd kronor 435,48 433,50 352 542 46,25 

Personalomsättning 7,40 6,00 0,00 36 7,23 

Genomförandeplan 75,38 79 9,00 100 21,68 

Tätortsgrad 76,49 77,50 41,00 100,00 14,41 

Medianinkomst hos 

65+ befolkningen 

tkr 190,48 184,20 165,40 267,80 19,41 

Antal observationer i Regressionsmodell (2) = 116 
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Tabell 6: Korrelationsmatris för Regressionsmodell (2) 

  Y X1 D1 D1*X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
Upplevd kvalitet 1           

Konkurrenstryck  0,0 1          

Intercept dummy 

Konkurrenstryck  
0,1 -0,7 1         

Interaktions dummy 

Konkurrenstryck  
0,1 -0,6 0,9 1        

Ersättningsnivå service  0,0 0,1 0,0 -0,1 1       

Ersättningsnivå omsorg  0,3 0,1 0,0 0,0 0,4 1      

Ersättningsnivå omsorg 

landsbygd  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1     

Personalomsättning -0,1 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1    

Genomförandeplan  -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,1 0,1 1   

Tätortsgrad  -0,5 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 0,1 0,2 0,3 1  
Medianinkomst 65+  -0,3 -0,2 0,2 0,1 0,0 -0,3 0,1 0,1 0,3 0,6 1 

Antal observationer 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 
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Figur 2: Diagram över Upplevd kvalitet och Ersättningsnivå omsorg 
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Figur 3: Diagram över Upplevd kvalitet och Genomförandeplaner 

 

 
APPENDIX 6 

Figur 4: Diagram över Upplevd kvalitet och Tätortsgrad 
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Figur 5: Diagram över Upplevd kvalitet och Medianinkomst hos befolkningen som är 65+ 
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