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Abstract 

Privatiseringen av välfärdstjänster i Sverige har under decennier varit föremål för diskussion. Kritiker 

till privata aktörers utbredning inom äldreomsorg har menat att säkerheten på äldreboenden äventyras, 

medans förespråkare har hävdat att privatisering ger vårdföretag incitament till högre kvalitet och 

effektivare vård. Frågan om privatiseringens effekter har återigen aktualiserats i den svenska 

samhällsdebatten till följd av de höga dödstalen i covid-19 på Sveriges äldreboenden under året 2020. 

Denna studie har undersökt om det finns något samband mellan privatiseringsgrad och dödlighet i covid-

19 på Sveriges äldreboenden. Detta genom att samla in data över privatiseringsgrad per kommun samt 

dödlighet i covid-19 på äldreboenden per kommun. I studien kontrolleras sambandet även mot fem andra 

variabler som skulle tänkas kunna förklara dödligheten på äldreboenden. Resultatet visar att det inte 

finns något samband mellan privatiseringsgrad och dödlighet i covid-19 i respektive kommun. Med 

utgångspunkt i de teoretiska begreppen New Public Management, Principal-Agent och Inkompletta 

kontrakt diskuteras tänkbara förklararingar till att det saknas ett signifikant samband mellan den 

beroende och förklarande variabeln, alltså dödlighet på äldreboende och privatiseringsgrad.  
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1. Introduktion  

Det svenska välfärdssamhället kännetecknas av värderingar som universalitet, jämlikhet och 

rättvisa. De offentligt tillhandahållna tjänsterna ska kunna nyttjas av alla medborgare oavsett 

social grupp eller ekonomiska förutsättningar. Äldreomsorgen är en bärande aspekt av det 

svenska välfärdssamhället och har från ett historiskt perspektiv varit en fundamental byggsten 

i utvecklingen av det samhälle vi lever i idag (Szebehely & Trydegård, 2012). Under de senaste 

decennierna har en politisk trend svept över världen; privatisering av sociala tjänster. Denna 

trend har även nått Sverige, en välfärdsstat där det tidigare knappt fanns några privata 

leverantörer inom sektorn för vård- och socialtjänst (Blomqvist et al., 2010). Inom 

äldreomsorgen har platserna på äldreboenden som tillhandahålls av privata utförare ökat från 

1% år 1990 till 19% 2021 (Socialstyrelsen, 2021). Den ökade privatiseringen i Sverige har 

aktualiserat en samhällsdebatt rörande eventuella konsekvenser som följer när policys inom 

äldreomsorgen förändras. Privatisering av offentliga tjänster är ofta förknippat med 

liberalisering av välfärden, där ambitionen är att minska allmänna utgifter och vidare öka 

effektiviteten. Sådana reformer medför en grundläggande förändring i balansen mellan den 

offentliga och privata sektorn och är följaktligen ett ämne som skapar polemik mellan 

förespråkare och motståndare till förändringarna (Stolt et al., 2010). Marknadsförespråkare 

hävdar vanligtvis att offentliga institutioner är ineffektiva och slösaktiga. Samtidigt menar de 

att den privata sektorn med konkurrerande företag har större incitament att använda sina 

resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt (Barret 2000; Stolt & Winblad 2009). Å andra sidan, 

de som är kritiska till privatisering av välfärdstjänster menar att det finns en avsevärd risk att 

marknadsorienterade leverantörer prioriterar ekonomisk vinst före kvalitet. Vidare återfinns 

även svårigheter för allmänheten att kontrollera om kvalitén bibehålls efter att ett kontrakt har 

ingåtts (Stolt et al., 2010; Lin, 2016). 

 

Under första delen av året 2020 tog Corona-pandemin sitt grepp om världen. I Sverige infördes 

de första restriktionerna till följd av det nya viruset i mars och sjukvården blev snart tungt 

belastad. Tidigt stod det klart att personer över 70 år var särskilt utsatta för virusets påverkan, 

och det är även inom denna åldersgrupp som dödligheten varit som högst. 

Folkhälsomyndigheten i Sverige har riktat rekommendationer för hur sjukvård, långvård och 

äldrevård ska hantera smittorisken och en efterföljande debatt har kommit att handla om vilka 

aktörer som klarat att leva upp till sin uppgift i högsta mån. En fråga som har rests gäller om 



Ellen Hemmingsson & Arvid Blom 4 

privata aktörer inom äldrevården klarat av att hantera smittan sämre än de som styrts i offentlig 

regi. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Mot bakgrund av detta ämnar denna studie att bidra med empiri till den rådande 

samhällsdebatten genom att närmare undersöka hur dödligheten såg ut på kommunala 

äldreboenden jämfört med de som styrts i privat regi i Sverige under 2020. Studiens 

övergripande syfte är således att undersöka om det förekommer någon skillnad gällande privat 

kontra kommunal äldrevård i termer av dödlighet i covid-19. Tidigare forskning har främst 

undersökt privatiseringens påverkan på tillgänglighet, priser och kvalitet (Blomqvist et al., 

2010; Chou, 2002). Däremot saknas det forskning kring hur privatisering av äldrevård påverkar 

kvaliteten av själva vården under extraordinära situationer, som under en pandemi. Inom 

forskning av hälso- och sjukvård används ofta indikatorn dödlighet som ett resultatmått på 

kvalitet, där ett lägre antal döda tolkas som högre kvalitet på det aktuella studieobjektet 

(Bergman et al., 2016; Song et al., 2016). En identifierad forskningslucka är därmed att 

undersöka hur dödligheten såg ut på kommunala äldreboenden jämfört med de som styrts i 

privat regi under 2020. Då data för dödlighet i covid-19 per boendeform inte funnits tillgängligt, 

kommer denna studie att använda sig av dödlighet i covid-19 per kommun som beroende 

variabel, samt privatiseringsgrad av äldreboenden per kommun som förklarande variabel. Det 

övergripande syftet är att denna studie ska bidra till det vetenskapliga fältet gällande 

privatisering av offentliga tjänster, men även ge underlag för den samhällsdebatt som finns.  

 

Forskningsfrågan som har genomsyrat denna studie är:  

 

o Finns det ett samband mellan privatiseringsgrad och dödlighet i covid-19 på Sveriges 

äldreboenden under året 2020?  

 

I studiens analys kommer även fem kontrollvariabler innefattas. Dessa har valts utifrån 

tänkbarheten att de kan ha påverkat det fokala sambandet som initialt är av intresse. De variabler 

som har inkluderats är dödlighet i covid-19 i övrig befolkning, invånare per km², andel 

bidragsförsörjda per kommun, om kommunerna hade sportlov v.9 eller ej, samt medianinkomst. 

Motivering till varför just dessa har valts kommer att presenteras i avsnittet ”Metod och Data”.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

Syftet med detta avsnitt är att ge en översikt av äldreomsorgens utveckling i Sverige, men även 

hur den svenska Corona-strategin påverkat äldreomsorgen hantering av covid-19. Vidare 

kommer även tidigare forskning av privatiseringens effekter att presenteras för att ge en 

förståelse för kommande teoretiska utgångspunkter.  

 

2.1 En översikt av privat och offentlig vård  

Reinhardt et al. (2002) betonar att Sverige har ett omfattande skattefinansierat sjukvårdssystem 

som i internationella jämförelser presterar bra med avseende på kostnader, fördelning av 

tjänster och hälsoutfall i förhållande till behov i befolkningen. Under de senaste åren har dock 

flera marknadsinriktade initiativ för att reformera sjukvården instiftats i Sverige. Dessa 

reformer har en gemensam nämnare, de är i hög grad marknadsorienterade och efterfrågestyrda, 

med mål att öka valmöjligheter samt tillgången till vård (Reinhardt et al., 2002).  

 

I Sverige har ansvaret för äldreomsorgen historisk sett alltid legat på kommunerna samt den 

offentliga sektorn. Andersson (2004) redogör att flertalet svenska kommuner sedan början av 

1990-talet omorganiserat sin äldreomsorgsverksamhet och gradvis ökade sitt agerande som 

beställare av uppdrag med privata aktörer som utförare. Andersson (2004) refererar till denna 

form av privatisering som en beställar- och utförarmodell, som vanligen benämns som 

principal-agent i den nationalekonomiska litteraturen. Vidare tillkom år 1992 en ändring i den 

svenska kommunallagen som medförde att kommuner kunde lägga ut driften av kommunal 

verksamhet på externa utförare. Detta sammanföll med en djup ekonomisk kris vilket gjorde att 

kommunerna hade stora incitament att söka efter kostnadseffektiva sätt att driva sina 

verksamheter (SOU 1992/93:43). Berggren och Glanzelius (2008) poängterar att efter valet 

2006, vid regeringsskiftet i Sverige, ökade privatiseringen av offentligt finansierade tjänster till 

följd av den nya regeringens politiska beslut. Dessa politiska beslut vilade på en målsättning att 

öka medborgarens valfrihet samt antagandet att privatisering leder till bättre effektivitet och en 

ökad produktivitet. 

 

Sett till dagens situation så sker privatiseringen inom Sverige till största del genom offentliga 

upphandlingar, vilka regleras i enlighet med lagen för offentlig upphandling (SFS 2016:1145). 

Utöver detta är det även viktigt att förstå dynamiken mellan kommunernas roll och deras 

självständighet gentemot staten. I kommunerna beslutas det om skatter, lokala målsättningar 
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och budgetar. Staten kan däremot besluta om policyförändringar som påverkar politiken utanför 

kommunernas kontroll. Sektorn för äldreomsorg påverkas därmed av en komplex 

beslutsordning inom samspelet mellan centralt och lokalt beslutsfattande (Szebehely & 

Trydegård, 2012).   

 

Äldreboenden kan drivas i privat regi genom att de läggs ut på offentlig upphandling och vinns 

av privata aktörer. I huvudsak kan offentlig upphandling beskrivas som en process där 

offentliga aktörer delegerar ansvaret till privata organisationer för att driva specifika tjänster. 

Endast produktionen av dessa tjänster delegeras, medans reglering och finansiering återstår hos 

den offentliga aktören. Privata leverantörer konkurrerar därmed inom en anbudsprocess och i 

slutändan väljer den offentliga aktören att kontraktera den som erbjuder bäst pris och kvalitet 

(Stolt & Winblad, 2009). Enligt socialtjänstlagen är kommunerna skyldiga att upprätta 

boendeformer för äldre som behöver stöd och omsorg, ett så kallat särskilt boende (Boverket, 

2021). I denna studie kommer särskilt boende för äldre benämnas som äldreboende, då 

begreppen är liktydiga med samma innebörd. Sett till hur många äldre som bor på ett 

äldreboende har varierat under årens gång. Som det nämndes i inledningen av denna studie är 

det ungefär 19% av Sveriges vårdtagare på äldreboenden som bor inom privat regi. Från 

Socialstyrelsen (2021) går det att få en visuell bild av antal personer på äldreboenden, men även 

hur situationen har varierat sedan 2007. 

 

Figur 1: Andel äldre på äldreboende 2007 – 2020 utförd i kommunal eller privat regi 

 

Källa: Socialstyrelsens mängdstatistik om vård och omsorg av äldre personer (2021).  
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Figur 1 visar antal äldre på äldreboende i kommunal och privat regi första oktober varje år under 

mätperioden. Vidare går det att se hur antal äldre inom kommunal regi legat relativt stabilt 

mellan 2013 – 2019. Från 2019 till 2020 minskade dock antalet äldre i kommunal regi med ca 

5%, vilket var den största minskningen sedan 2007. En minskning skedde även inom privat regi 

samma år. Detta kan vara en indikation på dödligheten i covid-19 på Sveriges äldreboenden. 

Detta eftersom figuren vittnar om att när det år 2007 skedde en ökning av antal boende i privat 

regi, minskade antal boende inom den kommunala. Detta kan i enlighet med Berggren och 

Glanzelius (2008), vara en effekt av regeringsbytet i Sverige 2006. Då privatiseringen av 

offentliga verksamheter, såsom äldreboenden, ökade. 

 

2.2 Covid-19 och Sveriges äldreboenden  

Kritiken mot den svenska coronastrategin har varit omfattande och centrala aktörers beslut och 

rekommendationer har fått stor medial uppmärksamhet. Till skillnad från andra länder har den 

svenska strategins mål inte varit total nedstängning av samhället. Det överordnade målet från 

regeringen har istället varit att begränsa den breda samhällssmittan, skydda äldre och 

riskgrupper samt hålla smittspridningen på en så pass låg nivå så att sjukvården inte 

överbelastas (Jönsson & Oscarsson, 2021). I den svenska strategin har regeringen lyft fram 

betydelsen av uthållighet, men även att väga effekten av starka restriktioners inverkan på 

samhället mot långsiktiga folkhälsoeffekter. Vidare gjordes en bedömning från regeringens håll 

att covid-19 med medföljande kris skulle påverka samhället under en längre tid, därmed måste 

de åtgärder som sätts in komma vid rätt tillfälle. Detta för att de skulle förstås och accepteras 

av medborgarna. I en studie av Baral et al. (2021), som systematiskt utvärderat länders strategier 

framgår Sveriges rättvisetänk som en grundläggande princip mot större nedstängningar av 

samhället utifrån det faktum att de skulle slå hårdare mot vissa samhällsgrupper i jämförelse 

med andra. Enligt Jönsson och Oscarsson (2021) kan en strukturell förklaring till varför den 

svenska strategin sticker ut i ett internationellt perspektiv vara de svenska myndigheternas 

oberoende ställning gentemot departementen. Ministern för Socialdepartementet har inte 

befogenhet att bestämma över Folkhälsomyndighetens beslut. Folkhälsomyndigheten, å andra 

sidan, måste följa regeringens lagar men kan tillämpa dem självständigt utifrån sin särställning. 

Inom äldreomsorgen har dödstalen varit höga i relation till resten av samhället. Ungefär 41% 

av alla avlidna i covid-19 dog inom äldreomsorgen (Örstadius, 2021). Den statliga 

coronakommissionen uttrycker att den svenska strategin misslyckades med att skydda de äldre, 

och vidare hur välkända strukturella brister gjorde att ”äldreomsorgen stod oförberedd och illa 
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rustad att hantera en pandemi” (SOU 2020:80 s.14). I underlagsrapporten till SOU 2020:80, 

författad av Szebheley (2020) avhandlas internationella erfarenheter av covid-19 inom 

äldreomsorgen. I rapporten accentueras det att vid en smittspridning måste särskild vikt läggas 

vid betydelsen av god tillgång till skyddsutrustning för de som arbetar och snabb identifiering 

av smittade personer genom upprepade tester av både personal och boende. Vidare betonas 

även systematisk testning oavsett om en person visar symptom eller inte. Detta eftersom 

tidigare forskning har visat att det är mycket vanligt att äldre har atypiska symtom, saknar 

symtom eller har svårt att kommunicera dessa. I coronakommissionens delbetänkande (SOU 

2020:80) är det just dessa aspekter som tas upp, men även behovet av högre bemanning 

tillsammans med ökad kompetens och rimliga arbetsförhållanden för de anställda. 

 

Huruvida privata aktörer klarat sin uppgift bättre eller sämre än kommunala äldreboenden under 

pandemiåret 2020 finns inga uppgifter om i underlagsrapporten (SOU 2020:80). Privatisering 

och dess inverkan på kvalitet har dock undersökts under andra förutsättningar, vilket kommer 

presenteras här nedanför.  

 

2.3 Tidigare forskning  

Offentlig upphandling av äldreomsorgstjänster från marknadsorienterade utförare har blivit en 

central del för att hantera den demografiska utmaningen samt de växande kraven inom 

äldreomsorgen i Sverige. Problemet är att offentliga aktörer inte kan identifiera de faktiska 

kvalitetsinsatserna, och förekomsten av måldifferens och asymmetrisk information kan uppstå 

när privata leverantörer drivs av ekonomiskt vinstintresse. I en studie av Song et al. (2020) 

analyserades hur policydesign ex ante kan reducera kvalitetsrisker. De tog ett avstamp ur 

principal-agentteorin (se avsnittet ”Teoretiskt ramverk”) och definierade asymmetrisk 

information för privata leverantörers kvalitetsansträningar som en slumpvariabel. Vidare 

konstruerade de en teoretisk modell där de jämförde ett fall med asymmetrisk information med 

en referensgrupp som hade fullständig information. Resultaten av principal-agent modellen i 

de två fallen visade att fullständig information är bättre än asymmetrisk information för både 

den offentliga aktören och privata leverantören. Förverkligandet av fullständig information 

innebär att den offentliga aktören noggrant kan observera och identifiera den verkliga 

kvalitetsnivån från de privata leverantörernas insatser. Detta verkar dock vara svårt att uppnå i 

realiteten. Oförutsägbarheten och svårigheten att observera kvalitetsinsatser gör dem ofta svåra 
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att kvantifiera och skriva in i kontrakt. Även om det föreligger ett avtalsbrott, kan det inte 

verifieras när det handlar om kvalitetsindikatorer (Song et al, 2020). 

  

Chou (2002) menar att när asymmetrisk information finns, tillhandahåller icke-vinstdrivande 

organisationer bättre servicekvalitet än vinstdrivande företag. Detta på grund av försvagande 

av äganderätten. Vidare pekar han på att trots omfattande teoretisk granskning av icke-

vinstdrivande organisationers beteende har det förekommit få empiriska tester av rimligheten i 

dessa teorier. Hans artikel tar upp effekten av ägandetyp och servicekvalitet inom 

äldreomsorgen. En miljö som är gynnsam för att identifiera förekomsten av asymmetrisk 

information. Resultatet av hans studie visar att skillnaderna mellan vinstdrivande och icke-

vinstdrivande äldreboende blir tydlig när förekomsten av asymmetrisk information finns. 

  

Stolt och Winblad (2009) har i sin fallstudie analyserat äldreomsorgen i Sverige. De har använt 

sig av statistik för åren 1990–2003 för att modellera förhållandet av privatiseringens spridning 

och tillväxt. Deras resultat antyder att privatägda äldreboenden som främst har etablerat sig i 

storstadsområden med högerstyrda kommuner. Vidare såg de hur grannkommuner tenderar att 

följa de som instiftade privata äldreboenden oavsett kommunens politiska färg eller ekonomiska 

situation. Från deras studie går det även att utläsa hur den svenska äldreomsorgen under ett 

decennium transformerades från en homogen offentlig sektor till en diversifierad marknad med 

betydande grad av privatisering. Författarna betonar även att i ett internationellt sammanhang 

är den svenska situationen i linje med begreppet New Public Management. Privata utförare ska 

inte längre ses som en raritet, utan har etablerat sig med ett solitt fäste. Vidare visar deras 

resultat på att det finns en stor variation mellan kommunerna och vilken mån de har valt att 

privatisera äldreomsorgen.  

  

En relativt ny studie, av Bergman et al. (2016) har undersökt om icke-kontraktbara 

kvalitetsdimensioner försämras när tillhandahållandet av offentliga tjänster privatiseras. Som 

indikator på ett icke-kontraktbart mått har de använt sig av dödlighet. I sin studie har de samlat 

in en stor datamängd om äldreomsorgen i Sverige mellan 1990 och 2009, därefter beräknat hur 

öppnandet av privata tjänster påverkar dödligheten. Deras studie visade att dödligheten föll med 

1,6% i åldersgrupperna som introducerades till äldreboenden i privat regi samtidigt som 

kostnaderna för äldrevården sjönk i kommunerna med högre privatiseringsgrad. Bergman et al. 

(2016) diskuterar möjliga orsaker till resultatets utfall och resonerar kring att den ökade 
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konkurrensen fört med sig positiva effekter i form av lägre kostnad och lägre dödlighet i 

äldrevården. 

 

Gemensamt för tidigare forskning inom privatiseringens effekter är att det blir olika utfall 

beroende på vilka aspekter som analyseras. Som presenterat visar Bergman et al. (2016) studie 

att privatisering kan leda till lägre dödlighet, medans Song et al (2020) understryker att 

kvalitetsindikatorer inom äldreomsorg är komplext, men att icke vinst-drivande 

vårdorganisationer tillhandahåller bättre servicekvalitet än vinstdrivande företag. En mer 

generell diskussion gällande olika infallsvinklar och perspektiv kommer att diskuteras i 

studiens sista avsnitt. Syftet med att introducera tidigare forskning är att ge en förståelse för 

olika perspektiv, men även ge en bakgrund till varför vissa aspekter kommer presenteras 

närmare i nästa avsnitt, teoretiskt ramverk.  

3. Teoretiskt ramverk  

I detta avsnitt går vi igenom teoretiska ramverk som rör privatiseringen av offentliga tjänster 

och vilka eventuella problem som kan uppstå till följd av just privatiseringen. Inledningsvis 

förklarar vi begreppet New Public Management som en förklaring till privatiseringens 

framväxt. Sedan presenteras en genomgång av Principal-agentproblem samt kostnaderna för 

dessa då konceptet ger en teoretisk förklaring till hur informationsskillnader mellan aktörer i 

ett avtal kan leda till oönskade utfall för beställaren. Slutligen ger vi en överblick av teorin om 

inkompletta kontrakt som går närmare in på förväntade och önskade utfall av avtal mellan två 

parter. 

 

3.1 New Public Management  

Till följd av de finansiella oroligheterna under 1970 och början av 1980-talet riktades kritik mot 

styrningen av offentliga verksamheter i västvärlden. Till följd av kritiken sökte man efter 

alternativ som skulle öka effektivitet, produktivitet och konkurrens. Svaret blev New Public 

Management (NPM) (Colley & Head, 2014; Stolt & Windblad, 2009). 

 

En NPM-reform är privatisering av offentliga servicetjänster och motiveras genom teorin av att 

konkurrens leder till en stark kontroll av kvalitet och kostnader. Det finns olika former av 

privatisering av offentliga servicetjänster, bland dem hybrider av offentliga och privat regi, 

samt offentligt ägda företag som agerar på samma premisser som privata aktörer på en 

konkurrensutsatt marknad. Ett annat alternativt är att staten kontrakterar privata aktörer för att 
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utföra tjänsterna (Colley & Head, 2014). Enligt Colley & Head (2014) så finns det risker med 

att privatisera sådana tjänster då det inom vissa verksamheter uppstår monopol till följd av yttre 

faktorer, såsom infrastruktur. En annan risk är särskilt kritiska tjänster som vid privatisering 

kan kräva stora resurser från staten i form av kontrollfunktioner för att säkerställa att de utförs 

korrekt. Då äldrevården på äldreboenden blev ett kritiskt moment gällande smittspridningen 

under pandemins initiala och fortsatta skede anser vi att det är rimligt att anse att Colley & 

Heads (2014) problematisering av privatisering av kritiska tjänster som leder till ökat behov av 

kontroll är relevant för vår studie. Då kommuner sattes under hård press till följ av pandemin 

är det tänkbart att kontrollfunktionerna inte intensifierade sitt arbete, utan snarare tvärtom, med 

mindre information som följd. 

 

3.2 Principal – Agent  

Inom teorin för principal-agentteorin är den grundläggande uppgiften att designa ett optimalt 

kontrakt för att kunna motivera utförarna baserat på huvudmannens intresse (Song et al., 2020). 

Principal-agentproblem medför möjligheter för utföraren att handla i eget intresse utan 

uppdragsgivarens insyn i vad som kallas för asymmetrisk information och moral hazard vilket 

kan leda till agency costs (Conyon & Thomson, 2018; Bendickson et al., 2016; O’Flynn, 2007). 

Principal-agent-teorin används och diskuteras inom en rad områden (Bendickson et al., 2016), 

bland annat i den finansiella världen för att förklara förhållandet mellan ägare och exekutiva 

chefer, varpå termer som “VD” och “ägare” ofta används i litteraturen. För att underlätta för 

läsaren benämner vi principalen som beställare och agenten som utförare på samma sätt som 

Andersson (2004). De övriga teoretiska begreppen förklaras nedan. 

 

3.2.1 Asymmetrisk information 

Sverige är inte unikt i det faktum att genomgå en demografisk förändring där allt fler blir allt 

äldre inom befolkningen. Detta medför i sin tur ökade krav på hälso-och sjukvården. Offentlig 

upphandling av tjänster inom äldreomsorgen från marknadsorienterade privata leverantörer har 

blivit ett viktigt sätt att svara på de växande kraven av äldrevård. Ett uppenbart problem är dock 

att staten inte exakt kan identifiera de insatser som dessa leverantörer genererar. Vidare strävar 

staten efter sociala fördelar medan leverantörerna är drivna av ekonomiska intressen. 

Förekomsten av asymmetrisk information och måldifferens ökar därmed risken för bristande 

kvalitet (Song et al, 2020).  Denna problematik uppstår när två parter som ingår avtal inte har 

samma informationstillgång. De två huvudsakliga konsekvenserna av en sådan situation är 
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moral hazard och adverse selection (Conyon & Thomson, 2018; Bendickson et al.,2016, 

O’Flynn, 2007) och asymmetrisk information är mer påtaglig mellan offentlig beställare och 

privat utförare än mellan offentlig beställare och offentlig utförare (Schmidt, 1996). 

 

3.2.2 Moral Hazard  

Moral Hazard innebär att ta större risk då ett nederlag drabbar den andra parten i avtalet. 

Utföraren kan utnyttja sin situation gentemot uppdragsgivare som förlorar på misslyckade, 

medan utföraren sällan drabbas av nederlag men belönas med vid lyckad operation. I en miljö 

av high risk/high reward ökar incitamenten för utföraren höja riskerna då denne har mycket att 

vinna men lite att förlora (Conyon & Thomson, 2018). Adverse selection innebär att den 

avtalspart som har godast tillgång till information kommer att utnyttja sin situation för att välja 

fördelaktiga vägar. Dessa fördelas bekostas av den andra parten som alltså har sämre tillgång 

till information. Utfallet kan ha stor påverkan på marknaden (Conyon & Thomson, 2018).  

 

3.2.3 Agency Cost 

Akerlof (1970) beskriver hur marknader tenderar att få minskad kvalitet och höjda priser till 

följd av Adverse selection. Beställaren kan inte avgöra kvalitén på en vara eller tjänst, men 

känner till att det finns hög och låg kvalitet på marknaden. Utfallet blir att beställaren är villig 

att betala medelvärdet av varorna eller tjänsterna på marknaden och de som säljer lågkvalitativa 

alternativ gör vinst och de som säljer högkvalitativa alternativ gör en förlust och lämnar 

marknaden. Det leder till att konsumenterna betalar överpris, de som säljer bra alternativ får 

inte sålt sitt utbud och de som säljer dåliga alternativ gör bra vinst. Fortsätter informationen 

vara svårtillgänglig riskerar marknaden att slutligen enbart bestå av dåliga alternativ som 

handlas till överpris då alla säljare av bra alternativ har lämnat marknaden. Agency cost är 

potentiellt värde minus med det faktiska värdet. Alltså, vad ett något hade varit värt om 

uppdragsgivaren hade fattat alla beslut för att värdemaximera, minus det värdet av det reella 

utfallet. Skillnaden däremellan är vad det kostar att ha de utförare som man har och kan ses som 

prislappen för agency problemen. Även beslut angående strategier och investeringar kan vara 

bidragande. En annan aspekt som kan spela in är att utförare vill framhäva sig själva och bygga 

ett gott rykte på bekostnad av uppdragets utfall (Conyon & Thomson, 2018). 
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3.3 Inkompletta kontrakt  

Teorin om inkompletta kontrakt säger att när en beställare och en utförare ingår avtal krävs 

fullständig täckning för alla möjliga händelser och agerandet till följd av dessa för att kontraktet 

utformning ska anses vara komplett. Ett komplett kontrakt är alltså nödvändigt för att en 

beställare på förhand ska veta vad utgången av avtalet kommer att bli. Kontraktet kan således 

inte förbise oförutsedda händelser, vilket enbart är möjligt på ett teoretiskt plan (Schmidt, 

1996). Schmidt (1996) konstaterar att det inte skulle vara någon skillnad mellan offentliga och 

privata utförare vad gäller kvalitet om det var möjligt att utforma kompletta kontrakt. På samma 

sätt innebär en skillnad i utförande mellan privata och offentliga utförare att kontraktet med den 

privata utföraren varit inkomplett. Hart et al. (1997) menar att privata utförare har större 

incitament än offentliga att både pressa priser och höja kvaliteten när kontrakt är inkompletta. 

Samtidigt tenderar privata utförare att låta kostnadsbesparingar gå ut över kvalitén. Enligt Hart 

et al. (1997) leder alltså inkompletta kontrakt mellan offentlig beställare och privata utförare 

till minskade produktionskostnader och lägre kvalitet. 

 

3.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk och hypotes 

Som nämnt tidigare är det tänkbart att kontrollerna av privata vårdgivare avtog under 

pandemins initiala skede vilket i sådant fall ledde till ökade problem till följd av stigande grad 

av asymmetrisk information. Enligt teorin riskerar detta alltså att leda till att enskilda vårdgivare 

kunnat utnyttja situationen på så sätt att de inte varit lika känsliga för misslyckanden, alltså 

lägre kvalité på äldrevården till följd av Moral Hazard. Risken är att kommunerna endast varit 

villiga att betala medelpriset på marknaden vilket lett till en ökad andel av lågkvalitativa 

leverantörer. Dessutom kan agency kostnaden ha stigit då priserna för lågkvalitativ vård kan ha 

ökat, och vad som är ett rationellt pris för en given nivå av vård har resulterat i en vård som 

understiger det förväntade värdet. I termer om livräddande insatser kan dessa kostnader enligt 

agency-teorin resulterat i högre dödstal än vad kommunerna kan förvänta sig med det betalda 

priset som utgångspunkt.  Teorin om kompletta kontrakt säger att kontraktets utformning 

tenderar att öka incitamenten till högre kvalitet men är sänkta priser prioriteras av privata 

utförare. Kopplat till äldreboenden kan vi med teorin om kompletta kontrakt som bakgrund anta 

att privata äldreboenden sparar in på kvalitet för att minska utgifterna och på så vis öka sin 

vinstmarginal istället för att lägga extra resurser på att förbättra vården. Det har riskerar att ge 

utfallet att dödligheten på äldreboenden var högre i kommuner med högre privatiseringsgrad. 
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Ur dessa resonemang har en hypotes formats som kommer testas.  

 

H1: Dödligheten på äldreboende i kommuner med hög privatiseringsgrad är högre än 

i kommuner med lägre privatiseringsgrad. 

 

4. Metod och Data  

I detta avsnitt kommer den valda forskningsmetoden att presenteras. Därefter kommer ett 

avsnitt gällande den faktiska data som använts i undersökningen att introduceras närmare. 

Vidare kommer även valda variabler att introduceras och motiveras mer i detalj.  

 

4.1 Forskningsmetod  

En multivariat regressionsanalys testar hur ett givet antal oberoende variabler påverkar den 

beroende variabeln. Vi är intresserade av att undersöka hur den oberoende variabeln 

privatiseringsgrad av äldreboenden i respektive kommun påverkar den beroende variabeln 

dödlighet på äldreboenden i respektive kommun. Som förklaras mer ingående i ett senare 

avsnitt av den här studien finns det ett antal andra faktorer som kan tänkas påverka dödligheten 

på äldreboenden. Därför använder vi oss av ett antal ytterligare oberoende variabler som 

kontroll för om sambandet mellan privatiseringsgrad och dödlighet på äldreboenden kan 

förklaras av dessa faktorer. Eftersom coronapandemin påverkades många faktorer därigenom 

dödligheten på äldreboenden anser vi att det är svårt att kontrollera för alla tänkbara 

förklaringar. Den stokastiska variabeln U som står för skillnaden mellan den dödlighet på 

äldreboenden som blir utfallet i vår modell och det förväntade utfallet. Den del av utfallet, alltså 

dödlighet på äldreboenden, som ges av våra förklarande-och kontrollvariabler anges av 

determinationskoefficienten (𝑅2) och andelen som förklaras av U ges av 1-𝑅2 (Stock & 

Watson, 2020) 

 

För att använda regressionsanalys så har vi utformat en generell regressionsekvation, den ser ut 

som följande: 

𝑌 =  𝛼 + 𝛾 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝑋 ∗ 𝛽 +  𝑈  

 

I den generella regressionsekvationen är gamma koefficienten av vårt huvudintresse, X är en 

vektor av kontrollvariablerna där vi testar en i taget i relation till den oberoende och förklarande 
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variabeln innan vi adderar samtliga kontrollvariabler till det fokala sambandet. Vidare är även 

beta en vektor, men av de tillhörande koefficienterna och slutligen är U vår error-term.   

 

4.2 Datainsamling 

Den empiriska analysen i denna studie baseras på sekundärdata från svenska myndigheter och 

mäter faktorer på kommunnivå som vi menar kan ha en påverkan på andelen döda i covid-19 

på äldreboenden i Sverige. Data för hur många som har dött på äldreboenden, hur många som 

bor på äldreboenden i respektive kommun samt hur stor andel av de boende som har en privat 

eller offentlig vårdgivare har hämtats från Socialstyrelsen (2021). Data för hur många som har 

dött i covid-19 som bott på boende i respektive regiform finns inte tillgänglig, därför har sådan 

data inte har använts i vår modell. För övriga källor och närmare beskrivning av de valda 

variablerna, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskrivande statistik av valda variabler  

 
Variabel Beskrivning Obs Medel Std.A Min Max Källa 

Dödlighet 
Andel (%) döda i covid-19 

på äldreboende per kommun 
201 0.0619 0.0467 0 0.25 Socialstyrelsen 

Privatiseringsgrad 
Andel (%) privat styrda 

äldreboenden per kommun 
253 0.1133 0.2184 0 1 Socialstyrelsen 

 
Variabel Beskrivning Obs Medel Std.A Min Max Källa 

Kommun Namn på kommun 290     Socialstyrelsen 

Kommunkod Identifikationsnummer för varje kommun 290     Socialstyrelsen 

Döda i covid-19 
Andel (%) döda i covid-19 per kommun som 

inte bodde på ett äldreboende 
196 0.0009 0.0007 0 0.0061 Socialstyrelsen 

Bidragsförsörjda 
Andel (%) bidragsförsörjda per kommun år 
2019 

290 13.8873 3.3884 5.5 23.6 SCB 

Sportlov v9 Om kommunen hade sportlov vecka 9 år 2020 290 0.1966 0.3981 0 1 SKR 

Medianinkomst Medianinkomst per kommun 2019 290 284378 30332.16 230904 405769 SCB 

Invånare per 

km2 
Invånare per kvadratkilometer per kommun 290 159.4362 584.4898 0.2 6076.1 SCB 

 

 

4.3 Beroende variabel  

Vår beroende variabel är dödlighet i covid-19 per äldreboende i respektive kommun. För att ta 

fram värdet använde vi oss av Socialstyrelsens (2021) datablad som visar antal döda i covid-19 

på landets äldreboenden i respektive kommun. Av Sveriges sammanlagt 290 kommuner 
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saknades uppgifter för 37 kommuner, detta med hänvisning till sekretesskäl enligt 

Socialstyrelsen (2021). Därmed har vi exkluderat dessa kommuner helt från vår studie. Bortfall 

i samtliga variabler kommer diskuteras närmare under studiens sista avsnitt.  

 

För att ta fram värdet till variabeln räknade vi samman samtliga boende på äldreboende i 

kommunerna som rapporterat fullständiga data till Socialstyrelsen. Detta genom att addera 

“Boende Egen Kommun” och “Enskild vårdgivare” samt exkluderade “Boende annan 

kommun”, då dessa täcks in i andra kommuners värden för “Boende Egen Kommun” och 

“Enskild vårdgivare”. Vi genomförde sedan en division med täljaren “Döda på särskilt boende” 

och nämnaren “Boende Egen Kommun” + “Boende Enskild vårdgivare”. Det vill säga:  

 

 

Med denna uträkning får vi fram andelen döda i covid-19 på äldreboenden i respektive 

kommun.  

4.4 Förklarande variabel  

Då vi är nyfikna på sambandet mellan privatiseringsgrad av äldreboende och dödlighet i covid-

19 på äldreboenden i respektive kommun har vi använt oss av data från Socialstyrelsen (2021) 

för att ta fram vår förklarande variabel, privatiseringsgrad. Socialstyrelsen har data för antal 

personer som är 65 år och äldre. Vidare kan man utläsa antal personer fördelat på kommun och 

regiform. Som redan nämnt är vår förklarande variabel privatiseringsgrad.  

 

Den förklarande variabeln är beräknad i procent, detta eftersom data från Socialstyrelsen (2021) 

endast kunde visa antal brukare per kommun som bor på kommunalt kontra privat boende. 

Detta gjorde att vi kunde räkna ut privatiseringsgraden per kommun genom att ta (“Enskild 

vårdgivare”/”antal boende på äldreboende”). Det finns även en ytterligare kolumn med data för 

“annan kommun”, dvs hur många äldre som är skrivna i en kommun men bor på ett boende i 

annan kommun. Dessa värden har räknats in i andra kommuners totala antal boende under 

kategorierna “enskild vårdgivare” eller “egna kommunen”. Därför har vi inte behållit värdena 

i kolumnen “Annan kommun” i databehandlingen för att undvika dubbelräkning. 
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4.5 Kontrollvariabler 

För att undersöka sambandet mellan privatisering och dödlighet närmare har vi även inkluderat 

ett par kontrollvariabler. Dessa kommer beskrivas närmare i detta avsnitt.  

 

Andel döda i befolkningen som inte bodde på äldreboende 

För att kontrollera för om de generella dödstalen i respektive kommun kan förklara dödstalen 

på äldreboenden har vi använt oss av variabeln Döda i covid-19 övrig befolkning. Värdena för 

respektive kommun har tagits fram genom att subtrahera antalet boende på äldreboende i 

respektive kommun från antalet invånare i respektive kommun och dividerat summan med antal 

döda i respektive kommun subtraherat med antalet döda i på äldreboende i respektive kommun. 

Detta har vi gjort för att undvika endogenitet som skulle uppstå i en modell där vi kontrollerar 

för antalet döda i respektive kommun, då antalet döda på äldreboende i respektive kommun 

utgör en ansenlig del av de värdena. Det är tänkbart att en marginell smittspridning har skett 

från äldreboenden till övriga samhället vilket skulle göra denna kontrollvariabel endogen. Vi 

bedömer att den potentiella endogeniteten är så pass låg att det är motiverat att använda sig av 

Döda i covid-19 övrig befolkning som kontrollvariabel med bakgrund av ovanstående 

resonemang. 

 
Andel bidragsförsörjda 2019 

Avsikten med kontrollvariabeln andel bidragsförsörjda är att kontrollera för hur 

socioekonomiska faktorers påverkar dödligheten på äldreboenden. Värdena för andelen 

bidragsförsörjda är hämtade från SCB (2021) och utgörs av andel av befolkningen i respektive 

kommun i åldrarna 20 till 64 år som är helårsförsörjda genom följande offentliga 

transfereringar: sjukpenning, sjuk-och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, 

arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. Värdena gäller för 

månaden oktober år 2019. Vi valde den använda mätperioden för att undvika att andelen 

bidragsförsörjda skulle påverkas av de samhällsekonomiska följderna av Covid-19. Med andra 

ord gjordes valet med motiveringen att undvika endogenitet till följd av eventuella 

permitteringar och/eller sjukskrivningar. 
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Sportlov Vecka 9 2020 

Enligt Björk et al. (2020) fanns det under pandemins början ett samband mellan de kommuner 

som hade haft sportlov under veckan 9  och högre dödstal i Covid-19, än kommuner som inte 

haft sportlov under samma vecka. För att kontrollera att andelen döda på äldreboenden i 

respektive kommun kan förklaras av om kommunens invånare hade sportlov vecka 9 används 

dummyvariabeln Sportlov v.9 i analysen. Variabeln är kodad så att där kommuner som hade 

sportlov vecka 9 tilldelas värdet (1) och de kommuner som inte hade sportlov vecka 9 tilldelas 

värdet noll (0). Data hämtades från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) (2021). 

 

Medianinkomst 2019 

För att fånga upp hur invånarnas ekonomiska situation påverkat dödligheten på äldreboenden 

har vi kontrollerat för medianinkomst. En tänkbar endogen faktor skulle kunna vara att 

kommuner med högre medianinkomst är mer benägna att välja företrädare som i sin tur är mer 

positivt inställda till privatisering av äldreboenden. Som vi påtalat tidigare har privatisering 

skett i många kommuner oavsett vilken politisk färg som styrt dem. Därför anser vi att den 

potentiella endogenitet som skulle kunna uppstå är marginell vilket vi anser rättfärdigar 

användandet av medianinkomst som kontrollvariabel. Data är hämtad från SCB (2021) och är 

observerat 1 oktober 2019 för att undvika att ekonomiska effekter av covid-19 ska ha påverkat 

värdena. 

 

Invånare per km² 

Tätbebyggelse har i en studie av Lager et al (2021) beskrivits som en riskfaktor som kan öka 

sannolikheten för drabbas av allvarlig konsekvenser utav covid-19. Enligt Lager et al (2021) är 

invånare i de områden som tillhör den tredjedel med lägst tätbebyggelse mer förskonade från 

allvarlig smitta. Tätbebyggelse, eller invånare per 𝑘𝑚2 , används därför som en 

kontrollvariabel då vi undersöker om den eventuellt fångar upp effekt av vår förklarande 

variabel, dvs privatiseringsgrad. Variabelns värden består av data hämtad från Statistiska 

Centralbyrån (2021) som anger hur många som var boende per km² i respektive kommun under 

året 2020. 
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5. Resultat  
  
Tabell 2. Resultat 

 
t statistics in parentheses 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

I tabell 2 illustreras resultaten från sju regressionsanalyser med den förklarande variabeln 

privatiseringsgrad och den beroende variabeln dödlighet i samtliga modeller. Anledningen till 

att kontrollvariablerna testas en och en mot det fokala sambandet dödlighet och 

privatiseringsgrad är för möjligheten att undersöka hur de förhåller sig till det ursprungliga 

sambandet. Intresset för att se hur kontrollvariablerna påverkar vår beroende samt oberoende 

variabel motiverade därmed valet att presentera resultatet så som tabell 2 visar. I Appendix A 

finns dock en bifogad regressionsanalys där kontrollvariablerna kumulativt adderas till tidigare 

modeller.   

 

Modell 1 är en bivariat regressionsanalys med enbart den förklarande variabeln 

privatiseringsgrad och den beroende variabeln dödlighet. Resultatet visar att i en kommun där 

100% av äldreboendena är privata dör i genomsnitt 4,2 procentenheter fler boende på 

äldreboenden än i en kommun som har 0% privatiseringsgrad. Den förklarande variabeln är i 

Variabel 
Modell 1 

Dödlighet 

Modell 2 

Dödlighet 

Modell 3 

Dödlighet 

Modell 4 

Dödlighet 

Modell 5 

Dödlighet 

Modell 6 

Dödlighet 

Modell 7 

Dödlighet 

Privatiseringsgrad 
0.0420** 

(3.01) 

0.0336* 

(2.53) 

0.0350* 

(2.22) 

0.0295* 

(2.04) 

0.0268 

(1.61) 

0.0350* 

(2.22) 

0.00765 

(0.48) 

Döda i Covid-19 

övrig befolkning  

17.43*** 

(3.86)     

16.16*** 

(3.77) 

Invånare per 𝐤𝐦𝟐 
  

0.0000219*** 

(4.55)    

0.000256 

(0.20) 

Sportlov v.9  
   

0.0224** 

(2.84)   

0.0164* 

(2.14) 

Medianinkomst 

2019     

0.000000205 

(1.66)  

-1.22e-08 

(-0.08) 

Andel 

bidragsförsörjda 

2019       

-0.00102 

(-0.97) 

0.0000179*** 

(3.77) 

Intercept 0.0564*** 

(15.07) 

0.0470*** 

(8.37) 

0.0551*** 

(15.38) 

0.0528*** 

(13.58) 

0.0528*** 

(13.58) 

0.0551*** 

(15.38) 

0.0440 

(0.80) 

𝐑𝟐 
0.0437 0.1026 0.1346 0.0813 0.0570 0.0483 0.2132 

Observationer 
200 182 200 200 200 200 182 
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Modell 1 signifikant med ett 99% konfidensintervall. R2 värdet är 0.0437, vilket innebär att ca 

4% av variationen i dödlighet kan förklaras av variationen i privatiseringsgrad. R2 värdet är 

relativt lågt, vilket är en aspekt som kommer diskuteras mer i slutet av denna studie.  

 

Modell 2 testar hur den beroende variabeln påverkas av den förklarande variabeln och 

kontrollvariabeln Döda i covid-19 övrig befolkning och resultatet visar att en ökning av 

dödligheten i övrig befolkning motsvarande 1% ökar dödligheten på äldreboenden med 17,43% 

och att i en kommun där 100% av äldreboendena är privata dör i genomsnitt 3,36% fler boende 

på äldreboenden än i en kommun som har 0% privatiseringsgrad. Den förklarande variabeln är 

i Modell 2 signifikant med ett 95% konfidensintervall och kontrollvariabeln Döda i covid-19 

övrig befolkning är signifikant med ett 99.99% konfidensintervall. Som tidigare förklarat är det 

tänkbart att variabeln Döda i covid-19 övrig befolkning är endogen med dödlighet på 

äldreboenden, vilket kan förklara kontrollvariablens höga påverkan och dess signifikans. 

Bortsett från det visar Modell 2 att en del av den förklaring till dödlighet på äldreboenden som 

i Modell 1 tycktes förklaras av privatiseringsgraden i själva verket förklaras av andel döda i 

övrig befolkning. R2 värdet är högre i denna modell än tidigare modell, och Modell 2 

förklaringsgrad är 10.26% 

  

Modell 3 testar hur den beroende variabeln påverkas av den förklarande variabeln och 

kontrollvariabeln Andel bidragsförsörjda och resultatet visar att i en kommun där 100% av 

äldreboendena är privata dör i genomsnitt 3,5% fler boende på äldreboenden än i en kommun 

som har 0% privatiseringsgrad och att en minskning med 1% av andelen bidragsförsörjda ökar 

dödligheten på äldreboenden i en kommun med 0,102%. Den förklarande variabeln är i Modell 

3 signifikant med ett 95% konfidensintervall och kontrollvariabeln Andel bidragsförsörjda 

saknar signifikans vilket innebär att det inte går att dra några slutsatser kring om andelen 

bidragsförsörjda har någon påverkan på dödligheten på äldreboenden i respektive kommun. Det 

låga R2 värdet verifierar även att förklaringsgraden är relativt svag. 

  

Modell 4 testar hur den beroende variabeln påverkas av den förklarande variabeln och 

kontrollvariabeln Sportlov v.9. Resultatet visar att i en kommun där 100% av äldreboendena är 

privata dör i genomsnitt 2,95% fler boende på äldreboenden än i en kommun som har 0% 

privatiseringsgrad och att kommuner som hade sportlov vecka 9 har en 2,24% högre dödlighet 

än kommuner som inte hade sportlov under samma vecka. Den förklarande variabeln är i 
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Modell 4 signifikant med ett 95% konfidensintervall och kontrollvariabeln Sportlov v.9  är 

signifikant med ett 99.99% konfidensintervall. R2 värdet är 0.0813.  

  

Modell 5 testar hur den beroende variabeln påverkas av den förklarande variabeln och 

kontrollvariabeln Medianinkomst 2019. Resultatet visar att i en kommun där 100% av 

äldreboendena är privata dör i genomsnitt 2,68% fler boende på äldreboenden än i en kommun 

som har 0% privatiseringsgrad och att i en kommun som har 100 000 kronor högre 

medianinkomst än en annan kommun med samma privatiseringsgrad är dödligheten 2,05% 

högre än i den andra kommunen med lägre medianinkomst. Både den förklarande variabeln och 

kontrollvariabeln i modell 5 saknar signifikans och några slutsatser av regressionsanalysen kan 

därför inte dras gällande om variablerna påverkar dödligheten på äldreboenden eller inte. R2 

värdet är 0.0570. 

  

Modell 6 testar hur den beroende variabeln påverkas av den förklarande variabeln och 

kontrollvariabeln Invånare per 𝑘𝑚2. Resultatet visar att i en kommun där 100% av 

äldreboendena är privata dör i genomsnitt 1,86% fler boende på äldreboenden än i en kommun 

som har 0% privatiseringsgrad och att en kommun som har en invånare fler per 10 kvadratmeter 

än en annan kommun med samma privatiseringsgrad har en 2,19% högre dödlighet på 

äldreboenden än kommunen med lägre befolkningstäthet. Den förklarande variabeln saknar 

signifikans i Modell 6 medan kontrollvariabeln Invånare per km2 är signifikant med ett 99.99% 

konfidensintervall. R2 värdet är 0.1346.  

  

Modell 7 där vi testar samtliga variablers påverkan på dödligheten på äldreboenden har effekten 

av den förklarande variabeln privatiseringsgrad minskat och saknar signifikans. 

Regressionsanalysen i Modell 7 bidrar således inte med några slutsatser kring om 

privatiseringsgrad påverkar dödligheten eller inte. Detsamma gäller för kontrollvariablerna 

andel bidragsförsörjda och medianinkomst för året 2019. Regressionsanalysen visar att 

kontrollvariablerna Invånare per 𝑘𝑚2 och Dödlighet i övrig befolkning är signifikant med ett 

99,99% konfidensintervall och att en kommun som ökar dödligheten i övrig befolkning med 

1% får en ökad dödlighet på äldreboenden med 16%. Modell 7 visar att den effekt av 

privatiseringsgraden har på dödligheten i de modeller där variabeln är signifikant egentligen 

förklaras av kontrollvariablerna Invånare per 𝑘𝑚2 och Dödlighet i övrig befolkning. R2 värdet 

är dock det högsta av alla introducerade modeller, med ett värde på 0.2132. Det innebär en 

förklaringsgrad på ca 21%. 
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5.1 Tolkning av resultat  

Denna studie har undersökt sambandet mellan dödlighet och privatiseringsgrad i Sveriges 

kommuner under året 2020. Detta genom att inkludera välmotiverade kontrollvariabler. 

Resultatet visar att vi inte kan dra några slutsatser gällande privatiseringsgrad och dödlighet på 

Sveriges äldreboenden. Coronapandemin är ett komplext fenomen där det finns många 

alternativa förklaringar. I vår modell förklaras dödlighet på äldreboende av befolkningstäthet, 

sportlov v.9 och hur många som har dött i den övriga befolkningen, vilket kan ses som ett mått 

på hur stor smittspridningen har varit i dessa kommuner. Vi tolkar därför resultatet enligt 

följande: privatiseringsgrad är inte avgörande för hur hög dödligheten har varit på Sveriges 

äldreboenden. Således motbevisar resultat vår initialt ställda hypotes. Svaret på studiens 

forskningsfråga, som löd “Finns det ett samband mellan privatiseringsgrad per kommun och 

dödlighet i covid-19 på Sveriges äldreboende under året 2020?”, är alltså nej. Det finns inget 

sådant kausalt samband utifrån den analys som vi har genomfört. Vår analys visar att 

dödligheten på äldreboenden är oberoende av privatiseringsgrad i Sveriges kommuner.  

 

6. Diskussion  
 

Hur Sverige har hanterat pandemin och tillhörande riskgrupper har varit – och är fram tills 

denna dag, ett omdiskuterat ämne. Medial uppmärksamhet har riktats mot ledande aktörer, så 

som Folkhälsomyndigheten och Regeringen. Liknande undersökningar som denna har 

genomförts under året som gått och den svenska samhällsdiskussionen gällande privatisering 

av vård- och omsorgssektorn har fortsatt varit aktuell, och lär antagligen vara högt upp på den 

politiska agendan även under valåret 2022. I detta avsnitt kommer vi diskutera studiens 

utformning närmare, men även ge ett svar till den ställda forskningsfråga och studiens 

framtagna hypotes.  

 

6.1 Teoretisk diskussion  

Vår hypotes var att dödligheten i kommuner med högre privatiseringsgrad skulle vara 

signifikant högre än i kommuner med lägre privatiseringsgrad. Ett sådant resultat hade antytt 

att agency-problemen fört med sig kvalitetsförsämringar och att den asymmetriska 

informationen fört med sig agency costs i termer av människoliv. Som bekant visade resultatet 

ingen signifikant skillnad mellan kommuner med olika privatiseringsgrad vilket motsäger vår 

hypotes. 
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Däremot anser vi att det finns tre förklaringar att finna i teorin om agency problem. Den första 

möjliga förklaringen är att kontrakten som tecknats mellan kommunerna och de privata utförare 

varit utformade på ett sådant sätt att ökad asymmetrisk information inte leder till sämre kvalitet 

utan att det skulle leda till kontraktsbrott. Med andra ord har kontraktets utformning i sådant 

fall inte gett utrymme för privata utförare att befatta sig med moral hazard trots 

informationsfördelar.  En annan möjlig förklaring är att den asymmetrisk informationen under 

pandemin inte har ökat och därför har utrymmet för moral hazard varit oförändrat. En tredje 

förklaring är att den asymmetrisk information ökat mellan kommunen som beställare och 

privata utövare, men att kvaliteten i kommuner med högre grad offentliga äldreboenden också 

sjunkit, vilket i sådant fall blir den förklarande faktorn vad gäller avsaknaden av signifikant 

påverkan av privatiseringsgrad. 

 

Teorin om inkompletta kontrakt säger att om ett kontrakt mellan en offentlig uppdragsgivare 

och privat utförare så kommer utfallet bli detsamma som om en offentlig utövare tagit på sig 

uppdraget. Vårt resultat visar att det inte finns någon signifikant skillnad kopplad till 

privatiseringsgrad vilket enligt teorin kan tolkas som att kontrakten mellan kommunerna och 

privata utförare var utformade på sådant sätt att det stod klart hur de skulle hantera en kris som 

coronapandemin 

 

6.2 Bidrag till forskningen  

Vår studie ämnar undersöka om privatiseringsgrad påverkar dödlighet i covid-19 på 

äldreboenden. Studiens syfte är inte att svara på om privatisering av äldreboenden är bra eller 

dåligt, utan istället ge en objektiv bild av hur regi-former presterar i tider av kris och 

ansträngningar. I modern tid är coronapandemin unik av sitt slag, detta har gett oss möjlighet 

att närmare studera ett tidigare okänt område i forskningen. Andra liknande studier har gjorts 

det senaste året, vilket kan det ses som en bekräftelse av både dess inom och utomvetenskapliga 

relevans. Tidigare forskning som exempelvis Bergman et.al (2016) har funnit att privatisering 

leder till lägre dödstal. Vårt resultat visar inte på några signifikanta skillnader mellan kommuner 

med hög eller låg privatiseringsgrad och den ökade konkurrensen som privatisering innebär 

verkar inte leda till signifikanta skillnader mellan regiformerna i kristid. 
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6.3 Begränsningar  

En tydlig begränsning av denna studie är att vi inte kunde få fram observationer för alla 

kommuner, och i Modell 7 var observationerna endast 182 st. En annan begränsning är 

avsaknaden av data för dödligheten under respektive regiform vilket gjort det svårare att 

analysera direkta effekter av regiform, istället har vi undersökt hur regiform påverkar det totala 

antalet döda på äldreboendena och därför sett hur både kommunen och privata vårdgivare 

påverkats av privatiseringsgraden. Vi kan bara spekulera i hur utfallet hade blivit om vi haft 

tillgång till data över dödlighet kopplad till respektive regiform. Det är inte otänkbart att vi i ett 

sådant scenario kunnat säga mer om regiformens påverkan av kvaliteten på Sveriges 

äldreboenden. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning  

Privatisering av offentliga tjänster är ett intressant ämne kan undersökas vidare. Ett förslag är 

att ta fram data på alla som dog inom respektive regiform och utföra en liknande 

regressionsanalys för att närmare studera sambandet. Ett annat alternativ skulle vara att utföra 

en liknande studie som Cho et al (2002) där de undersökte förekomsten av asymmetrisk 

information på olika regiformer med inriktning på svenska äldreboenden. Vidare finns det även 

andra vägar att ta för att undersöka privatiseringens effekter närmare. Ett förslag skulle vara att 

undersöka sambandet på regional nivå och se om det skiljer sig mellan olika regioner för att 

undersöka om regionernas olika vård-policys påverkar utfallet. Ett annat intressant område hade 

varit att undersöka om vården på vinstdrivande respektive icke vinstdrivande äldreboenden 

skiljer sig åt. 
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Appendix A  
 

 

 

 

Variabel 
Modell 1 

Dödlighet 

Modell 2 

Dödlighet 

Modell 3 

Dödlighet 

Modell 4 

Dödlighet 

Modell 5 

Dödlighet 

Modell 6 

Dödlighet 

Privatiseringsgrad 
0.0420** 

(3.01) 

0.0336* 

(2.53) 

0.0121 

(0.89) 

0.00539 

(2.04) 

0.00724 

(0.46) 

0.00765 

(0.48) 

Döda i covid-19 övrig 

befolkning  
 

17.43*** 

(3.86) 

16.41*** 

(3.81) 

16.24*** 

(3.81) 

16.19*** 

(3.79) 

16.16*** 

(3.77) 

Invånare per 𝐤𝐦𝟐   
0.0000200*** 

(4.45) 

0.0000176*** 

(3.82) 

0.0000178*** 

(3.77) 

0.0000179*** 

(3.77) 

Sportlov v.9    
0.0162* 

(2.13) 

0.0164* 

(2.14) 

0.0164* 

(2.14) 

Medianinkomst 2019      
-3.03e-08 

(-0.25) 

-1.22e-08 

(-0.08) 

Andel 

bidragsförsörjda 

2019  

     
0.000256 

(0.20) 

Intercept 
0.0564*** 

(15.07) 

0.0465*** 

(8.37) 

0.0465*** 

(8.72) 

0.0443*** 

(8.21) 

0.0528 

(1.54) 

0.0440 

(0.80) 

𝐑𝟐 0.0437 0.1026 0.1925 0.2128 0.2130 0.2132 

Observationer 200 182 182 182 182 182 
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