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Sammanfattning 
Uppsatsen ämnar analysera hur antal förskrivna smärtstillande läkemedel utvecklats över 

tid, till följd av avregleringen av apoteksmonopolet. Uppsatsen undersöker även regionala- 

respektive genusskillnader vid förskrivning av smärtstillande läkemedel. Datamaterialet 

avser åren 2006–2017 och är uppdelat på länsnivå. Antal förskrivna smärtstillande 

läkemedel per capita är den beroende variabeln och förklaras av utbildningsnivå, andel 

utrikesfödda personer, korttidsarbetslöshet, långtidsarbetslöshet och inkomst.  

 

Resultatet visar att antal förskrivna smärtstillande läkemedel ökat sedan avregleringen, 

dessutom förekommer både regionala och genusskillnader där kvinnor förskrivs betydligt 

mer smärtstillande läkemedel än män. 

 

  



 

Abstract 
This thesis analyzes the development of the number of prescribed painkillers as a result of 

the deregulation of the pharmacy monopoly. This thesis also analyzes regional- and gender 

differences when it comes to prescribed painkillers. The data material refers to the years 

2006-2017 and contains each region in Sweden. The dependent variable is the number of 

prescribed painkillers per capita and is explained by the level of education, the proportion 

of foreign born, short-term unemployment, long-term unemployment and income.  

 

The results show that the number of prescribed painkillers since the deregulation has 

increased. Furthermore, there are both regional and gender differences where women are 

prescribed significant more painkillers than men.  
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Kapitel 1 
Introduktion & bakgrund

 
1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur antal förskrivna smärtstillande läkemedel utvecklats 

över tid, till följd av omregleringen av apoteksmarknaden. Uppsatsen ämnar även undersöka 

om det finns några regionala skillnader eller genusskillnader vad gäller förskrivning av 

smärtstillande läkemedel. Målsättningen är att synliggöra potentiella skillnader för att i 

framtiden uppnå en mer jämställd förskrivning givet samma behov av smärtstillande 

läkemedel, men även för att minimera potentiella feldoseringar. 

 

1.2 Frågeställning 

• Finns det några regionala skillnader eller genusskillnader vid förskrivning av 

smärtstillande läkemedel? 

• Är det möjligt att receptfria smärtstillande läkemedel substituerar de receptbelagda 

smärtstillande läkemedlen, på grund av en ökad tillgänglighet till följd av 

avregleringen av apoteksmonopolet?  

 

1.3 Historisk överblick av apoteksmarknaden 

Under början 1500-talet var apoteksväsendet i Sverige outvecklat och det första allmänna 

apoteket etablerades 1575, till följd av återkommande pestepidemier. Traditionell 

örtmedicin ersattes av kemiska läkemedel och antalet läkemedel under 1600-talet ökade. 

Denna ökning skedde i huvudsak under oreglerade former vilket resulterade i en 

okontrollerad handel av läkemedel. År 1663 stiftades Collegium Medicum till följd av denna 

utveckling där uppgiften främst var att kontrollera handeln av läkemedel men även reglera 

yrkesutövandet bland personalen (Stanfors & Öberg, 2007).  

 

Industriell framställning av läkemedel tilläts i samband med apoteksvarustadgan som 

tillkom år 1913. För att organisera apoteksverksamheten gav staten ut privilegiebrev vilket 
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gjorde att apotekare erhöll lokala monopol på distribution och tillverkning av läkemedel. 

Privilegiet medförde kvalitet för konsumenterna samtidigt som apotekarna erhöll en 

monopolvinst. Efter åtskilliga reformer förstatligades apotekskollektivet år 1970. Till följd 

bildades året därpå Apoteksbolaget AB vilket resulterade i att Apoteksbolaget fick 

ensamrätt över försäljningen av läkemedel (Stanfors & Öberg, 2007). En utredning av 

apoteksmarknaden påbörjades december 2006 under direktiv av dåvarande statsminister 

Fredrik Reinfeldt. Den första juli 2009 upphörde apoteksmonopolet och från den första 

november 2009 blev det tillåtet att sälja receptfria läkemedel i livsmedelsbutiker (Eriksson, 

2011).  

 

1.4 Problemdiskussion  

Sedan avregleringen har det skett stora förändringar på apoteksmarknaden. Antal 

försäljningsplatser har ökat markant och receptfria läkemedel går nu att köpa på 

livsmedelsbutiker, vilket resulterat i en ökad tillgänglighet av receptfria smärtstillande 

läkemedel för många konsumenter (Konkurrensverket, 2010). Vad gäller regionala 

skillnader har det skett en ökning av antal apotek i samtliga län (Sveriges apoteksförening, 

2015). I dag konsumeras betydligt mer receptfria läkemedel där smärtstillande står för en 

stor del av konsumtionen. Den totala läkemedelsförsäljningen har ökat med närmare 40 

procent sedan avregleringen varav receptfria läkemedel utgör ungefär 10 procent 

(Socialstyrelsen, 2018). Läkemedelöveranvändningshuvudvärk (LÖH1) är ett växande 

samhällsproblem som drabbar 3 av 100 svenskar. Dessutom drabbas kvinnor betydligt mer 

av LÖH än män (Jonsson, Hedenrud, & Linde, 2011). Eftersom Sveriges apoteksmonopol 

avskaffats och tillgängligheten på smärtstillande läkemedel ökat, är ämnet mer relevant än 

någonsin.   

 

                                                
1 LÖH är en huvudvärk som orsakas vid ett långvarigt bruk av huvudvärksmedicin där paracetamol står för en 
stor del av orsaken. Den som använder smärtstillande läkemedel mer än 15 dagar varje månad löper en risk 
att utveckla LÖH (Medibas, 2013) 
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Studier visar på olikheter i förskrivning av läkemedel mellan kvinnor och män. Dessa 

skillnader är framförallt problematiskt för samhället eftersom förbisedda sjukdomsbesvär 

och en potentiell överkonsumtion kan leda till högre kostnader för samhället på lång sikt. 

Smärtstillande tillstånd som huvudvärk, ryggvärk och artros är besvär som visat sig drabba 

kvinnor oftare än män. Dessutom har det visat sig att kvinnors smärttröskel är lägre än 

männens (Bergman, 2011).  

 

Förtroendet för hälso- och sjukvården i Sverige har under lång tid kännetecknats som 

utomordentligt, trots detta förekommer skillnader mellan landsting. Dessa skillnader är 

problematiska eftersom människor kan tänkas vara mindre benägna att söka vård 

(Vårdanalys, 2018). Den ökade tillgängligheten av receptfria läkemedel kan därför tänkas 

substituera receptbelagda läkemedel och följaktligen resultera i en ökad 

egendiagnostisering. Vidare kan en ökad egendiagnostisering tänkas ligga till grund för en 

potentiell feldosering. Vad avser smärtstillande läkemedel kan effekten av en feldosering 

tänkas leda till LÖH men i värsta fall även bortgång. 

 

1.5 Tidigare studier 

I en artikel av Jonsson m.fl., (2011) undersöks överkonsumtion av smärtstillande läkemedel 

i Sverige för första gången. Jonsson skriver att LÖH är ett världskänt problem som står som 

den tredje största orsaken till huvudvärk. Studiens syfte var att belysa LÖH i Sverige och 

studera sjukdomen i olika befolkningsgrupper. Resultaten visade att 3,4 procent av Sveriges 

befolkning led av LÖH. Dessutom var kvinnor betydligt mer drabbade än män. Lägre 

utbildning, låg inkomst och arbetslöshet visade sig vara betydande faktorer som resulterade 

i en ökad LÖH.  

 

I en rapport från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2011) diskuteras ojämlika villkor för hälsa 

och sjukvård i Sverige. Socialstyrelsens utvärderingar har länge visat på stora sociala och 

regionala skillnader. Trots att Sverige ur ett internationellt perspektiv har goda 

förutsättningar för jämlikhet förekommer brister. Enligt Socialstyrelsen innebär jämlik 



 4 

hälso- och sjukvård att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor. Faktorer som ålder, 

kön, utbildning, eller social ställning ska inte påverka bemötandet eller vårdinsatsen. 

Regionala skillnader beror bland annat på att olika landsting använder olika avgiftssystem. 

Patientavgifter för läkemedel, öppen hälso- och sjukvård, tandvård och sluten vård ser olika 

ut beroende på landstingstillhörighet. Högkostnadsskyddet2 gäller oberoende av 

avgiftssystemet, dessutom bestämmer landstingen avgifterna individuellt. Höga avgifter 

drabbar främst sårbara grupper som låginkomsttagare och äldre. Förutom varierande 

avgifter är läkarbesöken ofta utspridda över tid vilket gör att många personer går miste om 

högkostnadsskyddet. Socialstyrelsen har även noterat stora skillnader vad gäller 

läkemedelsförskrivningar mellan olika regioner. I rapporten presenteras landstingens egna 

HTA-grupper3 som en av anledningarna till dessa variationer. Landstingens egna 

bedömningar av läkemedel kan många gånger vara motiverat i väntan på nationella 

riktlinjer. Däremot bör landstingens egna bedömningar inte avvika från nationella riktlinjer 

eftersom dessa ökar de regionala skillnaderna. Vidare diskuteras sociala skillnader där 

låginkomsttagare och utlandsfödda är två grupper som missgynnas vid behandling och 

tillgång av läkemedel.  

 

En senare rapport från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2017) visar på en högre förskrivning 

smärtstillande läkemedel till individer med lägre utbildningsnivå. I figur 1 presenteras 

förskrivningen som visade sig vara högre för individer med endast grundskoleutbildning 

jämfört med gymnasial och eftergymnasial utbildning. Dessutom skiljde sig förskrivningen 

                                                
2 Högkostnadsskyddet står för den del av läkemedelskostnaden patienten själv betalar. Om läkemedlet ingår i 
läkemedelsförmånen minskar läkemedelskostnaden stegvis under en tolvmånadersperiod. Under dessa 12 

månader är 2200 SEK det totala belopp en konsument kan behöva betala. Om läkemedlet däremot inte ingår 
i förmånen gäller inte högkostnadsskyddet (Carlsson & Tingh, 2013). 
3 En HTA-grupp består av tre till fem personer som besitter expertiskunskap. HTA står för Health Technology 
Assessment och används inom hälso- och sjukvård för att utvärdera det vetenskapliga underlaget för olika 
risker, metoder och kostnader (Elfgren, 2018). 
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åt mellan kvinnor och män. ATC-koderna4 N02B och M01A visade sig vara de 

läkemedelsgrupper där skillnaderna var som störst, det är även dessa ATC-grupper som 

inkluderas i datamaterialet. Av alla kvinnor med grundskola som högsta utbildning hade 

ungefär 25 procent minst ett uttag per år av dessa läkemedelsgrupper. Motsvarande siffra 

för män var 15 procent. Minst ett uttag per år vid eftergymnasial utbildningsnivå visade på 

15 procent för kvinnor jämfört med 10 procent för män. 

 

 
Figur 1 Antal patienter av smärtstillande läkemedelmedel för olika utbildningsnivåer (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Enligt Sandman (2017) kommer tillgängliga resurser alltid vara mindre än patienters behov. 

Därav måste olika besvär prioriteras framför andra. Sverige använder sig av 

människovärdesprincipen, vilket innebär att livsstil, kön, ålder, ekonomisk- och social 

situation inte ska vara avgörande faktorer för hur vården fördelas. Vad gäller 

läkemedelsförskrivning kan principen användas som utgångspunkt för att undersöka 

                                                
4 ATC-systemet används för att underlätta studier i läkemedelsanvändning. Systemet består av 14 ATC-
grupper som delas in efter läkemedlets huvudindikation och motsvaras av en bokstav. N02B inkluderar bland 
annat substansen Paracetamol (Alvedon) och M01A inkluderar bland annat substansen Ibuprofen (Ipren) 
(Läkemedelsverket, 2006).  
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eventuella avvikande mönster från denna grundläggande likabehandlingsprincip. Trots att 

principer och riktlinjer finns, skriver Sandman att vården inte är jämlik. Högutbildade får 

snabbare, dyrare och bättre behandling och läkemedel än lågutbildade. Regionala skillnader 

förekommer, vilket förhindrar jämlik vård mellan olika vårdgivare. Dessutom förekommer 

olika vård hos samma vårdgivare beroende på vilken inkomst en person har. 

 

En grundläggande fråga inom hälsoekonomi är vilka faktorer som påverkar en individs 

hälsorelaterade beslut. I en studie av Babalola (2017) studeras efterfrågan på vård och hur 

den skiljer sig åt mellan individer. Babalola skriver att efterfrågan på vård skiljer sig åt 

eftersom varje konsument är känslomässigt olik en annan. Vad som fungerar för en individ 

behöver inte nödvändigtvis fungera för en annan. Studien visar att individer med samma 

sjukdomstillstånd beter sig på olika sätt. En individ kunde vänta flera dagar med att söka 

vård, en annan sökte ingen vård alls och en tredje valde att söka vård direkt. I studien beror 

efterfrågan på sjukvård på priser, inkomst, politiska beslut och utbudet.  

 

Gerdtham m.fl., (1999) studerar hälsa och vilka faktorer som påverkar efterfrågan på hälsa. 

Utbildningsnivå var en faktor som inkluderades i studien eftersom hälsa förväntades öka 

med högre utbildning. Som förväntat påverkades hälsan positivt av utbildningsnivån. 

Inkomst var en annan faktor som förväntades ha en positiv effekt. Resultaten överensstämde 

och den beräknade effekten av inkomst var positiv, hälsan tenderade att öka med högre 

inkomstnivå. Dessutom inkluderades variabler som förväntades påverka 

deprecieringstakten för hälsa. Däribland fanns ålder med eftersom hälsa försämras med 

ålder. Konsumtion av cigaretter och alkohol inkluderades eftersom dessa förväntades öka 

deprecieringstakten. Sportaktiviteter var en annan faktor som inkluderades och visade sig 

påverka hälsan positivt. Individer som tränade regelbundet hade bättre hälsa än individer 

som föredrog mer stillasittande aktiviteter.   
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Kapitel 2 

Teoretisk modell 
 

2.1 Konsumtionsteori 

Grossman (1972) introducerade i början av 1970-talet en teoretisk modell vars syfte var att 

förklara varför individer efterfrågar och uppnår olika hälsonivåer. Varje individ antas födas 

med en bestämd mängd hälsokapital som till stor del deprecierar på grund av ålder, men 

även på grund av alkohol- och tobakskonsumtion. Efterfrågan på varan ”god hälsa” beror 

dels på en individs preferenser men även på individens initiala sjukdomstillstånd. Vidare 

antas individer agera som både konsument och producent av sin egen hälsa. Inom ramen för 

Grossmans modell kan en individ påverka hälsokapitalets storlek genom olika investeringar. 

Dessa investeringar bildas genom att individen kombinerar tid med varor och/eller andra 

insatser. Varorna och insatserna kan bestå av vård, kostvanor, fritid eller fysisk aktivitet. 

 

Enligt optimal konsumtionsteori antas individer agera rationellt och välja den kombination 

av varor som maximerar deras nytta givet individens budgetrestriktion. En individs nytta 

antas bero av hälsa, H, och konsumtion av andra varor X, där X är en korg av n andra varor 

𝑋 = 𝑥(𝑞&, 𝑞( …𝑞*). Hälsa är en funktion av läkemedelskonsumtion, där ökad konsumtion 

av läkemedel innebär en förbättrad hälsa givet att individen är sjuk. Antag att �̅� anger 

individens sjukdomstillstånd och att �̅� > 0 indikerar att individen behöver någon form av 

läkemedel för att känna sig frisk. Antag vidare att d anger individens konsumtion av 

läkemedel där 𝑑 = �̅� leder till att en individ som är drabbad av någon typ av sjukdom 

upplever samma nytta som innan insjuknandet. En frisk individ som agerar rationellt 

konsumerar inga läkemedel vilket innebär att �̅� = 0. Givet detta maximerar individen sin 

nytta U givet sin budgetrestriktion 𝑀 = 𝑃2 ∗ 𝑑 + 𝑃5 ∗ 𝑋. 

 

max𝑈 =𝛼 ln=𝑑 − �̅�? + 𝛽 ln(𝑥) 
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Där M är individens inkomst och 𝑃2 och 𝑃5 är priset på läkemedel respektive övriga varor. 

Individens efterfråga på läkemedel kan givet budgetrestriktionen härledas med hjälp av 

Lagrangefunktionen enligt följande.  

	

ℒ = 𝛼 ln=𝑑 − �̅�? + 𝛽 ln(𝑋) + 𝜆(𝑀 − 𝑃2d − 𝑃5𝑋) 

 

Genom att derivera lagrangefunktionen med avseende på respektive vara och 

budgetrestriktionen går det att härleda fram det optimala konsumtionsvalet. Första 

ordningsvillkoren blir: 
𝑑ℒ
𝑑𝑑 =

𝛼
𝑑 − �̅�

− 𝜆𝑃2 = 0 

	
𝑑ℒ
𝑑𝑥 =

𝛽
𝑥 − 𝜆𝑃5 = 0 

	
𝑑ℒ
𝑑𝜆 = 𝑚 − 𝑃2 ∗ 𝑑 − 𝑃5 ∗ 𝑋 = 0 

 
Priset på läkemedel 𝑃2 antas vara konstant eftersom högkostnadsskyddet täcker kostnader 

som överstiger 2200 SEK. Genom att lösa ekvationssystemet ovan för d fås efterfrågan på 

d: 

𝜆 =
𝛼

𝑑 − �̅�
∗
1
𝑃2
=
𝛽
𝑋 ∗

1
𝑃5

 

→
𝛼

𝑑 − �̅�
∗
1
𝑃2
=
𝛽
𝑋 ∗

1
𝑃5
→ 	

𝛼
𝑃2 ∗ (𝑑 − �̅�)

=
𝛽

𝑃5 ∗ 𝑋
→

𝛽
𝑃5 ∗ 𝑋

∗
𝑃2 ∗ (𝑑 − �̅�)

𝛼  

→ 𝑋 =
(𝑑 − �̅�) ∗ 𝑃2

𝛼 ∗
𝛽
𝑃5

 

Fortsättningsvis substitueras X in i den deriverade budgetrestriktionen. Därefter bryts 𝑑∗ ut, 

som visar individens optimala konsumtionsval av läkemedel. 
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𝑀 = 𝑃2 ∗ 𝑑 + H
(𝑑 − �̅�) ∗ 𝑃2

𝛼 ∗ 𝛽I 

𝑀 = 𝑃2 ∗ 𝑑 + H
=𝑑 − �̅�? ∗ 𝑃2 ∗ 𝛽

𝛼 I 

𝑀 =	𝑃2 ∗ 𝑑 + H
=𝑑 − �̅�? ∗ 𝑃2 ∗ 𝛽

𝛼 I 

𝑀 = 𝑑J𝑃2 + 𝑃2 K
𝛽
𝛼LM − 𝑃2 ∗ �̅� K

𝛽
𝛼L 

→ 𝑑∗ =
𝛼𝑀 + 𝑃2𝛽�̅�
𝑃2(𝛼 + 𝛽)

=
𝛼𝑀

𝑃2(𝛼 + 𝛽)
+

𝛽�̅�
(𝛼 + 𝛽) 

 

Där N2O

(PQN)
 är en konstant som bland annat beror på �̅�. Pris på läkemedel kommer inte att 

inkluderas som en förklarande variabel eftersom Sveriges sjukvård innebär att alla individer 

möter samma pris vid receptbelagda läkemedel. Däremot kan resekostnader tänkas påverka 

efterfrågan på läkemedel och en variabel som mäter distans kan därför vara av intresse. I en 

studie av Gerdtham m.fl., (1999) inkluderas distans till vård för att förklara efterfrågan på 

hälsa. Resultaten från studien var ej signifikanta och det gick inte att säga om distansen 

påverkade efterfrågan på hälsa positivt eller negativt. Denna uppsats använder inte 

individdata vilket gör att en variabel för distans kan vara svår att inkludera eftersom 

distansen skiljer sig åt från individer. Den totala efterfrågan på smärtstillande läkemedel 

illustreras nedan i figur 2. Vidare diskuteras samhällsekonomiska effekter av monopol och 

fullständig konkurrens till följd av omregleringen av apoteksmarknaden. Den totala 

efterfrågan fås genom att summera de enskilda individernas efterfrågan på läkemedel. 

 

2.2 Monopol 

En marknad med endast en säljare men många köpare kallas för monopol. Marknadsformen 

är den extrema motpolen till fullständig konkurrens. Eftersom endast ett företag finns 

tillgängligt på marknaden riktas konsumenternas totala efterfråga mot det enskilda 

monopolföretaget, därav blir företagets efterfrågekurva identisk med marknadens 
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efterfrågekurva. I figur 2 tillverkas 𝑑 enheter till ett pris 𝑝2. Om monopolföretaget istället 

tillämpar samma prissättning som under fullständig konkurrens skulle 𝑑 enheter produceras 

till ett lägre pris. Monopolistens utbjudna kvantitet är lägre med ett högre pris jämfört med 

pris och kvantitet under fullständig konkurrens. På grund av lägre konsumtion vid monopol 

är monopol välfärdsekonomiskt ogynnsam. Den mörkblå triangeln utgör välfärdsförlusten 

på grund av monopolprissättningen (Axelsson m.fl., 1998).  

 
Figur 2: Välfärdsförlust på grund av monopolprissättning (Getzen, s. 329, 2012). 

Nya aktörer tillåts verka på en marknad i samband med en avreglering. Ökad konkurrens 

leder till ökad tillgänglighet, lägre priser och bättre service men även till ökad tillväxt och 

samhällsekonomisk effektivitet. Det finns av dessa skäl flera faktorer som behöver tas med 

i beaktande vid utvärdering av en avreglering (Eriksson, 2011). Innan avregleringen av 

apoteksmonopolet uppgick antal apotek och apoteksombud till ungefär 2000. Idag har 

antalet försäljningsställen ökat och uppgår sammanlagt till ungefär 5400 

(Läkemedelsverket, 2018). 

 

Enligt en rapport av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (Sjukvårdsekonomi, 2008) 

innebär en ökad tillgänglighet av läkemedel att patienten kan påbörja sin behandling 

tidigare, utan att först uppsöka läkare. Detta sparar dels tid men också pengar eftersom 

patienten inte längre behöver betala avgiften för läkarbesöket utan kan istället direkt besöka 

en livsmedelsbutik. När läkarbesök och förskrivningar minskar kan mer resurser läggas på 
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patienter med svårare sjukdomstillstånd. Vidare belyser rapporten problematiken av en ökad 

tillgänglighet. På grund av konsumentens bristfälliga information om läkemedel ökar risken 

för feldosering. Dessutom kan feldoseringar orsaka ökade vårdkostnader till följd av 

potentiella biverkningar och fördröjda behandlingar. Bristfällig information skulle även 

kunna påverka interaktionen mellan receptbelagda- och receptfria läkemedel och slå ut 

effekten av det receptbelagda läkemedlet. Följaktligen kan det uppstå komplikationer som 

därnäst bidrar till ökade vårdkostnader för samhället. 

 

För att skatta hur den totala efterfrågan på smärtstillande recept i ett län för kvinnor 

respektive män påverkats sedan avregleringen av apoteksmonopolet används OLS. De 

variabler som inkluderas är utbildningsnivå, inkomst, arbetslöshet och andel utrikesfödda 

invånare. Invånarnas utbildningsnivå (utb) definieras som individer med minst tre år 

eftergymnasial utbildning som andel av befolkningen för respektive år och län. Andelen 

invånare med högre utbildning inkluderas eftersom flera tidigare studier visar på en lägre 

förskrivning av läkemedel hos individer med högre utbildningsnivå. Inkomsten (ink) mäts 

som mediannettoinkomst för respektive år och län. Denna variabel bör inkluderas eftersom 

det visat sig att individers hälsa förbättras med högre inkomst. Enligt den teoretiska 

modellen leder förbättrad hälsa till en minskad konsumtion av läkemedel, därav förväntas 

en negativ effekt. Andelen utrikesfödda invånare (utr) antas ha en negativ påverkan på 

förskrivningen av smärtstillande läkemedel då tidigare studier pekar på att utrikesfödda 

missgynnas inom vården. Arbetslösheten kommer i denna uppsats delas upp i två grupper, 

en för korttidsarbetslöshet (karb) och en för långtidsarbetslöshet (larb). Variablerna 

inkluderas eftersom tidigare studier bevisar att arbetslöshet påverkat sjukdomen LÖH 

positivt. Arbetslösheten kan därför tänkas påverka förskrivningen positivt. Uppsatsens 

samtliga förklaringsvariabler undersöks i en Korrelationsmatris där korrelationen inte tyder 

på någon avvikande effekt, (se tabell A4 och tabell A5). Följaktligen presenteras uppsatsens 

teoretiska modell att skatta: 

 

𝑌 = 𝑓(𝑢𝑡𝑏, 𝑖𝑛𝑘, 𝑢𝑡𝑟, 𝑘𝑎𝑟𝑏, 𝑙𝑎𝑟𝑏) 
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Kapitel 3 
Data 

 
3.1 Datamaterial 

Samtlig statistik är hämtad från Socialstyrelsens Statistiska Databas, Kommun- och 

landstingsdatabasen, samt Statistiska Centralbyrån. Datamaterialet omfattar Sveriges 

samtliga 21 län under perioden 2006–2017. Det totala antalet observationer uppgår till 252.  

 

Den beroende variabeln, antal förskrivna recept per invånare (y) är hämtad från 

Socialstyrelsens Statistiska Databas och består av antal förskrivna recept av smärtstillande 

läkemedel per capita med ATC-koder M01A och N02B. ATC-koderna innehåller många 

läkemedel som säljs receptfritt, bland annat Alvedon och Ipren. Recepten innehåller 

däremot inga uppgifter om diagnos eller förskrivningsorsak. Antalet förskrivna recept 

påverkas av en rad olika faktorer. Enligt exempelvis Socialstyrelsen (2017) och Sandman 

(2017) påverkar utbildningsnivån (utb) förskrivningen av smärtstillande läkemedel. Här 

används andelen individer med minst tre års eftergymnasial utbildning som en indikator på 

utbildningsnivån inom länet. Denna variabel är hämtad från Statistiska Centralbyråns 

Databas. 

 

Arbetslösheten är en annan faktor som troligtvis påverkar antalet förskrivna recept. Enligt 

Jonsson m.fl., (2011) drabbas arbetslösa mer av LÖH vid konsumtion av receptfria 

smärtstillande läkemedel än individer som inte är arbetslösa. Eftersom samma ATC-kod 

finns med i både receptfria och receptbelagda läkemedel, finns ett intresse att undersöka hur 

arbetslösheten påverkar förskrivningen av smärtstillande läkemedel. Som tidigare nämnts 

är arbetslösheten uppdelad i två variabler, en för korttidsarbetslöshet (karb) och en för 

långtidsarbetslöshet (larb). Korttidsarbetslösheten består av andel personer i arbetsför ålder 

som varit arbetslösa i max sex månader. Långtidsarbetslösheten består av andel personer i 

arbetsför ålder som varit arbetslösa i minst sex månader. Dessa variabler kommer från 

Kommun- och landstingsdatabasen och Statistiska Centralbyråns Databas. 
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Enligt Socialstyrelsen (2011) missgynnas utrikesfödda vid behandling av läkemedel. 

Eftersom olika län har olika stor andel utrikesfödda i befolkningen kan variabeln (utr) tänkas 

förklara skillnader i förskrivning av smärtstillande läkemedel. Här används andelen 

invånare som är födda i ett annat land. Variabeln är hämtad från Kommun- och 

landstingsdatabasen och består av individer mellan 20–64 år.  

 

Inkomstnivån är en annan faktor som troligtvis påverkar antalet förskrivna recept. Enligt 

(Sandman, 2017) drabbas låginkomsttagare mest av höga avgifter inom vården. Beroende 

på sjukdomstillstånd kan en person med låg inkomst tänkas gå direkt till apoteket för att 

undvika kostnaden för läkarbesöket. Variabeln (ink) består av den disponibla 

mediannettoinkomsten, dividerad med Konsumentprisindex (KPI5), uttryckt i SEK. 

Datamaterialet kommer från Kommun- och landstingsdatabasen och avser personer 20 år 

och äldre. Nedan presenteras den deskriptiva statistiken för kvinnor och män. 

 
Tabell 1 Deskriptiv statistik för kvinnor. 

Variabel Obs Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Utskrivna recept (y) 252 0,977 0,095 0,678 1,235 

Korttidsarbetslöshet 

(karb) 

252 0,073 0,014 0,043 0,115 

Långtidsarbetslöshet 

(larb) 

252 0,0361 0,0116 0,011 0,064 

Utrikesfödda (utr) 252 0,146 0,056 0,044 0,312 

Utbildning (utb) 252 0,143 0,026 0,097 0,231 

Inkomst (ink) 252 219060,5 22220,81 158816 281200 

                                                
5 KPI är det vanliga måttet för inflations- och kompensationsberäkningar i Sverige. KPI mäter den 
genomsnittliga prisutvecklingen för vad konsumenten faktiskt betalar (Statistiska Centralbyrån, 2018). 
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Tabell 2 Deskriptiv statistik för män. 

 Variabel Obs Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Utskrivna recept (y) 252 0,525 0,052 0,361 0,652 

Korttidsarbetslöshet 

(karb) 

252 0,076 0,017 0,037 0,118 

Långtidsarbetslöshet 

(larb) 

252 0,034 0,010 0,012 0,06 

Utrikesfödda (utr) 252 0,157 0,054 0,053 0,314 

Utbildning (utb) 252 0,093 0,024 0,061 0,182 

Inkomst (ink) 252 170937,4 18269,19 136474 234000 

 

Antalet förskrivna smärtstillande recept varierar mellan kvinnor, män, år och län. Det lägsta 

uppmätta antalet recept per kvinna fanns i Stockholms län under 2007 och var 0,678. Det 

högsta uppmätta antalet recept fanns i Norrbottens län under 2017 och var 1,235. För män 

var det lägsta uppmätta antalet recept 0,361 och fanns i Stockholms län under 2007. Det 

högsta antalet förskrivna recept var 0,652 och fanns i Norrbottens län år 2007. Stockholm, 

Uppsala, Skåne, Västra Götaland och Östra Götalands län stod för de första 50 

observationerna med minst antal förskrivna smärtstillande läkemedel. Kalmar, Dalarna och 

Norrbottens län var de dominerande länen bland de 50 observationer med högst förskrivna 

läkemedel. Av de 100 observationer med högst antal förskrivna recept var det endast åtta 

observationer som stod för männens förskrivningar.  

 

Utbildningsnivå varierar mellan kön, år och län. Den lägsta uppmätta andelen utbildning för 

kvinnor fanns i Gävleborgs län under 2006 och var 0,097. Den högsta uppmäta andelen 

utbildning fanns i Stockholms län under 2017 och var 0,231, däremot skiljde den sig inte 

mycket från Uppsala län som 2017 uppnådde 0,210. Den lägsta uppmäta andelen utbildning 

för män var 0,061 och fanns i Gävleborgs län år 2006. Den högsta uppmäta andelen 
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utbildning fanns i Stockholms län under 2017 och var 0,182. Av de 30 observationer med 

flest andel minst tre års eftergymnasiala studier var Stockholm det län med störst andel 

utbildade. Därefter kom Uppsala län och på tredje plats fanns Västerbottens län. Av dessa 

30 observationer var det endast 4 stycken som bestod av männens utbildningsnivå. Vad 

gäller inkomst var mediannettoinkomsten markant högre för kvinnor än män, vilket skulle 

kunna bero på att inkomsten är mer jämt fördelad mellan kvinnor än den är för män. 
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Kapitel 4 
Empirisk modell 

 
4.1 Fixed- och Random effects modell 

Analysen baseras på ett datamaterial som spänner över Sveriges samtliga län under perioden 

2006–2017. Vid estimering av paneldata6 är det viktigt att ta hänsyn till oobserverade 

effekter. De två vanligaste modellerna som används är en fixed effects-modell (FE) och en 

random effects-modell (RE) (Gujarati & Porter, 2009). 

 

En FE-modell används för att kontrollera för oobserverade variabler när de oobserverade 

variablerna varierar över entiteter men inte förändras över tid. FE-modellen har (n) olika 

intercept för varje entitet och kan vidare uttryckas som: 

 

𝑌_ = 𝛽&𝑋^_ + 𝛼^ + 𝑢^_	 

 

Där 𝛼^	(𝑖 = 1,… , 𝑛) fångar upp de oobserverade variablerna som varierar för varje entitet 

men är konstant över tid. Detta kan exempelvis vara kulturstatus för hur en individ ser på 

konsumtion av läkemedel. 𝑌_ är den beroende variabeln, 𝑋^_ är en oberoende variabel och 

𝛽& är koefficienten för den oberoende variabeln. 𝑢^_	är feltermen. (Stock & Watson, 2015).  

 

Till skillnad från en FE-modell antas variationen mellan entiteter i en RE-modell vara 

slumpmässig och okorrelerad med förklaringsvariablerna. 𝛼^ + 𝑢^_	behandlas som en 

summerad felterm bestående av två komponenter; en felterm inom, och en mellan 

                                                
6 Paneldata avser data för (n) olika entiteter som observerats vid (T) olika tidsperioder. Metoden möjliggör 
analys av upprepade observationer för tidsserien 2006–2017 vilken baseras på tvärsnittsdata över samtliga 
Sveriges län. Fördelen med paneldata är att tvärsnittsobservationerna ökar datakvaliteten och datakvantiteten 
jämfört med om enbart tidsserie eller tvärsnitt hade använts. Därmed har även slumptermen (u) två 
dimensioner, en för tiden (t) och en för tvärsnittsdatat (i) (Gujarati & Porter, 2009). 
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förklaringsvariablerna, som antas vara okorrelerad över tid. Detta gör att varje län får ett 

specifikt intercept som uttrycks som en avvikelse från det genomsnittliga interceptet. Det 

kan vara svårt att avgöra om 𝛼^ ska behandlas med en FE-modell eller RE-modell. En FE-

modell kan vara att föredra om 𝛼^ och 𝑋^_ är korrelerade eftersom en RE-modell ignorerar 

denna korrelation, vilket leder till felaktiga resultat. En FE-modell är att föredra om 

observationerna inte antas vara slumpmässigt dragna ur populationen, vilket de inte är då 

samtliga län inkluderas för de undersökta åren. Vidare utförs ett Hausmantest för att avgöra 

för vilken modell som ger mest korrekt estimat av effekterna. Testet är utformat med 

nollhypotesen att skillnaden för de olika tvärsnittskoefficienterna inte är systematisk 

(Verbeek, 2008).  

 

4.2 Modellspecifikation 

Hausmantestet för ekvationerna för både kvinnor och män var signifikant vilket innebär att 

nollhypotesen kunde förkastas och att en FE-modell är bäst lämpad, (se tabell A3). Vidare 

utförs ett Woolridge-test vilket testar för första ordningens autokorrelation. Testet 

genomförs med fem procents signifikansnivå med en nollhypotes att ingen första ordnings 

autokorrelation förekommer. Testet var signifikant och visade att autokorrelation 

förekommer, (se tabell A2). Autokorrelation kan åtgärdas genom att tidsförskjutningar 

introduceras i modellen. När tidsförskjutningar introduceras innebär detta att förändringen 

i de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln med en tidsförskjutning 

(Wooldridge, 2010). För att besvara uppsatsens frågeställning inkluderas en dummyvariabel 

som tar hänsyn till antalet förskrivna smärtstillande läkemedel före och efter avregleringen 

av apoteksmonopolet. Vidare inkluderar den slutgiltiga empiriska modellen att skatta 

variablerna utbildning, inkomst, korttidsarbetslöshet, långtidsarbetslöshet och andel 

utrikesfödda invånare. Samtliga variabler förskjuts med ett år varpå kort- och 

långtidsarbetslöshet förskjuts med två år. Den slutgiltiga modellen att skatta är följande:  

 

𝑌_ = 𝛽& ∗ 𝑢𝑡𝑏^_`& + 𝛽( ∗ 𝑖𝑛𝑘^_`& + 𝛽a ∗ 𝑘𝑎𝑟𝑏^_`(+	𝛽b ∗ 𝑙𝑎𝑟𝑏^_`( + 𝛽c ∗ 𝑢𝑡𝑟 _`& + 𝛽d ∗

𝐷& + 𝛼^ + 𝑢^_,                                                                                                                      (1) 
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Där (i) identifierar det specifika länet och (t) året för observationen. 𝛼^ är de länsspecifika 

fixa effekterna och 𝑢^_ är feltermen. 𝐷& är dummyvariabeln och antar värdet 0 före 

avregleringen och 1 efter avregleringen. Två regressioner utförs där beroendevariabeln 

enbart utgörs av kvinnorna respektive männens antal förskrivna recept per capita. Detta för 

att analysera hur olika faktorer enskilt påverkar kvinnor respektive män. Vidare är det troligt 

att beslut om att köpa läkemedel är beroende av tidigare händelser i tidigare tidsperioder. 

För att ta hänsyn till detta har följande variabler förskjutits med ett år varpå kort- och 

långtidsarbetslösheten förskjutits två år. 
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Kapitel 5 
Resultat 

 
En första regression visade att det med statistisk signifikans förekommer regionala 

skillnader för 18 av Sveriges samtliga län, för både kvinnor och män i förskrivning av 

smärtstillande läkemedel mellan åren 2006 till 2017, (se tabell A1). Parameterestimaten för 

ekvation (1) för kvinnor och män presenteras i tabell 3 nedan. 

 
Tabell 3 Parameterestimat för kvinnor och män. 

 Specifikation Kvinnor Specifikation Män 

Utskrivna recept (Y) Coef. 

(Std. Err) 

Coef. 

(Std. Err) 

Utbildning (utb) -4,6237 *** 

(0,9564) 

-5,2570 *** 

(0,7809) 

Långtidsarbetslöshet (larb) -0,0047 * 

(0,0028) 

0,0017 

(0,0017) 

Korttidsarbetslöshet (karb) -0,0054 **  

(0,0024) 

-0,0021* 

(0,0011) 

Inkomst (ink) 0,0022 *** 

(0,0004) 

0,0014 *** 

(0,0002) 

Andel utrikesfödda (utr) -0,0011 

(0,0032) 

-0,0035 

(0,0023) 

Dummyvariabel (𝐷&) 0,0159 * 

(0,0091) 

0,0133 ** 

(0,0043) 

P<0,10 *, P<0,05 **, P<0,01 *** 
 

Utbildning är signifikant för både kvinnor och män och påverkar förskrivning av 

smärtstillande läkemedel negativt. Korttidsarbetslösheten för både kvinnor och män är 

signifikant och påverkar förskrivningen negativt. Långtidsarbetslösheten för män är inte 
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signifikant och kan därför inte med empirisk säkerhet ange vilken riktning koefficienten har 

på förskrivningen av smärtstillande läkemedel. Däremot är långtidsarbetslösheten för 

kvinnor signifikant och påverkar förskrivningen negativt, dessutom påverkar 

långtidsarbetslösheten för kvinnor förskrivningen mindre negativt än 

korttidsarbetslösheten. Vad gäller inkomsten är variabeln signifikant för både kvinnor och 

män och påverkar förskrivningen av smärtstillande läkemedel positivt. Andelen 

utrikesfödda personer är inte signifikant för varken kvinnor eller män och kan därför inte 

med empirisk säkerhet ange vilken riktning koefficienten har på förskrivning av 

smärtstillande läkemedel. 

 

Dummyvariabeln är signifikant för både kvinnor och män, vilket innebär att det finns 

empiriskt stöd för att antalet förskrivna smärtstillande läkemedel ökat sedan avregleringen 

av apoteksmonopolet. För kvinnor och män skiljer sig det genomsnittliga antalet recept för 

de undersökta åren, där kvinnor förskrivs betydligt mer smärtstillande läkemedel än män 

(se figur A1).  
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Kapitel 6 
Diskussion 

 
Enligt ekonomisk teori leder ökad konkurrens till förbättrad tillgänglighet. Att antal 

förskrivningar av smärtstillande läkemedel ökat sedan avregleringen motsätter sig 

uppsatsens hypotes om att avregleringen resulterat i en minskad förskrivning. En möjlig 

förklaring är att de individer som förskrivs smärtstillande läkemedel kan tänkas vara 

drabbade av för svåra smärtor att receptfria smärtstillande läkemedel inte kan substituera de 

förskrivna smärtstillande läkemedlen. En annan motivering kan vara att receptbelagda 

läkemedel är mer ekonomiskt för individen än receptfria läkemedel eftersom 

högkostnadsskyddet täcker upp kostnader som överstiger 2200 SEK. Eftersom 

datamaterialet inte behandlar individdata är det däremot svårt att se hur mycket läkemedel 

individer förskrivs eller vilken deras förskrivningsorsak är. 

 

Resultaten indikerar regionala skillnaderna vid förskrivning av smärtstillande läkemedel 

vilket överensstämmer med en rapport av (Socialstyrelsen, 2011) där landstingens egna 

HTA-grupper presenteras som en av anledningarna för dessa variationer. Det går att 

diskutera för huruvida landstingens egna bedömningar av läkemedel överensstämmer med 

hälso- och sjukvårdslagen där målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen, vilket även diskuteras av (Sandman, 2017). En individ som får reda på att 

andra regioner behandlar samma ärende olika kan påverka individens tillit för hälso- och 

sjukvården och dessutom kan individen känna sig felbehandlad, vilket kan resultera i 

konsekvenser som att inte söka vård. 

 

Vidare visar resultaten att kvinnor förskrivs betydligt mer smärtstillande läkemedel än män. 

Detta överensstämmer med en artikel av Socialstyrelsen (2018) och en studie av Bergman 

(2011). Enligt Bergman är dessutom kvinnors smärttröskel lägre än männens vilket kan 

tänkas vara en av orsakerna till att bedömning av läkemedelsförskrivningar mellan kvinnor 

och män skiljer sig åt. Skillnaderna kan vara problematiska för både individen och 
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samhället. Att bedömning skiljer sig mellan kvinnor och män kan leda till att kvinnor 

överkonsumerar läkemedlen, vilket även konstaterats enligt tidigare forskning av Jonsson 

m.fl., (2011) som bevisar att kvinnor drabbas mest av LÖH. Skillnaderna kan leda till att 

männen förskrivs för lite vilket påverkar individens hälsa negativt då det finns en risk att 

sjukdomsbesvär förbises. Följaktligen leder en överförskrivning hos kvinnor till 

samhällsekonomiska förluster eftersom bieffekterna av en överkonsumtion kan behöva 

behandlas på nytt. För männen kan de förbisedda sjukdomarna resultera i ökade 

vårdkostnader till följd av utebliven behandling.  

 

I enighet med Gerdtham m.fl., (1999) överensstämmer resultaten om att utbildningsnivån 

påverkar hälsan positivt, då antal förskrivna smärtstillande läkemedel minskar med högre 

utbildning. Högre utbildning kan tänkas fungera som en indikator på bra hälsoförhållanden. 

Högre utbildning kan till exempel medföra stabil ekonomi, lägre hälsorisker i arbetslivet 

och mindre stress. Ofta innebär även hög utbildning en bättre löneutveckling vilket gör att 

individer kan vara mer försiktiga med konsumtion av tobak och alkohol som påverkar 

deprecieringstakten negativt. Nyttan från konsumtion av tobak och alkohol medför därför 

en större onytta än för individer som inte har samma löneutveckling. 

 

Korttidsarbetslösheten påverkar förskrivning av smärtstillande läkemedel negativt för både 

kvinnor och män. Koefficientens riktning för långtidsarbetslösa män var obestämd medan 

den för kvinnor var negativ. Dessa resultat motsäger tidigare forskning av Jonsson m.fl., 

(2011) som påvisade en positiv effekt mellan LÖH och arbetslöshet. En möjlig orsak till 

den negativa effekten kan vara att individer som blir arbetslösa minskar sin stress. En 

minskad stress förbättrar hälsan och förskrivning av smärtstillande läkemedel minskar. Det 

är dock rimligt att anta att hälsan försämras desto längre en individ är arbetslös. 

Långtidsarbetslösheten påvisade en mindre negativ effekt av förskrivna smärtstillande 

läkemedel än vad korttidsarbetslösheten gjorde. För en individ som varit arbetslös länge kan 

situationen verka omöjlig att förändra. Denne kan uppfatta sig själv som mindre värd vilket 

kan tänkas påverka individens självkänsla och medföra ångest, oro, sömnlöshet och 



 23 

depression. Sömnlöshet kan leda till huvudvärk som i sin tur innebär ökad konsumtion av 

smärtstillande läkemedel. Det är dock rimligt att anta att dessa sjukdomar behöver 

behandlas med andra läkemedel än smärtstillande. Däremot går det inte att exkludera de 

smärtstillande läkemedlen eftersom förskrivningsorsak inte studeras. 

 

Variabeln mediannettoinkomst kan ifrågasättas som lämplig eftersom län är ett stort område 

och inkluderar många olika inkomstklasser. Detta kan innebära att mediannettoinkomsten 

inte förklarar särskilt mycket av förskrivningen av smärtstillande läkemedel, dessutom är 

det svårt att säga vilken inkomstklass som påverkas mest. Att inkomsten korrelerar med 

utbildning kan innebära att individer med högre inkomst har en högre utbildning. Detta kan 

användas som argument för att hälsan skulle vara bättre desto högre inkomst en individ har, 

vilket även fastställts av Gerdtham m.fl., (1999). En annan aspekt är att högre inkomst sätter 

individen i ett bättre förhandlingsläge gentemot läkaren. En individ med högre inkomst kan 

tänkas vara mer benägen att besöka en privat läkare än en offentlig läkare som ofta har 

längre vårdköer och där individen endast betalar för läkarbesöket. Det motsatta kan tänkas 

vara att individer som har lägre inkomst är i stort behov av att vara friskt eftersom kostnaden 

av att vara sjuk kan drabba dessa individer hårt ekonomiskt. 

 

Andelen utrikesfödda kvinnor och män var inte signifikant vilket innebär att 

koefficienternas riktning är obestämd. Däremot var andelen utrikesfödda kvinnor nästan 

signifikant med en negativ effekt på smärtstillande läkemedel. Att utrikesfödda skulle 

påverka förskrivningen negativt överensstämmer med en tidigare artikel av Socialstyrelsen 

(2011) som fastställer att utrikesfödda individer missgynnas inom vården. En förklaring till 

att utrikesfödda förskrivs mindre smärtstillande läkemedel kan tänkas bero på tidigare 

erfarenheter som påverkar tilliten för läkare. Dessutom kan det förekomma brister vid 

kommunikationen beroende på hur bra en individ är på språket. Enligt Babalola (2017) 

skiljer sig efterfrågan på vård åt eftersom varje konsument är känslomässigt olik en annan. 

Ett likande antagande kan göras vad gäller olika kulturer eftersom många kulturer är olika 

och har olika syn på användandet av smärtstillande läkemedel. Datamaterialet är inte 



 24 

individbaserat vilket gör det svårt att säga vilka kulturella skillnader eller tidigare 

erfarenheter som skulle göra att utrikesfödda har en negativ påverkan på förskrivningen.  

 

En avreglerad marknad har gjort att konsumtion av läkemedel inte regleras på samma sätt 

som vid receptbelagda smärtstillande läkemedel. Även fast livsmedelsbutiker har en 

skyldighet att registrera försäljning av läkemedel finns det inget persondata som visar 

enskilda individers konsumtion av läkemedel. Att förskrivna smärtstillande läkemedel ökat 

sedan avregleringen betyder inte att de receptfria läkemedlen minskat. Det går därför att 

argumentera för en ökad tillsyn av receptfri läkemedelsförsäljning och huruvida 

avregleringen var ett bra beslut ur ett välfärdsekonomiskt perspektiv. Eftersom uppsatsen 

endast behandlar data för hela populationen kan en framtida studiemöjlighet vara att 

undersöka förskrivning av smärtstillande läkemedel på individnivå. Individers 

förskrivningsorsak kan tas med i beaktande och det skulle då vara möjligt att separera 

individer som inte kan sluta med receptbelagda smärtstillande läkemedel och individer som 

kan tänkas substituera smärtlindringen med receptfria läkemedel. 
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Appendix 
 

 Specifikation män Specifikation kvinnor 

y Coef. 

(Std. Err) 

Coef. 

(Std. Err) 

Dalarnas län 0,0201 ** 

(0,0089) 

0,0122 

(0,0153) 

Gävleborgs län -0,0045 

(0,0089) 

-0,0015 

(0,0153) 

Gotlands län 0,0164 * 

(0,0089) 

-0,0280 * 

(0,0153) 

Hallands län 0,0285 *** 

(0,0089) 

-0,0267 * 

(0,0153) 

Jämtlands län 0,0340 *** 

(0,0089) 

0,0089 ** 

(0,0153) 

Jönköpings län -0,0094 

(0,0089) 

-0,0387 ** 

(0,0153) 

Kalmar län 0,0623 *** 

(0,0089) 

0,0719 *** 

(0,0153) 

Kronobergs län 0,0631 *** 

(0,0089) 

0,1177 *** 

(0,0153) 

Norrbottens län 0,7773 *** 

(0,0089) 

0,1581 *** 

(0,0153) 

Örebro län 0,0272 *** 

(0,0089) 

0,0555 *** 

(0,0153) 

Östergötlands län -0,0460 *** 

(0,0089) 

-0,0434 *** 

(0,0153) 
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Skåne län -0,0460 *** 

(0,0089) 

-0,1058 *** 

(0,0153) 

Sörmlands län 0,0246 *** 

(0,0089) 

0,0106  

(0,0153) 

Stockholms län -0,1243 *** 

(0,0089) 

-0,2486 *** 

(0,0153) 

Uppsala län -0,0735 *** 

(0,0089) 

-0,1241 *** 

0,0153) 

Värmlands län 0,0217 ** 

(0,0089) 

0,0496 *** 

(0,0153) 

Västerbottens län 0,0654 *** 

(0,0089) 

0,1236 *** 

(0,0153) 

Västernorrlands län 0,0372 *** 

(0,0089) 

0,0755 *** 

(0,0153) 

Västmanlands län 0,0240 *** 

(0,0089) 

0,0506 *** 

(0,0153) 

Västra Götalands län -0,0038  

(0,0089) 

-0,0417 *** 

(0,0153) 

P<0,10 *, P<0,05 **, P<0,01 ***   
Tabell A1 Skillnader i förskrivning av smärtstillande läkemedel mellan län och kön 

 

𝑯𝟎: förekommer ingen autokorrelation 

F(1, 43) = 169,253 

P = 0,0000 
Tabell A2 Woolridge-test vilket testar för autokorrelation 
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𝑯𝟎: Skillnader i koefficienterna är ej systematiska 

Kvinnor Män 

Chi2(4) = 15.39 Chi2(4) = 17,81 

P = 0,0040 P = 0,0013 
Tabell A3 Hausmantest för kvinnor respektive män 

 

 karb larb utr utb ink 

karb 1,0000     

larb 0,0430 1,0000    

utr -0,0895 0,0823 1,0000   

utb -0,0264 -0,1859 0,0653 1,0000  

ink -0,2361 0,2060 0,5415 0,5427 1,0000 
Tabell A4 Korrelationsmatris för kvinnor 

 

 karb larb utr utb ink 

karb 1,0000     

larb -0,3710 1,0000    

utr 0,0155 0,1335 1,0000   

utb -0,1488 0,0395 0,0591 1,0000  

ink -0,3562 0,2413 0,6442 0,6724 1,0000 
Tabell A5 Korrelationsmatris för män 
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Figur A1 Genomsnittligt antal förskrivna smärtstillande läkemedel för kvinnor och män för åren 2006–2017. 
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