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Sammanfattning 
Det är idag vanligt inom verksamheter som skola och omsorg att använda rankningar för att 

utvärdera kvalitet och skapa beslutsunderlag, något som är behäftat med stor osäkerhet. Trots det 

redovisas ofta dessa utan speciellt tagen hänsyn till den närvarande slumpvariationen. Mot bakgrund 

av det har vi varit speciellt intresserade av sådana data och har för uppsatsen haft tillgång till 

skoldata samt tre olika sjukvårdsdata. För att identifiera om och när en rankning kan vara meningsfull 

har vi för samtliga data jämfört länsnivå med lägre nivåer.  

Uppsatsen behandlar den slumpmässiga variation som framträder i samband med upprättandet av 

rankningslistor. Då små enheter är mer mottagliga för naturlig variation, förväntas denna har särskild 

betydelse för placeringen och inte sällan återfinns dessa i toppen eller botten av tabellen. Två i grund 

olika metoder som båda är konstruerade för att hantera osäkerheten i rankningar testas empiriskt i 

uppsatsen.  

Uppsatsen finner att det i samtliga fall är förenat med stora svårigheter att skapa meningsfulla och 

entydiga rankningar. Dels till följd av slumpmässig variation men även för att de skillnader som 

observeras mellan enheter är alltför små för att kunna göra åtskillnader i kvalitet. Speciellt krävs 

mycket stora stickprov för att göra en rankning mindre osäker.  

 

Författarnas tack 
Vi vill rikta särskilt tack till Sture Holm som tillhandahöll sin ännu opublicerade metod på området. Vi 

vill också tacka Adam Taube, som på ett intresseväckande sätt inledningsvis hjälpte oss med att hitta 

lämpligt material och försåg oss med data. Dessutom tackar vi Ronnie Pingel som varit ett stort stöd i 

programmeringsfasen. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Rolf Larsson som bidragit 

med synpunkter och varit ett stöd under hela uppsatsprocessen.  
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1. Inledning 
Det har blivit allt vanligare att försöka utvärdera den egna verksamheten med kvantitativa metoder 

inom samhällets alla grenar. Det moderna samhället kräver att såväl privat, offentlig som ideell 

sektor kan presentera statistik över sina resultat på ett lättillgängligt och öppet sätt. I ett försök att 

förenkla och framhålla den egna verksamhetens resultat, har man ofta låtit bli att presentera 

konkreta siffror, och istället framhållit sin egen position relativt andra konkurrerande verksamheter. 

Detta har skapat ett överflöd av olika former av rankningar, där liknande verksamheter rangordnas 

med avseende på någon eller några specifika variabler.  

Inom den privata sektorn har Corporate Social Responsibility (CSR) blivit allt viktigare, där företag 

försöker framhålla sitt eget ansvarstagande vad gäller ekonomisk och social hållbarhet. Detta har 

resulterat i en rad rankningar där företag listas med avseende på hur jämställda de är i exempelvis 

Folksams Jämställdhetsindex, eller efter miljöpåverkan likt i Dow Jones Miljöindex. Inom den ideella 

sektorn har olika former av ranglistor också dykt upp på senare år, ofta rangordnas exempelvis 

biståndsorganisationer på hur stor andel av budgeten som går till administrativa kostnader (Dagens 

Industri 2011). 

Inom den offentliga sektorns verksamheter har det sedan 1980-talet blivit mer frekvent att 

presentera data i olika former, och då har även rankningslistor blivit vanligt förekommande. Ofta har 

detta beslutats och initialiserats från politiskt håll, där tanken har varit att applicera 

marknadslösningar och målstyrning på offentlig sektor. Detta fenomen brukar inom den 

statsvetenskapliga forskningen benämnas New Public Management. Tanken är att man genom 

resultatutvärdering och presentation av data i olika former ska kunna uppnå mätbara mål och lättare 

kunna skapa en effektiv offentlig sektor. Dessa rankningslistor har också ett samband med de 

valfrihetsreformer som genomförts inom skola och sjukvård, vilka krävt jämförbarhet mellan olika 

typer av verksamheter. Detta har lett till att mängder av rankningslistor upprättats. Man listar skolor 

med avseende på snittbetyg, sjukhus med avseende på antalet lyckade operationer och Stockholm 

stad delar numera ut lärarlöner efter elevernas prestation i grundskolan (Persson et al. 2012).  

Dessa rankningslistor kan vara ett kraftfullt verktyg för att bedöma och jämföra hur väl olika 

organisationer fungerar, och är de dessutom rätt konstruerade så kan de leda till välgrundade 

slutsatser.  

Det är emellertid lätt att dessa försök att rangordna enheter misslyckas på mer eller mindre 

uppenbara sätt. Bland de mer konkreta snedstegen som görs är att man försöker jämföra två eller 

fler enheter som skiljer sig markant åt i något avseende. Detta har bland annat uppmärksammats av 

Adam Taube gällande socialstyrelsens försök att rangordna sjukhus efter mortalitet i samband med 

hjärtinfarkt (Taube 1996). Där framhåller han att patienterna i upptagningsområdena har olika 

bakgrund i form av yrke, kön och livsstil samtidigt som sjukhusen kan ha olika organisering i form av 

diagnosticering och rapportering. Denna så kallade fallblandning är en del av variationen som 

påverkar slutresultatet. Skillnader är därför att vänta, även om vården skulle vara precis lika effektiv 

överallt. Men även i frånvaron av liknande problem så finns det viktiga statistiska hänsynstaganden 

att göra när man upprättar rankinglistor. Hur tar man hänsyn till enheter med olika stickprovsstorlek, 

och till den slumpmässiga variation som förväntas uppstå när man försöker mäta verkligheten? De är 

dessa statistiska hänsynstaganden som kommer utredas närmare i denna uppsats.  
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2. Syfte, frågeställning och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att testa olika metoder som tar hänsyn till stickprovsstorleken och den 

slumpmässiga variationen som förväntas uppstå hos enheterna vid rankning. Genom att införa olika 

mått på osäkerhet och testa datamaterial som idag används i rankningslistor hoppas vi kunna 

besvara under vilka förutsättningar det är meningsfullt att upprätta dessa rangordningar.  

1) Hur hanteras olika stora enheter och naturlig variation som förväntas förekomma vid 

rankinglistor? 

2) Under vilka förutsättningar kan det vara meningsfullt att upprätta rankinglistor? 

Vissa antaganden och avgränsningar är nödvändiga för att besvara stående frågor. Den första gäller 

hur vi använder metoderna. De båda metoderna ger mått på osäkerheten i rankningar, men skiljer 

sig åt på vissa fundamentala plan. Den första bygger på traditionell statistisk analys med 

konfidensintervall för att ringa in osäkerheten i parameterskattningen, och den andra är en empirisk 

bayesiansk metod som utgår ifrån hiearkiska modeller. Vi begränsas därför till att inte helt kunna 

jämföra de två metoderna och de bör snarare ses som komplement till varandra. Däremot kan vi 

med hjälp av metoderna jämföra resultaten för de olika dataseten och på så sätt ge närmare svar på 

uppsatsens andra frågesats.   

Uppsatsen kommer huvudsakligen att fokusera på osystematiska slumpfel, men att jämföra enheter 

är givetvis behäftat med andra problem. Vad gäller de skol- och sjukhusdata vi kommer arbeta med i 

denna uppsats så kan det redan i mätprocessen ha uppstått systematiska fel. Sätts exempelvis betyg 

enligt samma objektiva principer över hela landet eller finns det skillnader mellan regioner, 

kommuntyp, och mellan privata och kommunala skolor? För sjukhusen finns det också stora problem 

med att registrera fall, hur gör man exempelvis med de som lider av flera sjukdomar samtidigt, och 

hur sjuk behöver en patient vara för att anses behöva behandling? Dessa problem i mätprocessen 

utgör tillsammans med problemet att många enheter inte är jämförbara (sammansättningen skiljer 

sig ofta på till exempel socio-ekonomiska variabler och hälsa) de systematiska mätfelen. Dessa 

systematiska mätfel kommer inte att ha någon central plats för oss, men är viktiga att ha i åtanke 

under uppsatsens gång och framförallt då resultaten presenteras.  

Därtill bör vi kommentera det faktum att många av de dataset vi använder är baserade på 

totalundersökningar. Huruvida slumpfel existerar i dessa typer av undersökningar är mångt och 

mycket en filosofisk fråga, och är i sig självt ett ämne som skulle kunna fylla både en uppsats och en 

doktorsavhandling. Vi kommer i denna uppsats utgå ifrån att slumpen kan påverka vilket utfall man 

får vid mätningarna, vilket också ter sig rimligt utifrån datasetens art. Ger man exempelvis en viss 

behandling till en viss typ av patient, så kan man rimligtvis inte räkna med exakt samma utfall varje 

gång. 
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3. Disposition 
I avsnitt 4 beskriver vi teorin bakom de två metoder vi kommer att använda i uppsatsen. Våra 

datamaterial och restriktioner av dessa beskrivs i avsnitt 5. Resultaten av att applicera metoderna på 

dessa data redogörs för i avsnitt 6. Till att börja med går vi igenom resultaten på sjukhusdatat, i 

ordningen länsnivå, sjukhusnivå. Sedan följer en jämförelse av resultaten på de båda nivåerna. Enligt 

samma mönster går vi igenom resultaten av båda metoder på skoldatat. I avsnitt 7 diskuteras våra 

resultat och i den avslutande delen besvarar vi frågeställningen.  

4. Teori  
I sin enklaste form brukar rangordningslistor enbart presenteras i form av en lista där en 

punktskattning har uppmätts för varje enhet. Medan detta i sig kan vara intressant då skillnaderna 

mellan enheter är stora, då enheterna är jämförbara och då de har likarartade stickprovsstorlekar, så 

kan det dock få konsekvenser när dessa kriterier inte är uppfyllda.   

Problemet med att de ingående enheterna har olika storlek visar sig ofta i att de minsta enheterna 

antingen hamnar högst upp eller längst ner på listan. Det händer då att man drar slutsatsen att små 

skolor är bättre än stora eller att andelen överlevande efter en stroke är fler på små sjukhus relativt 

stora. I förlängningen kan dessa tolkningar få stor effekt då det kan ha kommit från beslutande nivå 

att ta fram rankingen för framtida beslutsunderlag, nyligen har exempelvis Stockholm stad låtit 

lärarlönerna baseras på skolrankning (Persson et al. 2012).   

Att man ofta ser de små enheterna högst upp eller längst ner beror till stor del på slumpmässig 

variation. Alla observationer för varje enhet ses som ett stickprov ur en population. Ett stort 

stickprov sammanfattar populationens utseende bättre än ett litet, eller, ett litet stickprov uppvisar 

större variation än ett stort. Resultatet för skattandet av proportionsandelar blir då att de enheter 

med ett stort antal observationer tenderar att ha en andel som är närmare populationsandelen 

medan de små enheternas andelar tenderar att ligga längre ifrån. Det är detta vi avser när vi 

fortsättningsvis talar om naturlig variation1. Är dessutom de ursprungliga skillnaderna mellan de olika 

enheterna försumbara kan det leda till att man drar väldigt stora slutsatser från ett material som 

egentligen inte säger särskilt mycket (Taube 1996).  

För att råda bot på dessa slumpfel ser man ibland i samband med rankningslistor kompletterande 

mått och tester. De mer grundläggande tester man använder brukar utgå från nollhypotesen att alla 

medelvärden i en rankningslista är lika, där man använder F-test för att besvara sin hypotes. Denna 

nollhypotes är i sig självt ganska ointressant, dels för att den inte säger något om vilken/vilka enheter 

som sticker ut och på vilket sätt, dels för att man i princip alltid kan räkna med att nollhypotesen 

förkastas om antalet enheter som testas i hypotesen är stort. Detta beror på mothypotesen att 

åtminstone en enhet skiljer sig ifrån de övriga med avseende på medelvärdet, vilket blir mer 

sannolikt då antalet enheter stiger.  

I vissa fall kan man se 95 %-iga konfidensintervall för punktskattningen för alla enheter 

(Socialstyrelsen 2012), som kompletterar de vanliga staplarna i diagram och tabeller. Dessa 

konfidensintervall ger när de tolkas enskilt en statistiskt rättvis bild av osäkerheten, men när de 

                                                           
1
 Vi kommer ibland, för att variera språket, att använda detta begrepp synonymt med slumpmässig variation 

och stickprovsvariation.  
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tolkas simultant för rangordningen i ett helt dataset så blir läget ett annat. Konfidensintervallen kan 

ses som en del i en binomial process där sannolikheten att man lyckas pricka in de rätta 

parametervärdet på samtliga enheter är       , om det är   enheter som jämförs simultant 2. 

I den här uppsatsen kommer vi använda två metoder för att undersöka osäkerheten i rankinglistor, 

där man på olika sätt försöker hantera dessa simultana tolkningar och den naturliga variationen, 

vilken gör att de små enheterna oftare är överrepresenterade i toppen och botten av rankningslistor. 

Den första är Holms metod, 2012, som utgår från konfidensintervall för rangen som kan tolkas som 

ett mått på osäkerheten i data med bakgrund i ovanstående diskussion kring stickprovsstorlekar och 

naturlig variation. Enheter som utgör små stickprov får breda intervall, medan mer precisa intervall 

fås hos enheter med ett stort antal observationer. Samtidigt korrigeras signifikansnivån för att göra 

simultana tolkningar möjliga. 

Den andra är Andersson, Carling och Mattsons metod, 1998, där man simulerar nya 

proportionsandelar som jämförs med de ursprungliga för varje enhet. Problemet med den naturliga 

variation som de små enheterna är exponerade för hanteras genom att man låter betydelsen av 

enheternas storlek minska i simuleringssteget. Fördelningen att simulera ifrån blir specifik för varje 

enhet och genom ett slags justering av fördelningens parametrar kompenseras de små enheterna för 

sin ofta större stickprovsvariation så att de i större utsträckning än stora/medelstora enheter närmar 

sig den verkliga proportionsandelen (Andersson et al 1998).  

Valet av dessa två metoder kan behöva motiveras. Holms metod är så vitt vi kunnat finna den enda i 

sitt slag. I inledningen till sin artikel beskriver Holm att metoden syftar till att ge ett kvalitetsmått till 

alla de jämförelser som idag görs mellan olika sjukhus. Då vi tidigare kommit i kontakt med ämnet via 

Adam Taubes artiklar om svårigheterna med att jämföra sjukhus (Taube 1996 och Taube 2008) ansåg 

vi att det vore intressant att testa Holms nyutvecklade metod empiriskt på den typ av data som 

metoden utvecklades för. Andersson, Carling och Mattsons metod hade sedan tidigare utvecklats 

med ett syfte som liknade Holms och den har bland annat applicerats på ett dataset över dödligheten 

vid hjärtinfarkt. Denna metod utgör således en intressant referenspunkt för att kunna se om 

metoderna når likartade slutsatser för de olika dataseten.    

Då metoderna vi använt oss av har krävt en hel del beräkningar (för kommundata krävs närmare 

170 000 z-tester med Holms metod och 5800 simuleringar för den andra metoden) så har det blivit 

nödvändigt att programmera beräkningar och steg, vilket vi gjort i programvaran R. Koden återfinns i 

Appendix 2. 

4.1 Holm 
En nyutvecklad metod på området med rankningslistor lanseras nu i dagarna av Sture Holm. 

Metodens mål är att skapa konfidensintervall för rangen hos varje enskild enhet i en rankningslista, 

och på så sätt ge en mer nyanserad bild av osäkerheten i skattningarna. (Holm 2012) 

Eftersom rankning enbart utgår ifrån enheternas position relativt varandra, så blir det rimligt att utgå 

från differensen mellan enheter. Om vi exempelvis har en rankning med 3 enheter så är vi för den 

                                                           
2
 Om antalet tillåtna fel är 0 och sannolikheten att man träffar rätt är       så fås 

         (
 
 
)                       
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första enhetens rankning intresserade av hur den förhåller sig till de andra två enheterna, det vill 

säga vi vill veta differensen mellan enhet 1 och 2, samt differensen mellan 1 och 3.  

Då de rankningar vi kommer att testa baseras på andelar är det dessutom rimligt att arbeta med 

binomialfördelningen, som i sin tur kommer att approximeras med normalfördelningen då 

stickprovsstorlekarna kommer att vara stora i vårt fall.  

Holm använder då en välkänd statistika för att testa proportionsdifferenserna: 

     
 ̂   ̂ 

√
 ̂     ̂  

  
 

 ̂     ̂  

  

          (1) 

Ekvation (1) är väldigt intuitiv att använda i samband med rankningslistor då den lyckas korrigera de 

problem som adresserats tidigare.  Man tar genom dess utseende hänsyn till stickprovsstorleken, 

försumbara skillnader och naturlig variation.  

Ekvations (1) används i hypotestester för alla de   enheter vi vill konstruera intervall för. Dessa testas 

mot alla de andra   enheterna i datamaterialet, där    . Om vi använder ovanstående exempel med 

3 enheter, så innebär det att enhet 1 testas mot enhet 2 och 3, enhet 2 testas mot enhet 1 och 3 

samt enhet 3 mot enhet 2 och 1. Vidare gäller att vi vid konstruktionen av ett konfidensintervall är 

intresserade av både de enheter som kan sägas vara större och de som kan sägas vara mindre, alltså 

en övre och en undre gräns i intervallet. 

För den undre gränsen i intervallet vill vi veta antalet enheter som är mindre än den  :te enheten 

som vi konstruerar intervallet för, d.v.s. hur många enheter som kan sägas vara bättre (Holm har 

mortalitet bland olika sjukhus i åtanke och en lägre proportion ses därmed som bättre). Vi testar 

således hypoteserna:   

             

                

Om vi betecknar antalet enheter med   så testas således     ensidiga hypoteser för den  :te 

enhetens lägre intervallgräns. Den lägre gränsen ges av antalet förkastade hypoteser (betecknas 

hädanefter     ) efter att vi adderat med 1 för att få korrekta rankningar (inga förkastade hypoteser 

hade i annat fall inneburit att intervallet börjar på rank 0 vilket förstås är omöjligt).  

För den övre gränsen i intervallet gäller att vi vill veta antalet   enheter som är större än den  :te 

enheten som vi konstruerar intervallet för, d.v.s. hur många enheter som kan sägas vara sämre. Vi 

testar följaktligen hypoteserna:   

             

                

Således har vi M   ensidiga hypoteser för den  :te enhetens övre intervallgräns. Den lägre gränsen 

kommer att ges av antalet enheter efter att vi subtraherat antalet förkastade hypoteser (betecknas 

hädanefter     ), d.v.s. antalet som i testerna anses vara sämre. 
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För konfidensintervallet ovan går det dock inte att använda den vanliga signifikansnivån på    , då 

flera tester används simultant för att via inferens uttala oss angående enheternas ranking. Den 

eftersträvade säkerheten vi önskar för intervallet är      , men vid multipla tester täcker 

intervallet bara in rätt parameter med sannolikheten         . För att korrigera dessa tester för 

massignifikans använder sig Holm av en stegvis förkastande Bonferronimetod (Sequentially rejective 

Bonferroni), där signifikansnivån korrigeras stegvis (Holm 1979). 

Den vanliga Bonferronitekniken utgår ifrån att signifikansnivån divideras med antalet hypoteser som 

testas, vilket leder till att signifikansnivån hamnar nära den eftersträvade då följande kommer att 

gälla:   

(  
 

   
)
   

       

Holms stegvisa förkastande Bonferronimetod förklaras enklast med att man istället ställer upp sina 

uppmätta mothypoteser i ordning, med det mest extrema värdet först. Sedan används ovanstående 

Bonferronikorrigering med 
 

   
  för att se om det första värdet kan förkastas. Lyckas man förkasta 

det första värdet använder man i nästa steg  
 

   
  som signifikansnivå för att se om det andra värdet 

kan förkastas (eftersom det nu bara är     hypoteser vi vill kunna uttala oss om). Dessa steg 

fortsätter till dess att inga fler hypoteser kan förkastas eller till det att den sista hypotesen förkastas. 

(Holm 1979) Detta test har bättre styrka än den vanliga Bonferronikorrigeringen och kräver inga 

vidare förutsättningar. Notera här att vi för konfidensintervallen kommer att använda 
 

       
 

 

       
   

 

         
 som korrigering vid den stegvisa Bonferronimetoden eftersom 

konfidensintervallen är tvåsidiga. 

Den stegvist förkastande Bonferronimetoden kommer leda till att konfidensintervallen för rangen 

håller sig som lägst på signifikansnivån      , för alla   enheter simultant, det vill säga för hela 

datasetet. Även om det finns en hel del andra korrigeringar för massignifikans som uppkommit efter 

att Holm lanserade den stegvist förkastande Bonferronimetoden, så har denna de klara fördelarna i 

sin enkelhet och att den inte kräver några vidare förutsättningar. Vi håller oss även till Holms 

föreslagna metod genom att använda denna typ av korrigering.   

Holms metod för konfidensintervall för rang kan sammanfattas enligt Tabell 4.1. 

Konfidensintervall för enhet 
  

Undre gräns Övre gräns 

Hypoteser              

                

             

                

Antal test         

Signifikansnivån korrigeras 
stegvis med: (tills inga fler 
   kan förkastas) 

 
 

       
 

 

       
  

 

         
 

 
 

       
 

 

       
  

 

         
 

Intervallets gränser               
Tabell 4.1. Sammanfattning av Holms metod för skapandet av konfidensintervall för rang.  

Slutligen kommer vi att använda ett sammanfattande mått, för att kunna jämför resultaten mellan de 

olika dataseten. Holm har i samband med sin metod inte gett något sådant mått, men det går med 

enkelhet att skapa ett mått likt det Andersson Carling och Matsson använder (se avsnitt 4.2), där vi 
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utgår ifrån kvoten mellan konfidensintervallens bredd dividerat med den teoretiskt maximala 

bredden: 

  ∑
      

         

 

   

 

Denna kvot antar ett värde mellan noll och ett och förklarar hur stor andel av summan av den 

teoretiskt maximala intervallbredd som upptas av de observerade intervallen.  Höga värden indikerar 

att intervallen som fåtts överlag är breda, alltså stor osäkerhet i rankningen. Låga värden skulle 

innebära hög precision på intervallen, och därmed en träffsäker rankning.  

 

4.2 Andersson, Carling och Mattson 
En rankning av enheter kan ses som ett visst utfall av många. Vad händer med rankningen om 

studien görs om? Börjar man tänka i de banorna närmar man sig kärnan i Andersson, Carling och 

Mattsons metod, 1998. Genom att simulera nya proportioner för varje enhet och sortera dem fås nya 

rankningar vilka jämförs med den ursprungliga rankningen. Som ett mått på den statistiska 

osäkerheten i rankningen beräknas utifrån dessa jämförelser den förväntade förändringen i rang. Det 

blir ett svar på hur meningsfullt det är att försöka rangordna enheterna, om de verkligen uppvisar 

tillräckligt stora skillnader för att en rankning ska vara informativ.  

En stor förväntad förändring innebär en stor osäkerhet i originalrankningen eftersom flera studier då 

skulle innebära att man fick en annan rankning än den ursprungliga. Är den förväntade förändringen 

0 betyder det ingen slumpmässig variation är närvarande som får enheterna att ändra rang vid 

upprepad studie, de är då fullständigt olika.  

Fördelningen att simulera ifrån erhålls via empirisk bayesiansk metod, en hierarkisk modell där 

parametrarna (proportionerna i vårt fall) anses vara slumpvariabler och beror på så kallade 

hyperparametrar. Dessa anses vara konstanta för vårt scenario. Det specifika för den empiriska 

metoden är att hyperparametrarna estimeras via observerat data. Det finns två modeller att välja på 

för att få fram den fördelning som proportionerna ska simuleras ifrån, Beta/binomialmodellen och 

Normalmodellen. Den föregående kräver mer information och ger också vidare resultat och 

korrigering för stickprovsstorlek. Då våra data innehåller tillräckligt med information är det denna vi 

kommer att använda. Nedan presenteras Andersson, Carling och Mattsons metod i korthet. I 

Appendix 1 ges en utvidgad genomgång av empirisk bayesiansk metod. Där härleder vi också 

fördelningen som proportionerna simuleras ifrån och presenterar skattarna som använts för 

hyperparametrarna.  

Låt   
  vara varje enhets nya proportion där antalet enheter är         och    ranktalet för den 

 :te enheten. För varje simulering sorteras de nya andelarna och en ny rankning görs där varje enhet 

tilldelas     
 , värdet på den nya rangen för enhet  , simulering  .  

För varje enhet och simulering beräknas avvikelsen mellan originalrangen och den nya rangen som 

    |      
 | . Detta upprepas   gånger (20 ska enligt författarna vara tillräckligt) och medelvärdet 

  ̅   ∑
   

 
 
     av dessa avvikelser är den förväntade förändringen i rang för respektive enhet.  
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Det sammanfattande måttet C fås genom att summera enheternas förväntade rankförändring och 

dividera med antalet enheter 

  ∑
  ̅

 

 

   
 

och tolkas som den förväntade slumpmässiga avvikelsen i rang från den ursprungliga rangen för en 

godtyckligt vald enhet bland dem   stycken enheterna (Andersson et al 2000).  

Genom att jämföra det erhållna värdet på C med intervallet av värden som C kan anta fås en 

uppfattning av hur osäker rankningen är. Tolkas intervallet i procent förklarar C hur stor andel i 

förväntad rangskillnad som utgörs av slumpmässig variation. Det minsta värdet 0 motsvaras av att 

alla enheter är fullständigt olika och att originalrankningen är helt opåverkad av slumpmässig 

variation. Det högsta värdet ges av   
      

  
 och motsvaras av att all förväntad förändring i rankning 

beror på slumpmässig variation, det finns inget utrymme kvar för olikheter mellan enheterna utan de 

är alla lika vad gäller prestation.  

Vi kommer fortsättningsvis att benämna Andersson, Carling och Mattsons metod med ACMM för att 

underlätta läsningen. 
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5. Data 
Att jämföra olika sjukhus baserat på mortalitet, antal omoperationer och andra relevanta 

kvalitetsindikatorer förekommer frekvent i offentliga sammanhang. Bland de vanligaste listorna är de 

som Socialstyrelsen gör i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Där redovisas data över 

kvalitetsindikatorer i de s.k. Öppna Jämförelserna (Socialstyrelsen 2012). De enskilda sjukhusen 

rangordnas där bland annat efter den uppmätta andelen omoperationer, avlidna och ett flertal 

övriga indikatorer.  

Den officiella skolstatistiken för grund- och gymnasieskolan sköts i Sverige av Skolverket. Ett 

offentligt register med läns, kommuners och skolors resultat uppdateras varje år (Skolverket 2012). I 

samband med registret så manar Skolverkets enhet för utbildningsstatistik till försiktighet gällande 

användandet av resultaten i rankningslistor (Skolverket 2000, 17). Då skolresultaten är offentliga 

behöver inte Skolverkets varningar följas, och många andra organisationer och media har då tagit på 

sig rollen att upprätta listorna. Återigen ligger Sveriges Kommuner och Landsting bakom vissa 

rankningslistor, som även de ingår i rapportserien Öppna Jämförelser (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2012). Där rankas både grund- och gymnasieskolan avseende variabler som exempelvis 

andelen behöriga, genomsnittsbetyg och andelen som fullföljer sina studier. Även dags- och 

kvällspressen är snabb med att föra dessa resultat vidare, och det är vanligt att man publicerar hela 

listor med resultat på kommun- och skolnivå (DN 2012). Mot bakgrund av det som tidigare 

diskuterats blir risken att resultaten av en rankning övertolkas, då rankningen kan vara felaktig och 

missvisande till följd av naturlig variation. Skillnaderna enheterna emellan behöver heller inte vara så 

stora som en skillnad i rang kan antyda.  

Vi har försökt kontakta utbildningsförvaltningen i Stockholm Stad utan resultat. Syftet var att få 

tillgång till mätverktyget ”välskött skola” som använts för att bestämma lärarlönerna i Stockholm 

Stads skolor. Man har med verktyget upprättat en rankningslista och delat in stadens skolor i tre 

grupper där de olika grupperna har fått budgetera för olika stora löneökningar. Den bästa gruppen 

har getts utrymme till den högsta löneökningen medan den sämsta gruppen har den lägsta 

genomsnittliga löneökningen. Den socio-ekonomiska sammansättningen hos eleverna har 

kontrollerats för. Trots det är det möjligt att det har uppstått andra problem på grund av enheternas 

olika storlek och slumpmässig variation, som kan fått rankningen att bli missvisande.  

5.1 Sjukhusdata 
Vi har via Statistiska institutionen på Uppsala universitet fått tillgång till ett antal dataset som 

Socialstyrelsen använder vid dessa jämförelser. Datamaterialet avser perioden 2006-2009, och de tre 

dataseten gäller antalet omoperationer efter höftprotesoperationer, samt mortaliteten vid 

behandling på sjukhus efter stroke och hjärtinfarkt. Dataseten är på enskild sjukhusnivå, samt 

aggregerad länsnivå. För län har samtliga dataset 21 observationer. På sjukhusnivån ingår 79 sjukhus 

i höftprotesdatat, de två andra dataseten innehåller 70 observationer vardera.  

För två sjukhus i datat över omoperationer efter insättning av höftprotes uppgick antalet 

observationer till 0. Detta skapar problem i vår programkod för Holms metod eftersom värdet 0 i 

nämnaren fås då dessa två proportioner jämförs. Det vi gjorde för att komma runt problemet var att 

imputera ett värde mycket nära 0. Detta värde är så litet att det knappast förvränger resultatet 

samtidigt som proportionerna går att jämföra. Vi ville inte ta bort enheterna ur datat eftersom vi då 

hade snedvridit resultaten.   



12 
 

5.2 Skoldata 
De två dataset vi använder avser andelen behöriga till gymnasieskolan på kommun- och länsnivå och 

innehåller 290 respektive 21 observationer. Här har i ett antal kommuner samtliga elever uppnått 

behörighet och kommunerna har således fått andelen 1. Återigen blir det problem i koden för Holms 

metod eftersom nämnaren i Z-testet i jämförelsen av två sådana kommuner då blir 0. Vi har därför av 

samma anledning som tidigare ersatt värdet 1 med ett värde mycket nära men inte lika med 1. 

Jämfört med sjukhusdata är det för skoldata positivt med höga värden, det vill säga rangordningen 

görs utifrån den största andelen. Hypoteserna i Holms metod för de övre och undre gränserna blir 

därför de motsatta. Detta har vi korrigerat för i koden.  
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6. Resultat 
De resultat som redovisas i detta avsnitt bör i korthet kommenteras. De utgör ett urval av samtliga 

resultat vi kommit fram till. Detta för att bespara våra läsare från sida efter sida med liknande 

diagram men också för att kunna lägga fokus på de mer konstruktiva delarna med analyser och 

slutsatser i texten istället. I syfte att göra våra resultat och tillvägagångssätt så transparenta som 

möjligt kommer både koden från programmet R och resterande resultat att presenteras i Appendix 2 

respektive Appendix 3.  

Vidare kommer resultaten för sjukhusdata och skoldata redovisas separat eftersom vissa felkällor och 

mätproblem som bör diskuteras i samband med resultaten är unika för respektive område. Då 

antalet enheter på kommunnivå i skoldatat är betydligt fler än motsvarande nivå för sjukhusdatat så 

tjänar resultatet på en separat diskussion.  

6.1 Sjukhusdata 
Då de rankningar vi kommit i kontakt med inför denna uppsats behandlat jämförelser avseende 

sjukvårdens kvalitet på både läns- och sjukhusnivå blir det inte mer än rimligt att vi analyserar båda 

nivåer. Det blir dessutom lätt för oss att se och jämföra om de båda metoderna kommer fram till 

liknande resultat, och var de eventuellt motsäger varandra. Uppdelningen gör också att vi kan 

försöka isolera stickprovsstorlekens inverkan på rangordningen, då de minsta enhetsstorlekarna 

återfinns på sjukhusnivå.  

6.1.1 Länsnivå 

Det första dataset som presenteras i sin helhet i Tabell 6.1.1.1 nedan visar dödligheten i samband 

med behandling efter stroke. Ett medianvärde för stickprovsstorleken kommer att inkluderas i 

tabellerna för att enkelt kunna identifiera de enheter som anses små och stora.  Konfidensintervallen 

för rangen, som illusteraras till vänster i Tabell 6.1.1.1, har beräknats enligt Holms metod och är 

baserade på totalt 840 z-tester3, vilket tillsammans med den stegvis förkastande Bonferronimetoden 

har programmerats i R. För dessa har en konfidensgrad på 80 % använts. Detta med anledning av att 

intervallen på den vedertagna 95 % -nivån blir alltför breda för att kunna dra intressanta slutsatser 

och därmed försvårar meningsfulla jämförelser mellan olika data. Samtidigt innebär tolkningen av 

konfidensintervall på simultan nivå att alla intervall täcker de sanna rangerna i 80 % av fallen under 

hypotetiska upprepningar av experimentet. Därmed är det både mer informativt och tillåtande, 

menar vi, att i detta fall använda en något lägre konfidensgrad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Konfidensintervallen för   enheter kräver          tester, d.v.s.                tester 
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Tabell 6.1.1.1. Diagram och tabell över metodresultaten på länsnivå för strokevård. 21 län rangordnade efter proportion 
med tillhörande konfidensintervall för rang, beräknad med Holms metod. Värdena på c avser varje läns förväntade 
rangförändring efter simuleringar gjorda med ACMM.  

Konfidensintervallen i tabell 6.1.1.1 ger helt klart en osäker bild av rankningen för de flesta län, där 

Västerbotten utgör undantaget genom att enbart täcka in en rang i sitt intervall. Det man vid första 

anblick slås av är att merparten av intervallen är väldigt breda. Dock förefaller de vara något smalare 

bland de första och sista enheterna, ett diagonalt mönster som är framträdande i de flesta dataset 

när Holms metod används. Den intuitiva förklaringen ligger i att enheterna i mitten av rankingen kan 

variera både uppåt och nedåt medan de första och sista är låsta till att variera åt ett håll. Då Holms 

metod baserar sig på stickprovsdifferenserna så blir det också matematiskt logiskt att inget värde kan 

anses vara mindre än det minsta värdet, och vice versa. 

Rangordningslistan visar viss tendens till att den större stickprovsvariationen som ses hos små 

enheter gör att de får mer extrema placeringar. Gotland som är det minsta länet, hamnar på 16:e 

plats och får samtidigt den längsta möjliga bredden på intervallet för rang. Jämtland placerar sig näst 

längst ner, dock utan samma indikation på osäkerhet i rang. Även Kronobergs län får ses som litet 

och intar plats 17. Ser man till stickprovsstorlekarna och rangen så är det dock svårt att urskönja 

något tydligt och kausalt mönster. Blekinge är ju också litet men hamnar i mitten av tabellen. Det kan 

mycket väl vara så att stickprovsstorlekarna för länen är tillräckligt stora och tillräckligt likartade för 

att inte vara avgörande när det gäller hur man placerar sig i ranglistan. De extremvärden som 

förväntas uppstå slumpmässigt när stickprovsstorlekarna är små behöver vi troligtvis inte lägga 

särskilt stor vikt vid på denna aggregerade nivå. Inte heller systematiska mätfel på enskilda sjukhus 

får chans att dominera på denna nivå allt som oftast, då de flesta län innehåller mer än ett sjukhus.  

Observerar vi närliggande ranger i listan ser vi dock exempel på den inverkan som 

stickprovsstorleken har på intervallens bredd, där exempelvis Dalarnas, Skånes och Blekinges 

intervall har olika intervallbredd som i stort sett blir en funktion av stickprovsstorleken då andelarna 

är relativt lika varandra. Bland dessa län får Skåne som är det största av de tre, den kortaste 

intervallbredden, medan det minsta, Blekinge, får det längsta intervallet.  

0 5 10 15 20 25

Västerb.

Västmanl.

Jönköping

Uppsala

Stockholm

V:a Götal.

V:a Norrl.

Halland

Norrb.

Dalarna

Skåne

Blekinge

Östergötl.

Sörmland

Gävleborg

Gotland

Kronoberg

Värmland

Örebro

Jämtland

Kalmar

Namn Rang Stickprov Proportion KI för rang Bredd c  

Västerb. 1 2115 0,115366 [1,1] 0 0,45 
Västmanl. 2 2370 0,129958 [1,16] 15 2,5 
Jönköping 3 2767 0,134803 [1,17] 16 3,75 
Uppsala 4 2128 0,134868 [1,17] 16 3,75 
Stockholm 5 12255 0,136434 [2,16] 14 1,95 
V:a Götal. 6 11804 0,136818 [2,16] 14 2,2 
V:a Norrl. 7 2536 0,139984 [1,18] 17 4,05 
Halland 8 2155 0,140603 [1,20] 19 3,55 
Norrb. 9 2307 0,141309 [2,20] 18 4,3 
Dalarna 10 2588 0,141808 [2,20] 18 3,5 
Skåne 11 8707 0,143103 [2,18] 16 2,1 
Blekinge 12 1201 0,144047 [1,20] 19 4,1 
Östergötl. 13 3029 0,144272 [2,20] 18 3,6 
Sörmland 14 2159 0,145901 [2,20] 18 2,65 
Gävleborg 15 2541 0,157812 [5,21] 16 3 
Gotland 16 479 0,158664 [1,21] 20 3,8 
Kronoberg 17 1237 0,160065 [2,21] 19 3,75 
Värmland 18 2455 0,162118 [7,21] 14 1,45 
Örebro 19 2333 0,167595 [13,21] 8 1,35 
Jämtland 20 1101 0,174387 [13,21] 8 2,55 
Kalmar 21 2148 0,178771 [15,21] 6 0,95 

Median      2333     
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Värdena på c som fåtts med ACMM tolkas som den förväntade förändringen i rang som skulle fås till 

följd av slumpmässig variation om studien gjordes om. Värdena är generellt sett något lägre än vi 

väntat oss. Värt att notera är att den lägsta förväntade förändringen får Västerbottens län (c=0.45) 

som också var den högst rangordnade och med Holms metod entydigt fått rang 1. Båda metoder har 

alltså en mycket säker förstaplacering för länet.  

Stockholms och Västra Götalands län, vilka är de största enheterna, har båda med Holms metod fått 

en intervallbredd på 14, vilket är det fjärde lägsta men ändå förhållandevis brett. Detta är ett oväntat 

resultat med tanke på att ett stort stickprov borde ge en säker placering obehäftad med slumpmässig 

osäkerhet. Samtidigt är intervallen kortare än för de närliggande rangordnade länen, vilket ändå ger 

större säkerhet och tyder på stickprovsstorlekens inverkan.  Värdet på c för dessa län är 1.95 

respektive 2.2. De ger en tydlig uppfattning om osäkerheten i rang och förefaller placeringarna vara 

relativt säkra. Ett liknande exempel är de tre lägst rangordnade länen. Det minsta, Jämtland, har det 

högsta värdet på c. Denna osäkerhet relaterad till skillnad i stickprov har inte Holms metod kunnat 

fånga, då intervallet är lika brett som för Örebro, det största av de tre. Samtidigt ska sägas att denna 

precision relaterad till stickprovsstorlek i ACMM inte är genomgående. 

De enheter som fått de bredaste konfidensintervallen för rang har de relativt högsta värdena på c. De 

som fått de kortaste intervallen har lägre värden på c. Så långt verkar båda metoderna på ett likartat 

sett visa på osäkerheten i rankningen till följd av slumpmässig variation.   

I Appendix 3 finns resultaten för de två andra dataseten på länsnivå. För det avseende 

omoperationer efter höftprotesinsättning (Tabell 6.1.1.2) har de två högst rangordnade länen även 

de kortaste intervallbredderna. Deras proportioner är avsevärt mindre än övriga men utöver de två 

är variationen i andel väldigt liten. Det får effekt på intervallen som överlag är breda och från och 

med den sjätte enheten innefattar den högsta rangen. Den diagonala tendens vi sett tidigare är 

därför inte skönjbar bland dessa intervall. Inte heller finns något slående mönster av att små enheter 

befinner sig högst upp eller lägst ner, här är de mer jämnt utspridda. Betraktar man däremot 

närliggande ranger ser man dock att intervallbredden beror på stickprovsstorleken och i nästan alla 

sådana fall har det den mindre enheten ett bredare intervall. Av resultaten kan vi dra slutsatsen att 

rankningen för höftprotesdatat verkar vara särskilt osäker. Troligtvis har det sin orsak i att enheterna 

skiljer sig alltför lite från varandra för att en rankning ska vara meningsfull.  

För samma data uppnås även de inom länsnivå enskilt högsta värdena på c för respektive enhet. Det 

högsta värdet, 6.8 får Blekinge län som också har den längsta intervallbredden. Relativt låga värden 

får de tre högst rankade länen. Återigen ser vi att det största länet, här Stockholm, får c-värdet 2.25 

trots att intervallet med Holms metod blir 17 ranger brett. Detta är ett något motsägelsefullt 

resultat, speciellt med tanke på att motsvarande väntade effekt för de små enheterna, alltså höga 

värden på c, uteblir. Troligtvis blir det tydligare för data på sjukhusnivå eftersom spridningen i 

stickprovsstorlek där är större.  

I rankningen över län utifrån mortaliteten i hjärtinfarkt (Tabell 6.1.1.3) är det minsta länet Gotland i 

topp. Det får dock inte det kortaste intervallet vilket är metodens sätt att visa att rangen inte är helt 

ofri från slumpmässig variation. Här ser vi återigen något av det diagonala mönstret, dock en tröghet 

i förskjutningen mot höger på grund av att de 12 först rangordnade länen innefattar den första 

rangen. Intervallen är genomgående något kortare än för höftdatat. Värdet på c är 5 för Gotlands län 

vilket indikerar en del osäkerhet i rangen. Med andra ord indikerar båda metoder liknande resultat 
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för Gotland. Överlag ser vi relativt låga värden på c för alla enheter i datasetet. Endast två län har 

värden över fyra. Från Figur 1 kan vi också skönja ett visst positivt samband mellan c-värde och 

intervallens bredd. Det visar att metoderna överlag indikerar ungefär samma resultat för enheterna. 

Motsvarande diagram för övriga dataset finns i Figur 5 i Appendix 3.  

 
Figur 1. Spridningsdiagram över intervallbredd och c-värde för strokevård. 

 

6.1.2 Sjukhusnivå 

Redovisar vi istället resultaten från hjärtinfarktsvården på sjukhusnivå uppnår vi delvis andra resultat. 

Då datat inkluderar 70 sjukhus har vi av utrymmesskäl varit tvungna att komprimera diagrammet och 

Tabell 6.1.2.3, och därmed utelämnat de mindre intressanta enheterna i mitten av listan:  

 
Tabell 6.1.2.3. Diagram och tabell över metodresultaten på sjukhusnivå för infarktvård. 70 sjukhus rangordnade efter 
proportion med tillhörande konfidensintervall för rang, beräknad med Holms metod. Värdena på c avser varje sjukhus 
förväntade rangförändring efter simuleringar gjorda med ACMM. 

En första kommentar kan göras till de 50 sjukhusen som inte syns på listan, hos dessa är intervallen 

överlag väldigt breda och täcker in nästintill alla ranger.  
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Namn Rang Stickprov Proportion  KI för rang Bredd c 

Enköping 1 362 0,096685 1 [1,50] 49 7,5 
KarolinskaS 2 2309 0,099177 2 [1,30] 29 1,1 
Jönköping 3 1678 0,105483 3 [1,39] 38 5,4 
Visby 4 804 0,108209 4 [1,50] 49 8,35 
Linköping 5 2245 0,110913 5 [1,44] 43 5,05 
Umeå 6 1559 0,110969 6 [1,48] 47 4,45 
Karlstad 7 2081 0,111004 7 [1,45] 44 4,1 
Östersund 8 1086 0,111418 8 [1,51] 50 5,7 
Falun 9 1872 0,113248 9 [1,49] 48 4,65 
Eskilstuna 10 1465 0,113311 10 [1,51] 50 5,75 
… … … … … … … 
Eksjö 61 888 0,181306 61 [28,70] 42 4,5 
Varberg 62 892 0,183857 62 [35,70] 35 2,95 
Växjö 63 928 0,193966 63 [44,70] 26 2,85 
Alingsås 64 446 0,197309 64 [36,70] 34 5,05 
Gällivare 65 470 0,208511 65 [47,70] 23 3,2 
Torsby 66 430 0,209302 66 [46,70] 24 4 
Karlskoga 67 635 0,217323 67 [54,70] 16 2,05 
Ljungby 68 422 0,227488 68 [56,70] 14 1,45 
Arvika 69 436 0,236239 69 [58,70] 12 3 
Simrishamn 70 125 0,288 70 [64,70] 6 5 

Median  865     
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Bland de tydligaste skillnaderna mot länsnivå är här tendensen för de små enheterna att hamna 

antingen högt upp eller långt ner på listan. Detta var väntat på grund av att enheterna är mindre 

jämfört med länsnivån. Enköpings sjukhus som är det näst minsta hamnar högst upp och Simrishamn 

som är det minsta hamnar längst ner. Ett flertal små sjukhus återfinns i nedre delen av listan.  Här 

kan man alltså misstänka att det är slumpmässig variation som gör att dessa sjukhus får sådana 

placeringar snarare än att de skulle vara signifikant bättre eller sämre än andra sjukhus.  

Framförallt ser vi här hur bredden för de första 10 intervallen är påverkade av respektive 

stickprovsstorlek, vilket Holms metod är designad att ta hänsyn till. Alla täcker de in den första 

rangen, men bredden på intervallet skiftar i förhållande till stickprovsstorlekarna. Vi ser till exempel 

att det högst rankade sjukhuset, Enköping, också får ett av de längsta intervallen för rang. Det största 

sjukhuset av de första 10 får det kortaste intervallet.  

Det lägst rankade sjukhuset, Simrishamn, har ett kort intervall och skiljer sig andelsmässigt också 

ganska mycket från de övriga. Genom att några av de högst/längst rangordnade också får bland de 

längsta intervallen speglar metoden den osäkerhet som rankningen i detta fall är förknippad med.  

Belyser vi värdena på c ser vi att breda intervall generellt får relativt höga värden på c. Undantaget är 

framförallt Simrishamns sjukhus som har den kortaste bredden men får ett relativt högt c-värde, ett 

exempel där metoderna i viss mån motsäger varandra. För ett litet sjukhus med avvikande 

proportion som Simrishamn är detta att vänta på grund av fundamentala skillnader i metoderna. 

Holms metod undersöker andelsdifferenser mellan enheter. Andelen för Simrishamn är väsentligt 

mycket större än övriga för att ett tillräckligt lågt p-värde ska fås för att man i det första testet 

avseende ”mindre än” ska förkasta nästan alla nollhypoteser och i det andra testet där man testar för 

”större än” förkastar enbart ett fåtal nollhypoteser. I ACMM är det framförallt små enheter som i 

större utsträckning närmar sig medelvärdet för proportionerna. Det blir då ett naturligt resultat att 

just Simrishamns sjukhus i simuleringarna tilldelas andelar som skiljer sig relativt mycket från den 

observerade och därmed förväntas förändra sin rang relativt mycket. För de tre sjukhusdata vi har på 

sjukhusnivå är det just infarktsdatat som genomgående har lägst värden på c.  

Konfidensintervallen för ranger uppvisar den diagonala effekten vi sett tidigare. Intervallen för de 

lägst rankade tenderar att vara kortare än för de högst rankade. Ser man bara till stickprovsstorlek är 

det motsägelsefullt, eftersom de 10 lägst rangordnade för detta dataset är relativt små/medelstora 

och bara tre stycken (ranger 61-63) befinner sig över medianen. De 10 högst rangordnade är överlag 

större, endast två är mindre än medianen och de övriga får ses som medelstora/stora. Här är det 

istället spridningen i andel som förklarar intervallbredden. De 10 sjukhusen längst ner skiljer sig mer 

åt i andel än de 10 högst upp vilket gör att de får en större säkerhet i sina intervall.  

Tabell 6.1.2.2 i Appendix 3 ger resultatet för rankningen av sjukhus efter andel omoperationer efter 

insättning av höftprotes. Här har vi ett flertal relativt små sjukhus i toppen och botten av listan. Flera 

av dessa är förknippade med breda konfidensintervall för rang med Holms metod. Intressant är 

speciellt att detta gäller även för listans lägst placerade sjukhus, Sunderbyn. Detta kommer sig av att 

det diagonala mönstret här inte här speciellt framträdande på grund av att spridningen, precis som 

på länsnivå för höftdatat, inte är så stor för andelarna.  Generellt är intervallen breda men 

fortfarande som på länsnivå spelar enhetsstorleken in om man tittar på närliggande ranger, där de 

som utgör större stickprov oftare har korta intervall.  
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Vad gäller c-värdena för höftdatat ser vi för första gången betydligt högre värden än i föregående 

resultat. Intressant att observera är de två högst rangordnade sjukhusen, Växjö och Ystad som båda 

har samma proportion och intervallbredd men där det minsta, Ystad, fått ett högre c-värde för metod 

två, vilket indikerar att det är förknippat med större osäkerhet. Ett annat exempel är Gällivare och 

Karlskrona som har de bredaste möjliga intervallen, men där det mindre av dem, Karlskrona har c-

värde 21.2, nästan två gånger som stort som Gällivare c-värde. Vidare har sjukhusen med rang 3 till 5 

fått höga c-värden och även breda intervall. I detta fall är det Holms metod som visar på större 

osäkerhet hos den minsta av de tre. Båda metoder säger generellt samma sak men det finns fall där 

den ena är tydligare än den andra.  

För strokedatat i Tabell 6.1.2.1 har vi ett litet sjukhus på tredje plats samt 61, 63, 65 och 69 plats. Det 

längsta intervall (innefattande 64 ranger) av dessa har Landskronas sjukhus som också är det minsta. 

En slående skillnad i intervallängd, värd att notera, som visar på effekten av det diagonala mönstret, 

är den mellan Kalix och Torsby sjukhus. De är små och exakt lika stora enheter. Kalix, som befinner 

sig något mer i mitten och är, baserat på andel, rangordnat som nummer 63 får ett intervall som 

innefattar hela 66 ranger medan Torsby, som befinner sig näst sist på listan, har ett intervall som 

innefattar 33 ranger. Det exemplifierar det faktum att sjukhus långt upp och långt ner på listan inte 

är lika rörliga i Bonferronistegen.  

Det är tydligt i strokedatat att små sjukhus är förknippade med stor osäkerhet. Metoderna ger också i 

de flesta fall likartade indikationer på det. 

6.1.3 Jämförelse läns- och sjukhusnivå 

Vad gäller enheternas storlek kan vi konstatera att de små enheterna på sjukhusnivå är mer 

frekventa i både toppen och botten av dessa ranglistor, och det stämmer således väl överens med 

vad vi förväntas finna då variationen i dessa enheter är större, jämfört med på länsnivå.  Genom att 

konfidensintervallen ovan uppvisar olika bredder lyckas också Holms metod fånga en viss del av den 

osäkerhet som uppstår bland olika stora enheter, speciellt när proportionerna är lika. Man bör dock 

vara uppmärksam på att systematiska mätfel bör vara mer frekventa på sjukhusnivån då sjukhusens 

rutiner för att kategorisera olika fall kan skilja sig en del åt (Taube 1996). Mindre enheter skulle också 

kunna ha mindre standardiserade registreringar, vilket kan ha bidragit till effekten ovan.  

Vi har dock sett att om andelarna inte skiljer sig mycket åt, som i höftdatat så blir alla intervall 

generellt sett breda, detta var dock mest uppenbart på länsnivå. 

Det verkar överlag som att Holms metod är tydligare i uppskattningen av osäkerhet i rankningen när 

variationen i stickprovsstorlek är större, alltså på sjukhusnivå. Det är också ganska väntat mot 

bakgrund av att osäkerheten är större i de dataset där små enheter finns, dels för att de uppvisar 

större stickprovsvariation men även till följd av att systemfel och annat slår igenom lättare hos små 

enheter.  

Den visuella analysen av dataseten i de föregående avsnitten ger viktiga insikter, men för att kunna 

gå vidare i analysen skulle vi på ett objektivt sätt behöva jämföra osäkerheten i rankningslistorna. För 

ACMM finns i samband med deras metod ett sådant mått som utgår ifrån kvoten av den förväntade 

förändringen i rankningen (värdet på C) dividerat med den maximala förväntade förändringen. Detta 

ger en kvot mellan noll och ett som kan användas för att jämföra de olika dataseten.  
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För Holms metod introducerade vi i avsnitt 4.1 ett sammanfattande mått där höga värden indikerar 

att intervallen som fåtts överlag är breda, alltså stor osäkerhet i rankningen. Låga värden innebär 

istället hög precision på intervallen, och därmed en träffsäker rankning.  

 Holm ACMM 

Data Länsnivå Sjukhusnivå Länsnivå Sjukhusnivå 
Höftdata 0.852381 0.884453 0.527727 0.416346 
Infarktdata 0.716667 0.74058 0.384545 0.303491 
Strokedata 0.735714 0.862319 0.404318 0.402633 
Tabell 6.1.3. Sammanfattande mått för sjukhusdata. Mått avsedda att förklara graden av osäkerhet i rankningen. 
Beräknade för varje dataset, på de båda nivåerna län och sjukhus, för båda metoder.  

De sammanfattande måtten i Tabell 6.1.3 bekräftar det vi i tidigare skede av analysen sett. För 

höftdata fås för både sjukhus- och länsnivå de enskilt högsta värdena med Holms metod. Det blir 

entydigt med stor osäkerhet i rankningen baserad på proportioner. Det som framförallt 

kännetecknade data på länsnivå var att enheterna var relativt lika sett till andel. Också med ACMM 

fick vi en uppfattning om stor osäkerhet i rangordningen då vi observerade de enskilt högsta 

rangförändringarna på länsnivå för höftdata. Det sammanfattande måttet tyder också på detta då 

det för ACMM är speciellt urskiljbart och tolkas som att 53 % av förväntad förändring i rang skulle ha 

sitt ursprung i slumpmässig variation om en ny studie och rangordning skulle göras.  

För infarktsdatat på länsnivå har vi fått det lägsta observerade värdet med Holms metod. Generellt är 

värdena höga och tyder på en låg informationsnivå om varje enhets rang. För ACMM är  infarktsdata 

på båda nivåer förknippande med minst osäkerhet.  

Här bör dock en sak klargöras. Det sammanfattande måttet för ACMM är troligtvis en grov 

underskattning.  I författarnas artikel, där ett liknande (infarktsdata) men tidigare  (1992-1994) 

dataset används får man C till 21. Det motsvarar en betydligt större osäkerhet jämfört med vårt data, 

(72 %). Vi hade väntat oss liknande värden på C men har alltså för samtliga data fått betydligt lägre 

värden. Vi har försökt kontakta författarna för att det i själva artikeln inte helt tydligt framgår hur de 

skattat M. Det har dock inte lyckats och vi misstänker att våra beräkningar skiljer sig åt. Detta till 

trots ger ändå det sammanfattande måttet för metoden en uppfattning om att slumpmässig 

variation i betydande grad är närvarande. Speciellt har vi sett att enskilda enheters c-värden varierat 

och ofta varit höga. Mönstret har även i stort följt resultaten av Holms metod.  

Spridningsdiagrammen för skoldatat som återfinns i Figur 5 i Appendix 3 visar på liknande sätt att 

metoderna i stort överensstämmer i uppskattningarna om osäkerheten i rankningarna efter andel. 

De visar alla på positiva samband, på sjukhusnivå ofta på exponentiella samband. Dock är 

sambanden inte lika tydliga för höftdatat som också i andra aspekter tidigare identifierats som 

avvikande.  

6.2 Skoldata 
 

6.2.1 Länsnivå 

Det första skoldatat avser andelden behöriga till gymnasiet på länsnivå. Stickprovsstorlekarna är 

överlag stora, och spridningen i materialet är relativt stor jämfört med till exempel höftdatat ovan. Vi 
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bör kunna få något säkrare skattningar med båda metoderna i detta fall. I Tabell 6.2.1 finns diagram 

och en tabell som är uppdelad likt de tidigare tabellerna.  

 
Tabell 6.2.1. Diagram och tabell över metodresultaten på länsnivå för skoldata. 21 län rangordnade efter proportion med 
tillhörande konfidensintervall för rang, beräknad med Holms metod. Värdena på c avser varje läns förväntade 
rangförändring efter simuleringar gjorda med ACMM. 

Återigen är det diagonala mönstret framträdande för Holms metod, men i detta fall tycks inte 

konfidensintervallen i mitten vara konsekvent breda som för sjukhusdatat på länsnivå. Det är en del 

variation i hur breda intervallen är, och de 3 jättarna Sörmland, Dalarna och Jönköping har alla 

smalare intervall än de närliggande enheterna.  

Det går inte att tyda något påtagligt mönster vad gäller att små enheter hamnar först och sist i 

ovanstående lista, och på så sätt följer detta skoldata de tidigare observationerna vi gjort på länsnivå 

för sjukvården. Dock förefaller de tre riktigt stora länen ha placerat sig nära mitten på ranglistan, 

men i övrigt verkar länen vara relativt utspridda avseende stickprovsstorlek. Det är troligt att vi likt 

tidigare anar att stickprovsstorleken bland samtliga enheter är tillräckligt stor för att extremfallen ska 

vara frånvarande. 

Både ACMM och Holms metod förefaller ge liknande resultat, och verkar i huvudsak följa varandra åt. 

Den säkraste skattningen för bägge metoderna fås hos Norrbotten, och bland de andra enheterna 

tycks båda metoder generellt ge säkrare skattningar för större stickprov. Högsta c-värdet har tillfallit 

den minsta enheten Skåne, medan Holms metod ger Gotland den osäkraste skattningen 

Intressant att notera är fallet där proportionerna är helt lika, för Uppsala och Västerbotten, där 

Uppsalas större stickprovsstorlek ger ett något smalare intervall. I detta fall blir den säkrare 

skattningen med Holms metod enbart en funktion av den större stickprovsstorleken. ACMM verkar i 

detta fall inte varit lika känslig för detta då båda länen har fått samma skattning av c-värdet. Det är 

möjligt att fler simuleringar hade genererat ett annorlunda resultat, och de 20 simuleringar som 

föreslås vara tillräckliga av författarna till ACMM är kanske i underkant i vissa fall.    
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V:a Götal.

Namn Rang Stickprov Proportion KI för rang Bredd c  

Norrb. 1 2604 0.909 [1,7] 6 0.65 
Halland 2 3417 0.904 [1,10] 9 0.75 
Jämtland 3 1249 0.901 [1,15] 14 1.1 
Uppsala 4 3565 0.891 [1,15] 14 1.35 
Västerb. 5 2726 0.891 [1,16] 15 1.35 
Västmanl. 6 2960 0.888 [1,17] 16 1.2 
Sörmland 7 21595 0.884 [3,17] 14 0.85 
Östergötl. 8 4701 0.881 [2,17] 15 1.45 
Blekinge 9 1981 0.874 [2,21] 19 2.7 
Dalarna 10 16797 0.873 [3,21] 18 1.35 
Gotland 11 2482 0.872 [1,21] 20 2.25 
Jönköping 12 12887 0.87 [3,20] 17 1.7 
Kalmar 13 3853 0.869 [3,21] 18 1.95 
Kronoberg 14 3124 0.868 [2,21] 19 2.35 
Skåne 15 609 0.867 [3,19] 16 3.9 
Värmland 16 1567 0.865 [5,19] 14 2.4 
V:a Norrl. 17 2710 0.859 [6,21] 15 2.1 
Stockholm 18 3020 0.851 [9,21] 12 1.15 
Örebro 19 3198 0.845 [9,21] 12 1.05 
Gävleborg 20 2949 0.844 [12,21] 9 1.15 
V:a Götal. 21 2527 0.836 [11,21] 10 1.05 

Median      2960     
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Det finns även många andra fall (avseende proportionen) i listan ovan där liknande slutsatser dras 

med Holms metod, undantaget är Skåne jämfört med Kronoberg där Skånes intervall blivit kortare 

trots den mindre stickprovsstorleken.   

6.2.2 Kommunnivå 

För datat på skolnivå är det stor variation i stickprovsstorlek och i detta fall finns det en del enheter 

som är mycket små. För vissa kommuner är det inte mer än 15-20 elever som observerats, och i 

dessa fall kan även normalfördelningsapproximationen som görs med Holms metod bli lidande, vilket 

skulle kunna leda till vissa problem. De flesta enheter bör dock vara tillräckligt stora, men det kan 

vara värt att ha detta i åtanke. Tabell 6.2.2 visar rankningen över kommunerna utifrån proportion. 

 
Tabell 6.2.2. Diagram och tabell över metodresultaten på kommunnivå för skoldata. 290 kommuner rangordnade efter 
proportion med tillhörande konfidensintervall för rang, beräknad med Holms metod. Värdena på c avser varje kommuns 
förväntade rangförändring efter simuleringar gjorda med ACMM. 
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Namn Stickprov Proportion KI Bredd c 

Rättvik 137 1 [1,35] 34 7.1 
Åre 89 1 [1,35] 34 15.55 
Torsås 50 1 [1,35] 34 44.35 
Överkalix 33 1 [1,35] 34 59.6 
Danderyd 446 1 [1,35] 34 8.95 
Nykvarn 119 1 [1,35] 34 8.4 
Vaxholm 111 1 [1,35] 34 14.3 
Munkfors 33 1 [1,35] 34 82.7 
Bjurholm 29 1 [1,35] 34 59.65 
Dorotea 26 1 [1,35] 34 66.3 
Malå 39 1 [1,35] 34 56.05 
Sorsele 18 1 [1,35] 34 103.1 
Åsele 30 1 [1,35] 34 77.85 
Skinnsk.B 15 1 [1,35] 34 105.4 
Bollebygd 85 1 [1,35] 34 19.75 
Karlsborg 65 1 [1,35] 34 15.05 
Kinda 111 1 [1,35] 34 7.1 
Ydre 48 1 [1,35] 34 40.15 
Arjeplog 32 1 [1,35] 34 63.2 
Hammarö 194 0,974 [1,121] 120 10.55 
Täby 1015 0.967 [20,122] 102 17.2 
Vellinge 442 0.964 [20,138] 118 15.8 
Staffanst. 272 0.963 [1,155] 154 13.2 
Båstad 148 0.959 [1,178] 177 17.75 
Piteå 453 0.956 [20,164] 144 15 
Lomma 293 0.956 [20,169] 149 11.2 
Mörbyl. 156 0.955 [1,187] 186 24.9 
Nacka 1116 0.954 [20,161] 141 18.25 
Höganäs 290 0.945 [20,199] 179 12.35 
Tjörn 163 0.945 [1,222] 221 25 
--- --- --- ---   
Lessebo 90 0,789 [35,290] 255 49.75 
Södertälje 991 0,789 [147,290] 143 8.35 
Hällefors 80 0,788 [29,290] 261 48.85 
Svalöv 127 0,787 [56,290] 234 24.1 
Timrå 205 0,785 [94,290] 196 19.4 
Grums 88 0,784 [37,290] 253 33.6 
Munkedal 109 0,78 [54,290] 236 31.9 
Katrineh. 358 0,779 [130,290] 160 9 
Ljusnarsb. 40 0,775 [20,290] 270 51.15 
Sollefteå 212 0,774 [111,290] 179 17.1 
Mellerud 78 0,769 [39,290] 251 44.5 
Tranemo 138 0,768 [89,290] 201 24.85 
Hallsberg 177 0,768 [107,290] 183 14.15 
Söderh. 275 0,767 [142,290] 148 8.7 
Sandviken 363 0,766 [155,290] 135 4.65 
Ånge 115 0,748 [98,290] 192 15.7 
Gullspång 51 0,745 [28,290] 262 39.85 
Laxå 63 0,73 [54,290] 236 28.2 
Vadstena 75 0,72 [85,290] 205 16.3 
Orsa 82 0,695 [147,290] 143 12.4 

Riket median 169 0,876    
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Värt att notera är de 19 första kommunerna, för vilka samtliga elever uppnår grundläggande 

behörighet. Detta leder till en del komplikationer i beräkningarna med Holms metod och vi kan se att 

intervallen blir mycket korta relativt de andra. Som tidigare konstaterats har vi ersatt dessa 

proportioner med proportioner som ligger väldigt nära 1. Vi hade också kunnat utesluta dessa fall, 

men vissa viktiga aspekter i materialet hade då gått förlorade. Av dessa 19 kommuner ser vi att de 

flesta har väldigt små stickprovsstorlekar, och alla utom Danderyd ligger under mediankommunen 

vad gäller antal elever. De visar tydligt på problemet med små stickprovsstorlekar när rankningslistor 

komponeras ihop. Även i botten av listan är de små enheterna överrepresenterade, och endast 5 av 

de 20 enheterna i botten har en storlek över medianen.  

Vidare kan vi konstatera att det i ACMM inte är ett problem att andelen uppgår till 1. Observerar vi c-

värdena för de 19 första enheterna ser vi hur c-värdet i stort sett är en funktion av 

stickprovsstorlekarna, vilket är en mer rimlig slutsats än den som fås med Holms metod i detta fall. Vi 

är rimligtvis mer säkra på att Danderyd har en hög andel, än att Skinnskatteberg har en hög andel 

behöriga, då antalet observationer för de bägge enheterna är 446 respektive 15.    

Stickprovsstorlekarna får också stort genomslag vad gäller både c-värden och konfidensintervall i 

listan ovan, och detta blir väldigt tydligt i botten av listan där exempelvis Södertälje och Lessebo har 

samma proportion men avsevärd skillnad i stickprovsstorleken. Lessebo har drygt en tiondel så 

många observationer och intervallet täcker in över 100 ranger fler än Södertäljes intervall. 

Bortser vi ifrån de proportioner som är 1 så kan vi också se att c-värdena och konfidensintervallen 

förefaller göra likartade bedömningar ovan. Undantag finns framförallt i anslutning till de 

proportioner som är 1, där metoderna gör olika bedömningar gällande Hammarö, Täby och Vellinge. 

I detta fall är det istället Holms metod som verkar mer beroende av stickprovsstorleken för säkrare 

skattningar. 

Överlag kan vi ana en större spridning mellan smala och breda intervall i detta material. Det 

diagonala mönstret bland konfidensintervallen är inte alls lika framträdande som vid tidigare dataset, 

och stickprovsstorlekarna verkar som sagt få än större betydelse för osäkerheten i skattningarna. 

Framförallt verkar det vara stor spridning bland enheterna i botten där de bredaste intervallen 

återfinns på många ställen.  

6.2.3 Jämförelse läns- och kommunnivå 

I tabell 6.2.3 redovisas sammanfattande mått för de båda metoderna, och de har räknats ut på 

samma sätt som för våra sjukvårdsdata i avsnitt 6.1.3.  

 Holm ACMM 

Data Länsnivå Kommunnivå Länsnivå Kommunnivå 
Skoldata 0.684807 0.796731 0.23045457 0.359417 
  0.8443424   
Tabell 6.2.3. Sammanfattande mått för skoldata. Mått avsedda att förklara graden av osäkerhet i rankningen. Beräknade 
för varje dataset, på de båda nivåerna län och kommun, för båda metoder.  

Tabell 6.2.3 har kompletterats med ett extra mått för Holms metod, då enheter med proportion 1 

gav vissa matematiska problem. Vi ser en viss skillnad med Holms metod beroende på om dessa 

                                                           
4
 Om enheterna med proportion 1 utesluts 
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enheter utesluts, men oavsett vilket mått man använder kan vi konstatera att det generellt är breda 

intervall i datasetet på kommunnivå.   

Vad gäller de olika metodernas resultat dras i detta fall liknande slutsatser med båda metoderna. Att 

rangordna kommunerna verkar uppenbarligen svårare än att rangordna länen i detta fall. Detta 

skiljer sig således från de motstridiga slutsatser som metoderna gav oss i dataseten över sjukvården. 

Det stora steget mellan 21 län, och 290 kommuner verkar således ge sämre skattningar av 

rangordningen oavsett metod.  

Om vi jämför de värden vi fått i tabellen ovan med de för sjukvården kan vi också konstatera att båda 

metoderna uppnår sina säkraste skattningar för länsnivå i detta dataset. För ACMM kan vi se att 23 % 

av den förväntade förändringen i rang skulle ha sitt ursprung i slumpmässig variation om en ny studie 

och rangordning skulle göras. Som tidigare nämnts kan detta också vara en underskattning, och man 

bör ta det specifika resultatet med en nypa salt.  

Spridningsdiagrammet avseende länsnivå i Figur 5, Appendix 3 visar på ett positivt samband och 

indikerar därmed metodernas likartade slutsatser. På kommunnivå är slutsatserna, om man bortser 

från observationerna med andel 1, liknande.  
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7. Diskussion 
Vi manar till en viss försiktighet när ovanstående resultat tolkas. Verkligheten är i många fall mer 

komplex än vad som kan fångas i ett antal mätningar av ett enskilt mått så som mortalitet eller 

behörighet till gymnasiet. Vi har tidigare nämnt problemet med systematiska mätfel, som vi i stort 

sett bara kan gissa oss till när kvalitativa djupdykningar är frånvarande. Men det finns också rum för 

mer och mindre godtyckliga gränsdragningar bland de slumpfel vi hanterat i denna uppsats. 

Nivåskattningar av vad som kan betraktas som en ”säker rangordning”, är ingen konkret gräns för de 

metoder vi testat i denna uppsats. Samtidigt så blir det uppenbart att en rankningslista där i stort sett 

alla enheter kan tolkas vara både i toppen och botten inte blir särskilt meningsfull att upprätta.  

Liknande resonemang kan göras för den signifikansnivå som valts för Holms metod, som i viss mån är 

godtycklig. En lägre konfidensgrad än 80 % som vi valt hade kunnat ge kortare intervall och säkrare 

skattningar för enskilda enheter, men den hade också urvattnat de slutsatser man hade vågat dra om 

hela datasetet. Vi testade även att använda högre konfidensgrad, men vi ansåg att det skadade 

jämförbarheten mellan dataseten alltför mycket, då intervallen blev konsekvent breda.   

Genom uppsatsens gång har dock en del tendenser kunnat observeras. För länsnivån har vi sett prov 

på betydelsen av antal observationer. Våra data för stroke, hjärtinfarkt och grundskolan har alla 

liknande andelsskillnader mellan toppen och botten och har dessutom exakt samma antal enheter. 

För enheterna i strokevården pendlar det mellan 11,5 % - 17,8 %, för infarktvården mellan 11 % - 

16,6 %, och för grundskolan 83,6 % - 90,9 %. Den betydande skillnaden mellan dessa dataset 

återfinns i antalet observationer, där strokevården har 70 000, infarktvården 90 000, och 

grundskolan 100 000. Båda metoderna ger entydigt bäst skattningar för grundskolan, därefter 

infarktvården och sist strokevården. Säkerheten i skattningarna verkar på så sätt reflektera antalet 

observationer. En intressant fortsättning på denna uppsats hade varit att komplettera den empiriska 

studien med simuleringsstudier, där antalet observationer hade fått fortsätta öka, till dess att 

skattningarna anses ”tillräckligt säkra”.  

Också sambandet mellan de två metoderna hade varit intressant att utforska mer då det icke-linjära 

samband vi kunnat observera verkar återkomma på skol- och sjukhusnivå, där antalet enheter är fler 

än på länsnivå. De c-värden vi observerar med ACMM är i viss mån slumpmässiga, men har i 

spridningsdiagrammen för skoldatat, stroke- och infraktsvården grupperat sig tydligt kring ett 

ickelinjärt samband. Ett matematiskt samband hade säkerligen gått att finna via både matematisk 

härledning och simulering.  
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8. Slutsats 
Som vi från början misstänkte är det från våra resultat uppenbart att det är förknippat med stor 

osäkerhet att försöka rangordna enheter. Den förväntade naturliga variationen har varit uppenbar 

och framförallt då variationen i enhetsstorlek varit stor och små enheter förekommit.  

För att anknyta till den första frågesatsen så har vi i uppsatsen visat på två metoder som båda visar 

en mer sanningsenlig bild av osäkerheten i rankningar. Det går inte att på ett enkelt sätt få bort 

problemen som de osäkra rankningarna innebär, men med hjälp av metoderna i uppsatsen kan man 

hantera osäkerheten och därmed dra mer välgrundade slutsatser kring rankningar. 

Vilken av de båda metoder som med fördel används är svårt att svara på och de har båda överlag 

gett liknande indikationer när vi applicerat de på våra dataset. Exempel på motsägelsefulla resultat 

har funnits, men ofta har vi kunnat förklara dem utifrån metodernas olika uppbyggnad.  

Även om samtliga dataset med båda metoder gett osäkra resultat finns det förutsättningar under 

vilka upprättandet av rankningslistor verkar ge något mindre osäkra resultat, vilket var uppsattsens 

andra mål att utreda. Här är det framförallt på den aggregerade nivån för länsdatat blir som det 

sammanfattande måttet blir något bättre med Holms metod. Här är det framförallt de större 

stickproven som leder till säkrare skattningar. Att skillnader går att observera är också en 

förutsättning. Här uppfattades speciellt höftdatat på både läns- och sjukhusnivå som särskilt 

opassande för rankning då andelarna genomgående var relativt lika. Det måste sägas att inget av 

dataseten vi undersökt lämpat sig för rankning.  

Vi har undersökt osäkerheten i rankning utifrån ett statistiskt perspektiv. Osäkerheten vi funnit har 

sin förklaring i, till stor del, naturlig variation. Men det är bara en källa till osäkerhet. Som tidigare 

nämnts finns även ett antal andra faktorer att se till som i många fall gör det olämpligt att rangordna 

enheter. Ofta har man kanske inte fullständig information om allt som kan påverka mortaliteten efter 

till exempel hjärtinfarkt. Livsstilsfaktorer som t ex rökning kan spela stor roll i hur man återhämtar sig 

efter operation men som man generellt inte tar hänsyn till. Denna informationsbrist gör det ännu 

svårare att jämföra enheter på ett realistiskt sätt. Till det kan man ytterligare framföra att arbetssätt 

och rapportering troligtvis skiljer sig mellan olika sjukhus och därmed är de inte alltid jämförbara.  

Sammanfattningsvis får sägas att rankningar i allmänhet är osäkra och att alltför stora slutsatser kring 

skillnader mellan enheter därför inte bör dras från dem. Den naturliga variationen är inte något som 

ska underskattas eller lämnas oredovisat utan bör kommenteras i samband med att rankning görs.  

Metoderna vi undersökt hanterar på olika sätt den förväntade naturliga variationen och kan 

användas som komplement vid rankning. Kanske bör fler verksamheter följa Skolverkets exempel att 

inte upprätta rankningslistor när förutsättningar saknas. Besattheten av att identifiera skillnader får 

inte bli detsamma som att uppfinna dem.  

  

 



26 
 

Källförteckning 
 

Andersson, J., Carling, K. och Mattson, S. (1998) Random Ranking of Hospitals is Unsound. Chance, 

1:3, 34-39 

Andersson, J., Carling, K. och Mattson, S. (2000) Att rangordna med säkerhet. Läkartidningen Volym 

97, Nr 3, 185-186 

Brandel, J. (2004) Empirical Bayes methods for missing data analysis. Matematiska institutionen, 

Uppsala universitet 

Carlin, B. P. & Louis, T. A. (2000) Bayes and Empirical Bayes Methods for Data Analysis. (2:a upplagan) 

Chapman & Hall/CRC: Text in Statistical Science Series 

Dagens Industri. (2011) Hon hjälper företag att välja välgörenhet. Dagens Industri, 17 feb. 

Dagens Nyheter. (2012) Skolorna med flest behöriga elever. Dagens Nyheter, 8 nov. URL: 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/skolorna-med-flest-behoriga-elever (hämtad 2012-12-12) 

Holm, S. (1979) A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. Scand J Statist, 6, 65-70 

Holm, S. (2012) Confidence intervals for ranks. Opublicerat manuskript. Enheten för matematisk 

statistik, Chalmers och Göteborgs universitet 

Persson, T., Engman, J., Edman, H., Hammer-Åberg, M-L., Norderfeldt, A., Thorslund, P., Barö-

Derentz, E., Larsson, G. (2012) ”Vi premierar skickliga lärare”. Dagens Nyheter, 31 okt. URL: 

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/vi-premierar-skickliga-larare (hämtad 2012-12-12) 

Skolverket. (2000) SALSA – Ett användarstöd, Dnr 2000:637 URL: 

http://salsa.artisan.se/Anvandarstod-SALSA.pdf (hämtad 2012-12-12) 

Skolverket. (2012) SIRIS – kvalitet och resultat i skolan. URL: 

http://siris.skolverket.se/apex/ris.betyg_gr.rapport_beh (hämtad 2012-12-12) 

Socialstyrelsen (2012) Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2012. 

Stockholm. URL: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18842/2012-11-

1.pdf (hämtad 2012-12-12) 

Sveriges Kommuner och Landsting (2012). Öppna jämförelser – Grundskola 2012. URL: 

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40185_1.pdf (hämtad 2012-12-12) 

Taube, A. (1996) Osäkra data om infarkt resultaten övertolkade. Läkartidningen Volym 93, Nr 50, 

4620-4622 

Taube, A.(2008) Registerstudie endast ett steg i en vetenskaplig process. Läkartidningen Volym 105, 

nr 8 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/skolorna-med-flest-behoriga-elever
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/vi-premierar-skickliga-larare
http://salsa.artisan.se/Anvandarstod-SALSA.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18842/2012-11-1.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18842/2012-11-1.pdf
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40185_1.pdf


27 
 

Appendix 1: Empirisk Bayesiansk Metod och Beta/Binominal-

modellen 
I bayesiansk metod inkorporeras förhandsinformationen, observerat data, tillsammans med 

apriorifördelningen för proportionsandelarna, som anses vara slumpvariabler, i en fördelning, kallad 

aposteriorifördelning. Det är med andra ord en hierarkisk modell, där informationen om andelarna 

som finns i observerat data används i simuleringen av de nya andelarna. Beroende på parametrarna 

för apriorifördelningen, om dessa i sin tur anses vara slumpvariabler eller inte så kan en hierarkisk 

modell med många steg fås. Det specifika för den empiriska bayesianska metoden är att 

parametrarna i apriorifördelningen estimeras via observerat data.  

Vi börjar med att anta en likelihood     |    för det observerade datat    givet parametrarna    och 

en apriorifördelning,     | ̂   för   , där  ̂ är en vektor av hyperparametrar. Genom Bayes sats ges då 

aposteriorifördelningen av 

    |    ̂  
    |       | ̂   

    | ̂ 
           

där     |   är marginalfördelningen för     (Carlin och Louis 2000, 17) 

Beta/binomialmodellen (Carlin och Louis 2000, 67-78) 

Här härleds hur aposteriorifördelningen     |    ̂   som proportionsandelarna simuleras ifrån, får 

sitt utseende. För att göra dessa steg något mer lättöverskådliga kommer vi nedan att bortse från att 

använda indexeringar. Samplingfördelningen är binomial och har täthetsfunktion 

          |    (
 

 
)             

Apriorifördelningen antas vara          . För enkelhet omparametriseras       till       där 

  
 

   
 (medelvärdet för apriorifördelningen) och      . Variansen  för           ges av 

      

     
 så ökande   leder till minskande varians för apriorifördelningen och   kan alltså sägas vara 

ett mått på precisionen.  

Apriorifördelningens täthetsfunktion är 

     |     
    

      (      )
 

                   

Marginalfördelningen för  |    fås genom att integrera över alla värden på   

   |      ∫   |     |        

∫ (
 

 
)            

 

 

    

      (      )
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      (      )
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Slutligen genom att applicera ekvation (1) får vi täthetsfunktionen för aposteriorifördelningen: 

   |   
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   |     
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)                

      (      )
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)

    

      (      )

        (          )
      

 

 
      

        (          )
                               

 
      

        (          )
                          

vilket är täthetsfunktionen för     (               ).  

Skattningar 

Som tidigare nämnts skattas hyperparametrarna via observerat data. Med K enheter att utgå ifrån är 

en naturlig skattning av    

 ̂  
∑   

 
   

∑   
 
   

 
∑  ̂   

 
   

∑   
 
   

 

där  ̂  
  

  
, den observerade proportionen för varje enhet. 

För skattning av  och     (Brandel 2004) har vi 

 ̂  
 ̂    ̂    

   
 ̂    ̂ 

  ∑
 
  

 
   

 

där  

   
 ∑   (  ̂   ̂)

  
   

     ∑   
 
    

 

I det empiriska steget ersätter vi M och mu med skattningarna av dessa och aposteriorifördelningen 

givet observerat data är då     (    ̂ ̂        ̂    ̂ ).  



29 
 

Appendix 2: R-kod 

Kod för Holms metod 
#Holms metod för infarkt. N=70 

 

a<-read.table("X:/infarkt_sjukhus.csv", header = T, sep = ";") 

z <- matrix(NA,70,70) 

b<-matrix(NA,70,69) 

klar<-rep(NA,70) 

N_upper<-rep(NA,70) 

N_lower<-rep(NA,70) 

 

#z-test för proportioner 

for(j in 1:70) 

    { 

    for(i in 1:70) 

        { 

if(i!=j) 

         z[j,i]<-(a[j,2]-a[i,2])/sqrt(a[j,2]*(1-a[j,2])/a[j,1]+a[i,2]*(1-

a[i,2])/a[i,1]) 

 

} 

} 

 

print(z) 

 

#Tar bort NA 

for(i in 1:70){ 

b[i,] <- na.omit(z[i,])  

} 

print(b) 

 

#Konvertar zvärden till pvärden. Avser test MINDRE ÄN 

pvalues<-pnorm(b[,]) 

 

#Loopar igenom. bonferroni holm steget 

for(k in 1:70){ 

nacceptedi<-69 

nrejectedj<-0 

d<-4 

 

while(d > 0){ 

    pvaluesi <- pvalues[,]*(  pvalues[k,] > 0.2/(2*nacceptedi)) 

    nrejectedi <- sum(1*(  pvalues[k,] < 0.2/(2*nacceptedi) )) 

    d <- nrejectedi - nrejectedj 

    nrejectedj <- nrejectedi 

    nacceptedi<- 69-nrejectedi 

     

    } 

klar[k]<-print(nrejectedi) 

 

} 

 

N_upper <- length(b[,1]) - klar 

print(N_upper) 

 

 

#Konverterar till pvärden avseende test "greater than" 

pvalues<-pnorm(-b[,]) 
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#Bonferroni/holm för lägre KIgräns 

for(k in 1:70){ 

nacceptedi<-69 

nrejectedj<-0 

d<-9 

 

while(d > 0){ 

    pvaluesi <- pvalues[,]*(  pvalues[k,] > 0.2/(2*nacceptedi)) 

    nrejectedi <- sum(1*(  pvalues[k,] < .2/(2*nacceptedi) )) 

    d <- nrejectedi - nrejectedj 

    nrejectedj <- nrejectedi 

    nacceptedi<- 69-nrejectedi 

     

    } 

klar[k]<-print(nrejectedi) 

 

} 

 

N_lower <- klar + 1 

print(N_lower) 

 

limits<-cbind(N_lower,N_upper) 

 

Kod för ACMM 
#Simulering Carling. Beta. höftledsdata län 

 

b<-read.table("X:/Carling/höftledlan.csv", header = T, sep = ";") 

mat<-matrix(NA,21,20) 

mat.sorterad<-matrix(NA,21,20) 

diff<-matrix(NA,21,20) 

#p redan sorterad på proportion 

p<-b[,3] 

p.rank<-rank(p) 

 

#Simulerar nra proportioner. 21 rader, 20 kolumner. Varje kolumn 

#motsvarar nya proportioner för varje enhet.  

for(j in 1:20){ 

for(i in 1:21){ 

mat[i,j]<-rbeta(1,b[i,12], b[i,13], ncp = 0) 

} 

} 

print(mat) 

 

#Ny rank för varje enhet och simulering baserat på proporton. 

rank.mat<-apply(mat,2,rank) 

 

#skillnader i rank. org.rank-ny rank för varje simulering 

for (i in 1:20){ 

diff[,i]<-abs(p.rank-rank.mat[,i])} 

 

#Varje enhets förvätnade rankförändring 

mean.enhet<-apply(diff,1,mean) 

 

#C <3 

C<-mean(mean.enhet) 

print(C) 
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Appendix 3: Resultat 
På grund av utrymmesskäl har tabellerna på sjukhus- och skolnivå komprimerats, och följaktligen 

redovisas ej resultaten i mitten av tabellen. Fullständiga resultat för de komprimerade tabellerna 

erhålles av författarna vid förfrågan.  

 
Tabell 6.1.1.1. Diagram och tabell över metodresultaten på länsnivå för strokevård. 21 län rangordnade efter proportion 
med tillhörande konfidensintervall för rang, beräknad med Holms metod. Värdena på c avser varje läns förväntade 
rangförändring efter simuleringar gjorda med ACMM. 

 
Tabell 6.1.1.2. Diagram och tabell över metodresultaten på länsnivå för höftdata. 21 län rangordnade efter proportion 
med tillhörande konfidensintervall för rang, beräknad med Holms metod. Värdena på c avser varje läns förväntade 
rangförändring efter simuleringar gjorda med ACMM. 
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Namn Rang Stickprov Proportion KI för rang Bredd c  

Västerb. 1 2115 0,115366 [1,1] 0 0,45 
Västmanl. 2 2370 0,129958 [1,16] 15 2,5 
Jönköping 3 2767 0,134803 [1,17] 16 3,75 
Uppsala 4 2128 0,134868 [1,17] 16 3,75 
Stockholm 5 12255 0,136434 [2,16] 14 1,95 
V:a Götal. 6 11804 0,136818 [2,16] 14 2,2 
V:a Norrl. 7 2536 0,139984 [1,18] 17 4,05 
Halland 8 2155 0,140603 [1,20] 19 3,55 
Norrb. 9 2307 0,141309 [2,20] 18 4,3 
Dalarna 10 2588 0,141808 [2,20] 18 3,5 
Skåne 11 8707 0,143103 [2,18] 16 2,1 
Blekinge 12 1201 0,144047 [1,20] 19 4,1 
Östergötl. 13 3029 0,144272 [2,20] 18 3,6 
Sörmland 14 2159 0,145901 [2,20] 18 2,65 
Gävleborg 15 2541 0,157812 [5,21] 16 3 
Gotland 16 479 0,158664 [1,21] 20 3,8 
Kronoberg 17 1237 0,160065 [2,21] 19 3,75 
Värmland 18 2455 0,162118 [7,21] 14 1,45 
Örebro 19 2333 0,167595 [13,21] 8 1,35 
Jämtland 20 1101 0,174387 [13,21] 8 2,55 
Kalmar 21 2148 0,178771 [15,21] 6 0,95 

Median      2333     

Namn Rang Stickprov Proportion KI för rang Bredd c  

Kronoberg 1 1049 0,003813 [1,4] 3 2.1 
Västerb. 2 1763 0,007374 [1,9] 8 2.05 
Sörmland 3 1874 0,010672 [1,18] 17 1.7 
Dalarna 4 1810 0,012155 [1,20] 19 4.25 
Örebro 5 1831 0,014746 [2,21] 19 3.65 
Norrb. 6 2007 0,014948 [2,21] 19 4.8 
Blekinge 7 864 0,016204 [1,21] 20 6.8 
Skåne 8 6751 0,01659 [3,21] 18 2.8 
V:a Götal. 9 8371 0,016844 [3,21] 18 2.75 
Östergötl. 10 2447 0,017164 [2,21] 19 4.75 
Gotland 11 515 0,017476 [1,21] 20 4 
Jämtland 12 819 0,018315 [1,21] 20 5.9 
Jönköping 13 2163 0,018493 [3,21] 18 3.8 
Halland 14 2763 0,01882 [3,21] 18 4.4 
V:a Norrl. 15 1786 0,019037 [3,21] 18 4.7 
Kalmar 16 2046 0,020039 [3,21] 18 4.4 
Stockholm 17 11482 0,02038 [4,21] 17 2.25 
Uppsala 18 2537 0,021679 [3,21] 18 3.05 
Västmanl. 19 1477 0,023697 [3,21] 18 3.15 
Gävleborg 20 2155 0,02413 [4,21] 17 3.55 
Värmland 21 1953 0,026114 [5,21] 16 2.55 

Median  1953     
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Tabell 6.1.1.3. Diagram och tabell över metodresultaten på länsnivå för infarktvård. 21 län rangordnade efter proportion 
med tillhörande konfidensintervall för rang, beräknad med Holms metod. Värdena på c avser varje läns förväntade 
rangförändring efter simuleringar gjorda med ACMM. 

 

 
Tabell 6.1.2.1. Diagram och tabell över metodresultaten på sjukhusnivå för strokevård. 70 sjukhus rangordnade efter 
proportion med tillhörande konfidensintervall för rang, beräknad med Holms metod. Värdena på c avser varje sjukhus 
förväntade rangförändring efter simuleringar gjorda med ACMM. 
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Namn Rang Stickprov Proportion KI för rang Bredd c  

Gotland 1 795 0,110692 [1,13] 12 4,9 
Sörmland 2 2773 0,117202 [1,12] 11 1,25 
Jämtland 3 1132 0,119258 [1,16] 15 4,25 
Västmanl. 4 2616 0,124235 [1,15] 14 2,95 
Uppsala 5 2869 0,124782 [1,15] 14 2,75 
Dalarna 6 3370 0,125816 [1,15] 14 2,1 
Jönköping 7 3311 0,127152 [1,17] 16 2,8 
Västerb. 8 2536 0,130521 [1,19] 18 2,7 
Östergötl. 9 4162 0,131908 [1,19] 18 3,3 
Kalmar 10 3110 0,132154 [1,19] 18 3 
Gävleborg 11 3798 0,134544 [1,19] 18 2,35 
V:a Norrl. 12 3063 0,135488 [1,20] 19 3,65 
Stockholm 13 14107 0,136174 [2,19] 17 3,15 
Skåne 14 12389 0,142384 [6,20] 14 2,45 
Örebro 15 2860 0,145804 [3,21] 18 2,45 
V:a Götal. 16 14328 0,146427 [10,20] 10 2,1 
Kronoberg 17 1993 0,151029 [7,21] 14 2,3 
Värmland 18 3146 0,151303 [8,21] 13 1,9 
Blekinge 19 1438 0,151599 [3,21] 18 3,85 
Norrb. 20 3007 0,15863 [15,21] 6 1,4 
Halland 21 2889 0,166494 [17,21] 4 0,8 

Median      3007     

Namn Rang Stickprov Proportion  KI för rang  Bredd c 

Köping 1 939 0,079872 [1,12] 11 0,5 
Umeå 2 1223 0,100572 [1,34] 33 2 
Landskrona 3 167 0,101796 [1,65] 64 14 
Ängelholm 4 667 0,101949 [1,45] 44 5,55 
Värnamo 5 694 0,106628 [1,51] 50 7,35 
Nyköping 6 682 0,109971 [1,54] 53 7,9 
Danderyd 7 2331 0,11154 [1,46] 45 3,35 
KarolinskaH 8 1521 0,113741 [1,52] 51 3,4 
Norrtälje 9 499 0,116232 [1,64] 64 9,9 
Linköping 10 1179 0,117048 [1,55] 54 11,2 
… … … … … … … 
Lindesberg 61 436 0,167431 [4,70] 66 14,05 
Västervik 62 614 0,167752 [8,70] 62 10,7 
Kalix 63 387 0,170543 [4,70] 66 14,7 
Östersund 64 1081 0,171138 [14,70] 56 6,35 
Ljungby 65 357 0,176471 [6,70] 64 13,15 
Eskilstuna 66 946 0,180761 [19,70] 51 2,65 
Kalmar 67 1151 0,183319 [24,70] 46 3 
Eksjö 68 916 0,189956 [27,70] 43 5,75 
Torsby 69 387 0,206718 [27,70] 43 5,1 
Karlskoga 70 551 0,221416 [62,70] 8 1,1 

Median      703     
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Tabell 6.1.2.2. Diagram och tabell över metodresultaten på sjuhusnivå för höftdata.  79 sjukhus rangordnade efter 
proportion med tillhörande konfidensintervall för rang, beräknad med Holms metod. Värdena på c avser varje sjukhus 
förväntade rangförändring efter simuleringar gjorda med ACMM. 
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proportion med tillhörande konfidensintervall för rang, beräknad med Holms metod. Värdena på c avser varje sjukhus 
förväntade rangförändring efter simuleringar gjorda med ACMM. 
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Namn Rang Stickprov Proportion KI för rang Bredd c 

Växjö 1 504 0 [1,29] 28 2,25 
Ystad 2 21 0 [1,29] 28 7,85 
Falköping 3 981 0,002039 [1,43] 42 16,65 
Elisabeth 4 550 0,003636 [1,54] 53 10,25 
Ortho 5 216 0,00463 [1,67] 66 11,25 
Gällivare 6 395 0,005063 [1,79] 78 7,75 
Skellefteå 7 379 0,005277 [1,65] 64 8,3 
Lidköping 8 530 0,00566 [1,65] 64 15,3 
Katrineh. 9 875 0,005714 [1,59] 58 9,4 
Sahlgrenska 10 167 0,005988 [1,74] 73 6,45 
… … … … … … … 
Hudiksvall 70 511 0,029354 [5,79] 74 11,2 
Karlskrona 71 101 0,029703 [1,79] 78 21,2 
Västervik 72 426 0,030516 [5,79] 74 14,5 
Karlstad 73 1111 0,030603 [25,79] 54 6,95 
KarolinskaS 74 820 0,031707 [5,79] 74 9,4 
Helsingborg 75 267 0,033708 [3,79] 76 14,4 
Mölndal 76 898 0,040089 [39,79] 40 3,05 
Sundsvall 77 593 0,040472 [32,79] 47 2,55 
Gävle 78 571 0,042032 [35,79] 44 4,2 
Sunderbyn 79 226 0,048673 [5,79] 74 8,3 

Median  593     

Namn Rang Stickprov Proportion  KI för rang Bredd c 

Enköping 1 362 0,096685 1 [1,50] 49 7,5 
KarolinskaS 2 2309 0,099177 2 [1,30] 29 1,1 
Jönköping 3 1678 0,105483 3 [1,39] 38 5,4 
Visby 4 804 0,108209 4 [1,50] 49 8,35 
Linköping 5 2245 0,110913 5 [1,44] 43 5,05 
Umeå 6 1559 0,110969 6 [1,48] 47 4,45 
Karlstad 7 2081 0,111004 7 [1,45] 44 4,1 
Östersund 8 1086 0,111418 8 [1,51] 50 5,7 
Falun 9 1872 0,113248 9 [1,49] 48 4,65 
Eskilstuna 10 1465 0,113311 10 [1,51] 50 5,75 
… … … … … … … 
Eksjö 61 888 0,181306 61 [28,70] 42 4,5 
Varberg 62 892 0,183857 62 [35,70] 35 2,95 
Växjö 63 928 0,193966 63 [44,70] 26 2,85 
Alingsås 64 446 0,197309 64 [36,70] 34 5,05 
Gällivare 65 470 0,208511 65 [47,70] 23 3,2 
Torsby 66 430 0,209302 66 [46,70] 24 4 
Karlskoga 67 635 0,217323 67 [54,70] 16 2,05 
Ljungby 68 422 0,227488 68 [56,70] 14 1,45 
Arvika 69 436 0,236239 69 [58,70] 12 3 
Simrishamn 70 125 0,288 70 [64,70] 6 5 

Median  865     



34 
 

 

 
Tabell 6.2.1. Diagram och tabell över metodresultaten på länsnivå för skoldata. 21 län rangordnade efter proportion med 
tillhörande konfidensintervall för rang, beräknad med Holms metod. Värdena på c avser varje läns förväntade 
rangförändring efter simuleringar gjorda med ACMM. 
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Namn Rang Stickprov Proportion KI för rang Bredd c 

Norrb. 1 2604 0.909 [1,7] 6 0.65 
Halland 2 3417 0.904 [1,10] 9 0.75 
Jämtland 3 1249 0.901 [1,15] 14 1.1 
Uppsala 4 3565 0.891 [1,15] 14 1.35 
Västerb. 5 2726 0.891 [1,16] 15 1.35 
Västmanl. 6 2960 0.888 [1,17] 16 1.2 
Sörmland 7 21595 0.884 [3,17] 14 0.85 
Östergötl. 8 4701 0.881 [2,17] 15 1.45 
Blekinge 9 1981 0.874 [2,21] 19 2.7 
Dalarna 10 16797 0.873 [3,21] 18 1.35 
Gotland 11 2482 0.872 [1,21] 20 2.25 
Jönköping 12 12887 0.87 [3,20] 17 1.7 
Kalmar 13 3853 0.869 [3,21] 18 1.95 
Kronoberg 14 3124 0.868 [2,21] 19 2.35 
Skåne 15 609 0.867 [3,19] 16 3.9 
Värmland 16 1567 0.865 [5,19] 14 2.4 
V:a Norrl. 17 2710 0.859 [6,21] 15 2.1 
Stockholm 18 3020 0.851 [9,21] 12 1.15 
Örebro 19 3198 0.845 [9,21] 12 1.05 
Gävleborg 20 2949 0.844 [12,21] 9 1.15 
V:a Götal. 21 2527 0.836 [11,21] 10 1.05 

Median      2960     
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Tabell 6.2.2. Diagram och tabell över metodresultaten på kommunnivå för skoldata. 290 kommuner rangordnade efter 
proportion med tillhörande konfidensintervall för rang, beräknad med Holms metod. Värdena på c avser varje kommuns 
förväntade rangförändring efter simuleringar gjorda med ACMM. 
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Namn Stickprov Proportion KI Bredd c 

Rättvik 137 1 [1,35] 34 7.1 
Åre 89 1 [1,35] 34 15.55 
Torsås 50 1 [1,35] 34 44.35 
Överkalix 33 1 [1,35] 34 59.6 
Danderyd 446 1 [1,35] 34 8.95 
Nykvarn 119 1 [1,35] 34 8.4 
Vaxholm 111 1 [1,35] 34 14.3 
Munkfors 33 1 [1,35] 34 82.7 
Bjurholm 29 1 [1,35] 34 59.65 
Dorotea 26 1 [1,35] 34 66.3 
Malå 39 1 [1,35] 34 56.05 
Sorsele 18 1 [1,35] 34 103.1 
Åsele 30 1 [1,35] 34 77.85 
Skinnsk.B 15 1 [1,35] 34 105.4 
Bollebygd 85 1 [1,35] 34 19.75 
Karlsborg 65 1 [1,35] 34 15.05 
Kinda 111 1 [1,35] 34 7.1 
Ydre 48 1 [1,35] 34 40.15 
Arjeplog 32 1 [1,35] 34 63.2 
Hammarö 194 0,974 [1,121] 120 10.55 
Täby 1015 0.967 [20,122] 102 17.2 
Vellinge 442 0.964 [20,138] 118 15.8 
Staffanst. 272 0.963 [1,155] 154 13.2 
Båstad 148 0.959 [1,178] 177 17.75 
Piteå 453 0.956 [20,164] 144 15 
Lomma 293 0.956 [20,169] 149 11.2 
Mörbyl. 156 0.955 [1,187] 186 24.9 
Nacka 1116 0.954 [20,161] 141 18.25 
Höganäs 290 0.945 [20,199] 179 12.35 
Tjörn 163 0.945 [1,222] 221 25 
--- --- --- ---   
Lessebo 90 0,789 [35,290] 255 49.75 
Södertälje 991 0,789 [147,290] 143 8.35 
Hällefors 80 0,788 [29,290] 261 48.85 
Svalöv 127 0,787 [56,290] 234 24.1 
Timrå 205 0,785 [94,290] 196 19.4 
Grums 88 0,784 [37,290] 253 33.6 
Munkedal 109 0,78 [54,290] 236 31.9 
Katrineh. 358 0,779 [130,290] 160 9 
Ljusnarsb. 40 0,775 [20,290] 270 51.15 
Sollefteå 212 0,774 [111,290] 179 17.1 
Mellerud 78 0,769 [39,290] 251 44.5 
Tranemo 138 0,768 [89,290] 201 24.85 
Hallsberg 177 0,768 [107,290] 183 14.15 
Söderh. 275 0,767 [142,290] 148 8.7 
Sandviken 363 0,766 [155,290] 135 4.65 
Ånge 115 0,748 [98,290] 192 15.7 
Gullspång 51 0,745 [28,290] 262 39.85 
Laxå 63 0,73 [54,290] 236 28.2 
Vadstena 75 0,72 [85,290] 205 16.3 
Orsa 82 0,695 [147,290] 143 12.4 

Riket median 169 0,876    
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Figur 5. Spridningsdiagram över c-värden och intervallbredder för samtliga dataset.  
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