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Sammanfattning: 

Studien syftar till att besvara vad som definierar kommuner som upphandlar 

måltidsverksamheten inom äldreomsorgen. Detta genomförs med hjälp av den statistiska 

metoden logistisk regression. Syftet med studien är att klargöra vilka variabler som har 

påverkan för händelsen upphandling och hur de förhåller sig. En enkätundersökning 

genomförd 2013 låg till grund för analysen, där oberoende variabler valdes ut inom 

kategorierna lokala förutsättningar, kvalitet och lokalt politiskt styre. Resultatet tyder på att 

Moderaternas resultat i kommunvalet 2010 samt stor kommun jämfört med liten kommun har 

en statistiskt signifikant påverkan på händelsen upphandling.  

 

Abstract: 

This study seeks to clarify, in a statistical sense, what defines Swedish municipalities that 

outsource the making of meals to the elderly (who have some sort of assistance from the 

municipality). The study was based on a questionnaire performed in 2013 and the used 

statistical method was logistic regression. Independent variables were found in categories 

such as local conditions for each municipality, quality and local political governing. The 

results show that the share of votes for the Swedish conservative party in the municipal 

election 2010 as well suggest size, in terms of population for each municipality affects 

whether a municipality outsource their making of meals for the elderly.  
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1. INLEDNING 

 

I det här kapitlet presenteras en kortare bakgrund, uppsatsens använda datamaterial, syfte och 

frågeställning samt definitioner.  

 

1.1 Bakgrund 

 

I och med Lag (2008:962) om valfrihetssystem samt Lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling finns nu möjlighet för kommuner att upphandla tjänster inom socialtjänst och 

hälsovård. Där ingår både livsmedel som hela måltidstjänster. Under 2013 så köpte stat, 

kommun och landsting måltidsverksamheter till ett värde av 1,7 miljarder kronor. 45 stycken 

upphandlingar för måltidsverksamheter inom skola, vård och omsorg gjordes under 2013. 

Anledningen till att upphandling av måltidsverksamhet sker beror allt som oftast på ett 

politiskt beslut, men även faktorer som kostnadseffektivitet, kvalitet samt kommunens lokala 

förutsättningar kan ha påverkan (Konkurrensverket, 2015. pp. 13, 16).  Ovan nämnda siffror 

inkluderar måltidsverksamhet inom skola, vård och omsorg. Men hur ser förhållandet ut för 

endast måltidsverksamheten inom kommunernas äldrevård? Och vad karaktäriserar 

kommuner som har upphandlad måltidsverksamhet inom äldreomsorgen? Den första frågan 

besvarades av Malin Skinnars Josefsson 2013 via en enkätundersökning riktad till landets 290 

kommuner. Den andra frågan ska besvaras av den här uppsatsen. Den statistiska metoden 

logistisk regression används då den stödjer användandet av en binär svarsvariabel. 

Enkätundersökningen som är grunden för den här uppsatsen presenteras i följande avsnitt och 

därefter ett mer detaljerat syfte och frågeställningar. 

 

1.2 Datamaterialet 

 

Under 2013 genomförde Malin Skinnars Josefsson vid kostvetenskapliga institutionen på 

Uppsala universitet en enkätundersökning riktad till Sveriges 290 kommuner. Frågorna rörde 

kommunen i frågas måltidsverksamhet, rutiner, personalkompetens etc. Av värde för den här 

uppsatsen var fråga nummer 13: ”Är äldreomsorgens måltidsverksamhet upphandlad?”. 

Respondenten erbjöds tre svarsalternativ; ”Ja”, ”Nej” samt ”Annat:”. Där det sistnämnda 



2 

 

svarsalternativet var ett fritextsvar. Av Sveriges 290 kommuner så besvarade totalt 162 

enkäten, vilket ger ett svarsbortfall på ungefär 44 %. En bortfallsanalys presenteras i 

nästkommande kapitel. Svarsfördelningen för de kommuner som besvarat enkäten presenteras 

i Tabell 1. 

 

Tabell 1 - Svarsfördelning för fråga 13: ”Är äldreomsorgens måltidsverksamhet 

upphandlad?” 

 

Svar Antal kommuner 

Ja 25 

Nej 120 

Annat 17 

Totalt 162 

  

Från Tabell 1 kan vi utläsa att en övervägande majoritet av de besvarande kommunerna inte 

har upphandlad måltidsverksamhet. Vi noterar också att 17 kommuner har besvarat frågan via 

fritextsvaret ”Annat”. Vid närmare granskning, med hjälp av enkätens utförare, noterades att 

dessa fritextsvar kunde klassificeras som antingen ”Ja” eller ”Nej”. Ett exempel på ett 

förekommande fritextsvar var ”både och”, vilket då antyder att måltidsverksamheten för 

äldreomsorgen sker i både offentlig som privat regi. Alltså ett ”Ja”, då det av svaret att döma 

finns upphandling inom äldreomsorgs måltidsverksamhet i den specifika kommunen. 

Svarsfördelningen efter omklassificeringen av den aktuella frågan presenteras nedan.  

 

Tabell 2 - Justerad svarsfördelning för fråga 13: ”Är äldreomsorgens måltidsverksamhet 

upphandlad?” 

 

Svar Antal kommuner Andel kommuner 

Ja 34 21 % 

Nej 128 79 % 

Totalt 162 100 % 

 

Tabell 2 kan ses som den slutgiltiga svarsfördelningen, därför presenteras även procentsatser. 

Totalt har 34 stycken kommuner eller 21 % av de besvarande kommunerna upphandlad 

måltidsverksamhet inom äldreomsorgen omvänt har 128 stycken respektive 79 % inte det. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

 

Utifrån datamaterialet presenterat i föregående avsnitt är det preliminära syftet att belysa vad 

som definierar en kommun som väljer att upphandla måltidsverksamheten inom särskilt 

boende och/eller ordinärt boende. Enkätundersökningens 13:e fråga används som 

svarsvariabel i analysen, och utifrån det ska modeller skapas via logistisk regression. Där 

händelsen, i det här fallet upphandling, förklaras av en eller flera oberoende variabler 

kopplade till Konkurrensverkets (2015) fyra kategorier. För uppsatsen blir det av värde att 

klargöra vilka variabler som enligt den statistiska metodens kriterier fungerar i en modell, 

likväl som det är av värde att se vilken påverkan enskilda oberoende variabler har inom sin 

modell. Ovan nämnt syfte kan sammanfattas i följande frågeställningar: 

 

- Vilka oberoende variabler har en statistiskt signifikant påverkan på om en kommun 

upphandlar sin måltidsverksamhet inom äldreomsorgen? 

- Vilken påverkan på händelsen upphandling har de statistiskt signifikanta oberoende 

variablerna? 

 

De inkluderade oberoende variablerna presenteras i kommande kapitel tillsammans med 

teorin bakom det statistiska metodvalet, logistisk regression. 

 

1.4 Definitioner och struktur 

 

Då uppsatsen skrivs på svenska kommer statistiska begrepp i den mån det går översättas. För 

läsaren är det av vikt att notera att en händelse rör utfallet ”Upphandling” i svarsvariabeln, en 

icke-händelse rör utfallet ”Ej upphandling” i svarsvariabeln. Med ordinärt boende avses 

situationer där en äldre person bor hemma, men har hjälp av exempelvis hemtjänst. Med 

särskilt boende avses situationer där en äldre person bor på någon typ av inrättning. 

 

I nästkommande kapitel presenteras den statistiska metoden logistisk regression med 

diskussion kring metodvalet samt en bortfallsanalys. I Kapitel 3 presenteras studiens erhållna 

resultat och i Kapitel 4 diskuteras studiens resultat. 
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2. METOD 

 

I följande kapitel presenteras teori kring den valda statistiska metoden, logistisk regression, 

hur uppsatsens resultat ska tolkas samt antaganden för att metoden ska vara giltig. Vidare 

presenteras de inkluderade oberoende variabler samt en diskussion kring valet av metod och 

alternativa metoder. I slutet av kapitlet presenteras även en bortfallsanalys. 

 

2.1 Logistisk regression  

 

Den logistiska regressionens huvudsakliga syfte är densamma som för övriga typer av 

regression. Målet är att ta fram den, för svarsvariabeln, bäst förklarande modellen. Det hela 

baseras på ett antal oberoende variabler. Den mest noterbara skillnaden gentemot exempelvis 

klassisk linjär regression är att svarsvariabeln är binär
1
 alternativt dikotom

2
 (Hosmer et al. 

2013. p. 1). Svarsvariabeln är känd och indikerar en händelse, exempelvis ”Ja” eller ”Nej”, 

där de oberoende variablerna syftar till att förutspå vilken av de två händelserna som kommer 

inträffa givet de oberoende variablerna i fråga (Hair et al. 2014. p. 314).  

 

Logistisk regression kan hantera oberoende variabler som till sin karaktär både är numeriska 

och icke-numeriska. Vid oberoende variabler som består av kategoridata bör dummyvariabler 

skapas. Detta då kategoridatans tilldelade siffra endast är till för identifiering av en specifik 

grupp och representerar därmed inget numeriskt värde. Antalet dummyvariabler ska uppgå till 

kategorivaraibelns totala antal utfall minus ett, som då blir referenskategorin (Hosmer et al. 

2013, p. 36).  I likhet med linjär regression finns möjlighet att konstruera modeller med en 

ensam oberoende variabel så väl som med flera oberoende variabler (Hosmer et al. 2013, p. 

35). I den här uppsatsen kommer det sistnämnda användas vilket benämns som en multipel 

logistisk regressionsmodell. Än så länge kan likheter ses med linjär regression, men när 

analysen fortgår och når beräkningsfasen blir skillnaderna mellan linjär och logistisk 

regression mer distinkt. 

 

                                                 
1
 En binär svarsvariabel syftar till en variabel som endast kan anta ett specifikt värde av två möjliga. 

  (Svenska akademins ordlista. 2013, p. 83) 
2
 Med en dikotom svarsvariabel menas en variabel som kan klassificeras på ett uteslutande sett. Vilket innebär 

att om en händelse är dikotomis så kan bara variabeln anta värdet för händelsen i fråga.  

(Nationalencyklopedin, 2015, dikotomi)  
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2.1.1 Beräkning 

 

Anledningen till att en linjär modell inte kan användas är att den skattade sannolikheten, som 

avgör huruvida svarsvariabeln antar händelse eller icke-händelse, skulle anta värden under 0 

och större än 1 (Körner & Wahlgren. 2006, p. 413). Så istället för att beräkna en rät linje, som 

i linjär regression, används en logistisk kurva vilken bäst kan beskrivas som S-formad, men 

ännu bättre kan förklaras visuellt vilket görs i Figur 1. Då svarsvariabeln är bunden av 0 och 1 

kommer den logistiska kurvan närma sig 0 givet låga värden på de oberoende variablerna, 

men aldrig gå under 0. Omvänt kommer den logistiska kurvan stiga och plana ut när den 

närmar sig 1 (Hair et al. 2014, p. 319).  

 

 

Figur 1 – Logistisk kurva 

 

Odds används inom den logistiska regressionen som ett alternativ till sannolikheter. Syftet är 

att erhålla ett numeriskt värde som lätt kan översättas till en sannolikhet i intervallet 0 - 1, de 

beräknas enligt följande ekvation: 

 

𝑂𝑑𝑑𝑠 (𝐻) =
𝑃(𝐻)

1 − 𝑃(𝐻)
              (1) 

 

Kort sammanfattat så beräknas odds genom att sannolikheten att en händelse inträffar 

divideras med sannolikheten att händelsen i fråga inte sker. Oddset som beräknas kan alltså 

ses som förhållandet mellan en händelse och icke-händelse. Om ett odds = 1 innebär det att en 

händelse har lika stor sannolikhet att inträffa som att inte inträffa. Ett odds > 1 innebär att 

sannolikheten att en händelse inträffar är större än att den inte inträffar. Omvänt har odds < 1 
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har lägre sannolikhet att inträffa än att inte inträffa. Till sist, som en säkerligen kan anta vid 

det här laget så kan inte en händelse där odds = 0 inträffa alls (Hair et al. 2014. p. 321). 

Oddsen i sig har ingen övre gräns, däremot kan ett odds aldrig vara negativt. Genom att 

logaritmera oddset försvinner den begränsningen. Ekvation (1) skrivs då om enligt följande: 

 

𝑙𝑛(𝑂𝑑𝑑𝑠 (𝐻)) = 𝑙𝑛 (
𝑃(𝐻)

1 − 𝑃(𝐻)
)              (2) 

 

Det som nu skett är att oddset logaritmerats, även kallat logittransformering. Tack vare den 

här transformeringen kan nu oddset vara kontinuerligt och placera sig inom intervallet -∞ till 

∞. En annan viktig implikation är att den logistiska modellen blir linjär i parametrarna, detta 

visas i (3)  nedan (Hair et al. 2014, p. 322). 

 

ln(𝑂𝑑𝑑𝑠(𝐻)) = 𝑙𝑛 (
𝑃(𝐻)

1 − 𝑃(𝐻)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑋𝑖 + 𝜀𝑖                (3) 

 

Modellen är nu linjär i parametrarna vilket symboliseras av regressionskoefficienterna (𝛽𝑖). 

Feltermen (𝜀𝑖) i logistisk regression följer binomialfördelningen detta då svarsvariabeln endast 

kan anta värdena 1 och 0. Binomialfördelningen blir därför den fördelning som analysen 

baseras på (Hosmer et al. 2014, p. 7). Det har i sin tur påverkan för vilka antaganden som görs 

för att logistisk regression ska vara ett lämpligt metodval. Statistiska test som baseras på 

antaganden om normalitet kan inte genomföras i och med att metoden följer 

binomialfördelningen, samtidigt som variansen inte är konstant i och med den binära 

svarsvariabeln (Hair et al. 2013, p. 317).  

 

Genom att använda logittransformering erhålls en numerisk variabel som kan transformeras 

tillbaka till en sannolikhet via avlogaritmering. Detta då tolkningen för logaritmerade odds 

kan anses som svår. Därför finns möjligheten att avlogaritmera båda sidor av Ekvation (3), 

vilket ger följande beräkning: 

 

𝑂𝑑𝑑𝑠(𝐻) =
𝑃(𝐻)

1 − 𝑃(𝐻)
= 𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+⋯+𝛽𝑖𝑋𝑖+𝜀𝑖                   (4) 

 

Regressionskoefficienterna beräknas antingen utifrån Ekvation 3 eller Ekvation 4. Vad som 
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avgör vilken metod som används beror på vilken mjukvara som används, i regel beräknas 

dock båda typer i de flesta moderna statistiska mjukvaror. Beräkningstekniken är densamma i 

båda fall, där maximum likelihood estimation (MLE) används för att bestämma 

regressionskoefficienterna (Hair et al. 2014. p. 322). Utifrån värdena vilka värden 

regressionskoefficienten antar erhålls antingen ett odds eller en logaritm av oddset, efter 

transformering tillbaka till en sannolikhet avgörs slutligen utfallet i svarsvariabeln. Om 

sannolikheten är > 0.50 kommer svarsvariabeln anta värdet 1, om sannolikheten är ≤ 0.50 

kommer svarsvariabeln anta värdet 0. Antaget här är att utföraren definierat händelsens 

inträffande, exempelvis ”Ja”, som 1 och att händelsen inte inträffar som 0 (Hair et al. 2014. p. 

320). 

 

2.1.2 Antaganden 

 

Vid användning av logistisk regression metod ska två huvudsakliga beaktanden göras av 

utföraren. Först och främst ska hänsyn tas till stickprovsstorleken. I logistisk regression 

används maximum likelihood estimation (MLE) som beräkningsteknik vilket kräver ett större 

totalt stickprov (Hair et al. 2014. pp. 318-319).  Long (1997) menar att beräkning med 

maximum likelihood estimation är riskabel då det totala stickprovet är understiger 100 (Long. 

1997, p. 54). Ett andra beaktande som ska göras av utföraren rör antalet händelser per 

estimerad parameter, där en generell tumregel säger att inom stickprovet ska finnas tio gånger 

fler händelser i den minsta händelsegruppen än estimerade parametrar. Vilket innebär att i 

varje utfall för svarsvariabeln, exempelvis ”Ja” eller ”Nej”, ska det finnas tio gånger så många 

”Ja” som det finns estimerade parametrar. Vid en binär oberoende variabel estimeras en 

parameter, vid en kontinuerlig oberoende variabel estimeras en parameter och vid en 

kategorisk oberoende variabel estimeras antalet kategorier minus en (Hosmer et al. 2013, p. 

408).  Vid en binär eller kategorisk oberoende variabel bör även utföraren beakta antalet 

observationer i celler mellan svarsvariabelns två utfall samt den oberoende variabelns utfall. 

Hamnar få eller inga observationer i en specifik cell för den beräknade variabeln bör utföraren 

överväga att sammanslå variabelns grupper, alternativt exkludera den oberoende variabeln i 

fråga (Hair et al. 2014. p. 318). 

 

Det andra huvudsakliga beaktandet rör kollinearitet. Vid kollinearitet, mellan två oberoende 

variabler, eller multikollinearitet, mellan tre eller fler oberoende variabler, har utföraren en 
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situation där variationen i en eller flera oberoende variabler förklaras av andra oberoende 

variabler. Om någon typ av kollinearitet existerar inom modellen så skattas 

regressionskoefficienterna felaktigt, vilket brukar ge uttryck i hög varians eller att modellen 

inte går att köra överhuvudtaget (Kleinbaum et al. 2010. p. 263). Om någon typ av 

kollinearitet existerar bör utföraren överväga att exkludera en eller flera variabler. Kort sagt 

helt enkelt bygga om modellen tills problem med kollinearitet eller multikollinearitet inte 

existerar (Kleinbaum et al. 2010. p. 273). Kollinearitet klargörs antingen genom att beakta 

lämplig korrelationsmatris för de oberoende variablerna eller genom värdet på Variance 

Inflation Factor (VIF) för varje oberoende variabel. VIF-värdet visar hur många gånger 

variansen ökar som en följd av någon typ av kollinearitet. Värdet i sig bör inte överstiga tio 

(Hair et al. 2014, pp. 197, 200). Vad kan då klassas som en lämplig korrelationsmatris? Det 

beror helt på de oberoende variablernas skala. I den här uppsatsen är de oberoende variablerna 

kontinuerliga och i form av kategoridata. Korrelationsmatris mellan kontinuerliga variabler 

fås via Pearsons korrelation medan korrelationerna mellan kategoridata och kontinuerliga 

variabler fås via Polyserial correlation. Båda korrelationsmåtten fungerar på samma sätt där 

grad av beroende mellan oberoende variabler beräknas (SAS Institute Inc. 2014, p. 27). 

 

2.1.3 Utvärdering av modellen och oberoende variabler 

 

Så hur vet vi om vår modell och de oberoende variablerna fyller sitt syfte att bidra till att 

klassificera svarsvariabeln som en händelse eller en icke-händelse? Det finns tre metoder att 

utvärdera både modellen som helhet samt enskilda oberoende variabler. Den första metoden 

undersöker om modellen som helhet på ett tillfredsställande sätt bestämmer utfall i 

svarsvariabeln. För att undersöka detta används Likelihood ratio test samt Nagelkerke Pseudo 

𝑅2. 

 

Likelihood ratio test testar huruvida modellen förbättras när samtliga oberoende variabler 

inkluderas. Nollhypotesen skrivs som att de oberoende variablerna inte förbättrar modellen   

(β = 0), med mothypotes att de oberoende variablerna förbättrar modellen (β ≠ 0). Två 

beräkningar genomförs, en modell utan de oberoende variablerna och en modell där de 

oberoende variablerna inkluderas. Dessa två värden jämförs sedan och resulterar i en Χ2-

statistika med ett tillhörnande p-värde. Vid ett signifikant resultat givet vår signifikansnivå, 

normalt 5 %, så förkastar vi nollhypotesen om att de oberoende variablerna inte förbättrar 

modellen.  
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Pseudo 𝑅2 används som 𝑅2 brukar användas i allmänhet, och Nagelkerke pseudo 𝑅2 i 

synnerhet. Likt den 𝑅2 gemene person kan vara van vid från exempelvis linjär regression, så 

indikerar ett högt värde på Nagelkerke pseudo 𝑅2 en god modell som förklarar en proportion 

av variationen i svarsvariabeln. Vill vi istället avgöra passformen mellan olika modeller bör 

utföraren granska – 2 Log Likelihood (-2LL). Namnet är även en formel där -2 gångras med 

Log likelihood-värdet för modellen. Om -2LL = 0 har modellen en perfekt passform då det 

värdet korresponderar med ett Log likelihood-värde på 1.  Ju lägre värde för -2LL desto bättre 

passform har modellen. Det här värdet kan som tidigare nämnt användas för att jämföra olika 

modeller med varandra, i syfte att klargöra vilken modell som har bäst passform. 

 

Den andra typen av metod testar huruvida enskilda parametrar är signifikanta, alltså om en 

enskild oberoende variabel är bidragande till att bestämma utfall i svarsvariabeln. Testet i 

fråga går under namnet Wald-test och genomförs för respektive regressionskoefficient. 

Nollhypotesen definieras som att den specifika regressionskoefficienten, 𝛽𝑖= 0, inte har någon 

påverkan på oddsen för en händelse. Mothypotesen i sin tur skrivs som att den specifika 

regressionskoefficienten, 𝛽𝑖 ≠ 0, alltså bidragande till oddsen för en händelse. Ett statistiskt 

signifikant värde innebär att ovan ställd nollhypotes förkastas och att den specifika 

regressionskoefficienten har påverkan på oddsen för en händelse (Hair et al. 2014. pp. 323-

325). 

   

Den tredje och sista typen av metod behandlar huruvida modellen korrekt klassificerar 

svarsvariabeln. Eftersom svarsvariabelns värde är känt blir det av vikt för utföraren att beakta 

grad av överensstämmande. En vanligt förekommande metod för att mäta grad av 

överensstämmande är C-statistikan. C-statistikan antar värden i intervallet 0.5 – 1. Där ett 

värde på 0.5 motsvarar att modellen slumpmässigt klassificerar svarsvariabeln och där ett 

värde på 1 innebär att modellen klassificerar svarsvariabeln perfekt. Enligt Hosmer et al 

(2014) är ett värde ≥ 0.7 nödvändigt för att konstatera att modellen åtminstone gör en 

acceptabel klassificering, ju närmare 1 desto bättre (Hosmer et al, 2014, p. 177).    

 

Ett alternativt sätt för att se huruvida modellen fyller sitt syfte är att beakta så kallade 

inflytelserika observationer. Observationer som i högre grad än andra observationer påverkar 

studiens resultat. I det fall där en observation exkluderas och en noterbar förändring sker i en 

eller flera av regressionskoefficienterna innebär en inflytelserik observation. För att ta reda på 

om en eller flera observationer kan klassificeras som inflytelserika kan iplot options användas 
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i SAS. Där ett spridningsdiagram baserat på observationernas värde för påverkan visualiseras. 

Genom framtaget spridningsdiagram kan utföraren sedan lätt notera observationer som 

avviker från de andra. Vanligtvis görs detta först när en slutgiltig modell har bestämts. Om 

utföraren upptäcker inflytelserik data kan det bero på felinmatade värden som därmed kan 

korrigeras eller en felspecificerad modell. I vissa situationer kan det faktiskt vara helt korrekt 

att en viss observation eller vissa observationer har mer påverkan än andra. Möjligt 

tillvägagångssätt där utföraren konstaterar felaktigheter som inte går att rätta och inte 

motivera via teori är att exkludera observationen eller observationerna i fråga. Detta ska dock 

ses som den allra sista utvägen (Kleinbaum et al. 2010. pp. 275, 277-279).  

 

2.1.4 Tolkning 

 

När antagandena för logistisk regression och modellens passform utvärderats fortgår analysen 

med tolkning av de beräknade regressionskoefficienterna. I tolkningen ingår att besvara hur 

förhållandet mellan svarsvariabeln och den oberoende variabeln ter sig (Hosmer et al. 2014, p. 

49). Återkoppla till Ekvation 3 och Ekvation 4. Beroende på om logittransformering eller den 

avlogaritmerade versionen av svarsvariabeln används skiljer sig tolkningen av de framtagna 

logistiska regressionskoefficienterna. Om modellen är logittransformerad kommer 

regressionskoefficienten symbolisera förändringen i logaritmen av oddsen givet den eller de 

oberoende variablerna i fråga. Är koefficienten positiv ökar den oddsen för händelsens 

inträffande, omvänt så minskar en negativ koefficient oddsen för händelsens inträffande. För 

att avgöra hur mycket en specifik koefficient påverkar oddsen för händelsen i svarsvariabeln 

bör utföraren istället beakta de exponentierade koefficienterna (Hair et al. 2014, pp. 326-327). 

 

De exponentierade koefficienterna erhålls enligt Ekvation 4, där avlogaritmering skett på båda 

sidor. Vilket resulterar i att de exponentierade regressionskoefficienterna direkt påverkar 

oddset för händelsens inträffande. En exponentierad koefficient som antar värdet 1, 

korresponderar med en logittransformerad koefficient med värdet 0, alltså utan påverkan, då 

ln(0) = 1. Exponentierade koefficienter som antar värden större än 1 kommer öka oddset för 

händelsens inträffande i svarsvariabeln medan exponentierade koefficienter som antar värden 

mindre än 1 kommer minska oddset för en händelses inträffande i svarsvariabeln. 

Exponentierade koefficienter presenteras i form av oddsratio, vilket är kvoten av oddsen 
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mellan två olika utfall och bestäms enligt följande formel: 

 

𝑂𝑑𝑑𝑠𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 "1"

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 "0"
                               (5) 

 

Om en oberoende variabel är i binär form, som en dummyvariabel, kommer utfallet 0 att 

representeras av referenskategorin. Om vi leker med tanken att vi har en dummyvariabel som 

kan anta värdena 1 och 0, där 1 representerar exempelvis ”Ja” och 0 representerar ”Nej” med 

en beräknad oddsratio på 1,25. Då ökar oddsen, och i slutändan sannolikheten, för en händelse 

i svarsvariabeln med 25 % för de observationer som i det här fallet antar värdet 1 gentemot de 

som antar värdet 0. För en kontinuerlig oberoende variabel representerar oddsration ökningen 

eller minskningen i oddsen för en händelse i svarsvariabeln, givet en förändring på en enhet i 

den oberoende variabeln (Hair et al. 2014, pp. 326-327). 

 

2.2 Oberoende variabler 

 

Från föregående kapitel är det klargjort att upphandling oftast beror av politiska beslut, men 

där också kostnadseffektivitet, kvalitet och kommunala förutsättningar kan vara påverkande 

(Konkurrensverket, 2015, p. 16). Därför blir det av värde för uppsatsen att klargöra och 

undersöka påverkan av oberoende variabler ur ovan nämnda kategorier. De förklarande 

variablerna är tilltänkta att baseras på information från Statistiska Centralbyrån (SCB), 

Valmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landstings statistikdatabas (Kolada) samt även 

andra frågor från enkäten. Det här avsnittet behandlar vilka oberoende variabler som används 

i analysen, deras skala samt varför de anses relevanta. I avsnittet Bortfallsanalys presenteras 

de oberoende variablernas fördelning genom lättare deskriptiv statistik samt histogram.  

 

2.2.1 Utvalda oberoende variabler 

 

Befolkningsunderlag antas ha påverkan då det kan kopplas till kommunala förutsättningar. Av 

värde för uppsatsen blir det att klargöra huruvida det existerar skillnader relevanta för 

frågeställningen baserat på kommuners befolkning. Antalet invånare i de kommuner som 

besvarat enkäten år 2013 antog värden i intervallet 2436 till 897 700. Vilket visar att det finns 

en stor variation bland kommunerna och därför kan vara en bidragande orsak till om 
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händelsen upphandling inträffar eller inte. Kommunbefolkningen inom de besvarande 

kommunerna visualiseras nedan.  

 

 

Figur 2 – Spridningsdiagram för besvarande kommuners befolkning 2013 

 

Observera att y-axeln inte har något numeriskt värde utan endast är till för att sprida ut 

observationerna baserat på kommunkod. Utifrån Figur 2 noterar vi att en överväldigande 

majoritet av kommunerna har en befolkning under 100 000 invånare. Därför blir det av värde 

att omvandla den här variabeln till en kategorivariabel om tre kategorier. Detta för att undvika 

att de större kommunerna påverkar resultatet i allt för stor utsträckning. Den nuvarande 

kommungruppsindelningen definierad av Sveriges kommuner och landsting (2010) behandlar 

attribut som folkmängd, varuproducering, pendlingsmönster med mera. För uppsatsen är det 

endast av värde att beakta det förstnämnda attributet. Utifrån tidigare 

kommungruppsindelning, med hänsyn till antalet händelser per estimerad parameter samt 

möjligheten att celler innehåller få eller inga observationer gjordes följande definition. 

Befolkningsvariabeln omvandlades till kategoridata om tre kategorier, variabeln kan anta 

följande värden: 
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1 = kommunens befolkning; n < 15 000.  

2 = kommunens befolkning; 15 000 ≤ n ≤ 50 000. 

3 = kommunens befolkning; n > 50 000.  

Översatt i text kan den första kategorin ses som mindre kommuner, den andra kategorin som 

medelstora kommuner och den tredje kategorin som större kommuner. Variabeln kommer 

framöver att benämnas Kommuntyp, där mindre kommuner används som referenskategori. 

 

Med liknande resonemang som för befolkningsunderlag, kopplat till kommuners 

förutsättningar, valdes variabeln Procent över 65 år av den totala befolkningen. En variabel 

som ger ett jämförbart mått mellan kommuner hur pass gammal befolkningen är. 

Procentsatserna för respektive kommun kommer användas som en kontinuerlig variabel. 

 

Politiska beslut ansågs av Konkurrensverket (2015) vara den vanligaste grunden till 

upphandling av måltidsverksamhet inom en kommun. Här blir det av värde för uppsatsen att 

klargöra huruvida politiskt styre är bidragande till om händelsen upphandling inträffar eller 

inte. Den blockstruktur som ofta ses på nationell nivå ter sig i lite annorlunda former på lokal 

nivå i form av koalitioner och lokala partier (Valmyndigheten, 2010).  För uppsatsen blir det 

därför av värde att beakta det största partiet bland förespråkarna för olika typer av 

privatisering, nämligen moderaterna (Statistiska Centralbyrån. 2011, p. 78). Det moderata 

valresultatet år 2010 för respektive kommun kommer användas som en kontinuerlig variabel. 

 

Kvalitet är en term öppen för tolkning, men där det tillgängliga materialet från Kolada gör att 

brukarnas syn på matens kvalitet i särskilda boenden blir den använda variabeln. Liknande 

data för ordinära boenden existerade inte. Tillgänglig data kan anta värden mellan 0 – 100, där 

brukare besvarat en fråga rörande matens kvalitet på sitt särskilda boende. De brukare som 

ansett maten på sitt boende som bra divideras med det totala antalet besvarande i kommunens 

särskilda boende(n). Efter Koladas transformering till en procentsats existerar nu en 

kontinuerlig variabel som mäter matens kvalitet i särskilda boenden baserat på brukarnas 

upplevelse. 

 

De ovan nämnda oberoende variablerna kommer analyseras på totalt tre olika sätt. I den första 

körningen så används endast en oberoende variabel åt gången, vilket benämns som univariat. 

Modell 1 kommer innehålla samtliga oberoende variabler tillsammans. Modell 2 kommer 
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endast innehålla de oberoende variabler som har påverkan för händelsen upphandling. 

 

2.2.2 Oberoende variabler som inte togs med 

 

Den fjärde av Konkurrensverkets (2015) huvudsakliga anledningar till upphandling inom 

måltidsverksamhet var kostnadseffektivitet. Både månadskostnaden per brukare i särskilt 

boende samt kostnad per levererad portion i ordinärt boende beaktades under arbetet med 

uppsatsen. Däremot saknades värden för båda variabler, 45 stycken respektive 69 stycken. 

Vilket innebar att de inte kunde inkluderas i den logistiska regressionsmodellen. En annan 

oberoende variabel som inte inkluderas i någon modell var den rörande huruvida en policy för 

kommunens måltidsverksamhet existerar. En koppling till kvalitet kan här göras och 

Konkurrensverket (2015, p. 16) har klargjort att åtta av tio kommuner uppger sig ha den här 

typen av policy. En fråga rörande policy inom äldreomsorgens måltidsverksamhet ingick i den 

enkätundersökning som presenterades i inledningskapitlet. Policy för äldreomsorgens 

måltidsverksamhet inom kommunen var tilltänkt som en dummyvariabel men exkluderades 

från den vidare analysen. Detta då det, i enighet med Hair et al (2014, p. 318), förekom celler 

med få observationer, vilket riskerade att felskatta Wald-statistikan för den estimerade 

parametern. 

 

2.3 Metoddiskussion och alternativa metoder 

 

Så vilka alternativa metoder hade kunnat användas givet datamaterialet och uppsatsens 

frågeställning? Vid multipel diskriminantanalys är svarsvariabeln också icke-numerisk, alltså 

binär eller kategorisk. I multipel diskriminantanalys måste dock de oberoende variablerna 

vara numeriska, till skillnad från logistisk regression där även kategoridata kan användas 

(Hair et al. 2014, p. 17). Enligt Hair et al. (2014, p. 316) så är logistisk regression ett lämpligt 

val av metod när en forskare vill klargöra vilka oberoende variabler som påverkar 

klassificeringen som antingen en händelse eller en icke-händelse. Den slutgiltiga logistiska 

modellen ska avgöra huruvida en händelse inträffar eller ej givet de oberoende variablerna. 

Återkopplar vi här till frågeställningen ser vi att båda av dessa kriterier finns definierade. Det 

är av intresse för uppsatsen att klargöra vilka attribut som definierar en upphandlande 

kommun. Det är även av intresse att se hur den fullständiga modellen ter sig samt enskilda 



15 

 

oberoende variabler. Valet av logistisk regression som statistisk metod känns därför, 

tillsammans med stödet för binär svarsvariabel, som förnuftigt för den här analysen. 

 

2.3.1 Händelser per estimerad parameter 

 

Enligt Hosmer et al. (2013 p. 408) handlar träffsäkerheten av modellens skattningar mer om 

antalet händelser per estimerad parameter snarare än den totala stickprovsstorleken. Peduzzi 

et al. (1996) menar att sannolikheten för felskattade regressionskoefficienter ökar när antalet 

händelser per skattad parameter är under tio. Även riskerar utföraren validiteten av sin 

logistiska regressionsmodell, felaktiga test samt breda konfidensintervall (Peduzzi et al. 1996, 

pp. 1376 - 1379). Enligt Hosmer et al (2013) kan svaret på frågan om en utförare har 

tillräckligt med händelser per estimerad parameter med följande formel, notera att händelser 

per skattad parameter ofta förkortas EPV. 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑟 = min (𝑛1, 𝑛0)/𝐸𝑃𝑉                      (6)   

 

Ekvation 6 gör gällande att den minsta händelsegruppen för svarsvariabeln, vanligtvis ”1”, 

ska ha åtminstone tio händelser per estimerad parameter. Här ska också utföraren beakta att 

antalet EPV faktiskt kan variera från studie till studie (Hosmer et al. 2013, pp. 407-408). 

Utifrån Ekvation 6 och datamaterialet, där vi vet att minsta händelsegrupp är Upphandling 

med 34 observationer kan vi enkelt beräkna att antalet estimerade parametrar bör vara 3,4 om 

vi följer Peduzzis (1998) tumregeln om tio EPV. 

 

Vittinghof & McCulloch (2007) menar att Peduzzis (1996) tumregel om tio EPV är en allt för 

konservativ hållning. De menar i sin tur att ett EPV-värde mellan fem och nio kan visa sig 

fullt tillräckligt beroende på skalan för de inkluderade oberoende variablerna. I Peduzzis 

(1996) studie var de oberoende variablerna enbart diskreta. I Vittinghof & McCulloch (2007) 

studie ingick oberoende variabler av både diskret som kontinuerlig karaktär. Resultatet tyder 

på att de felaktigheter som Peduzzi (1996) kopplade till lågt antal EPV också noteras där 

antalet EPV stiger (Vittinghof & McCulloch. 2007. pp. 715, 717).  

 

Det teoretiska resonemanget från både Peduzzi (1996) och Vittinghof & McCulloch (2007) 

ger utrymme för att testa olika antal EPV. De oberoende variabler som antogs ha påverkan på 
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kommuners benägenhet att upphandla måltidsverksamheten inom äldreomsorgen är fyra till 

antalet, Kommuntyp, Moderaternas valresultat i kommunvalet 2010, Procent nöjda med 

maten i särskilt boende samt Procent över 65 år bland kommunens befolkning. Notera att 

Kommuntyp är kategoridata om tre kategorier, antalet estimerade parametrar för den variabeln 

blir alltså två, där den tredje kategorin fungerar som referenskategori. Totalt, tillsammans med 

de kontinuerliga variablerna, kommer fem parametrar estimeras. Vilket skulle innebära att 

antalet EPV beräknas enligt följande formel vilket är en modifikation av Hosmers (2013) som 

presenterades i Ekvation 6. 

 

𝐸𝑃𝑉 = min (𝑛1, 𝑛0) 5⁄          (7) 

  

I Ekvation 7 är antalet estimerade parametrar kända, fem till antalet, genom att dividera 

minsta händelsegruppen i svarsvariabeln erhålls antalet EPV när samtliga variabler ingår. 

Minsta händelsegrupp i svarsvariabeln är fortfarande Upphandling om 34 händelser. Genom 

en enklare beräkning får vi fram att antalet EPV givet att vi estimerar fem parametrar blir 6,8. 

Något lägre än Peduzzis (1996) tumregel men väl inom Vittinghof & McCullochs (2007) 

lämpliga EPV-värden. Skalan på uppsatsens oberoende variabler liknar dessutom de i 

Vittinghof & McCullochs (2007) studie, där både kontinuerliga och diskreta oberoende 

variabler användes. Baserat på Ekvation 6 och Ekvation 7 kommer två modeller att köras, en 

inkluderande samtliga oberoende variabler där totalt fem parametrar estimeras. Den andra 

modellen baseras på resultat från den första modellen där oberoende variabel som har 

påverkan för händelsen Upphandling. 

 

2.4 Bortfallsanalys   

 

Trost (2007) rekommenderar att en bortfallsanalys genomförs innan huvudanalysen om 

utföraren inte erhållit en väldigt hög svarsfrekvens. En enkätundersökning erhåller generellt 

en svarsfrekvens mellan 50 – 75 %. Som regel vid dessa svarsfrekvenser ska en 

bortfallsanalys göra. Anledningen till att en bortfallsanalys görs är enligt Trost (2007) att 

utföraren ska få en bild av vad som skiljer de besvarande gentemot de som inte har svarat. 

Oftast finns information och kunskap om den population utföraren undersöker, därför kan 

skillnaden i värden på exempelvis oberoende variabler ge en klar bild av individer som 

besvarat kontra individet som inte besvarat (Trost 2007, pp. 137-138). 



17 

 

Som tidigare nämnt låg svarsfrekvensen på 56 % och bortfallet på 44 %. I en bortfallsanalys 

är det vanligt att kontakt tas med ett urval av de icke-besvarande som får ta ställning till 

frågeställningen. Då inte möjlighet till den typen av uppföljning fanns i den här studien fick 

andra metoder tas till. För att klargöra huruvida bortfallet kan anses som slumpmässigt i det 

här sammanhanget jämfördes värden på de oberoende variablerna mellan de besvarande samt 

de icke-besvarande kommunerna. Antalet besvarande och icke-besvarande kommuner skiljde 

sig åt, 162 respektive 128, därför användes procentsatser användes som Y-axel. För den 

oberoende variabeln Brukare som anser maten som bra i kommuners särskilda boenden 2013 

saknades totalt tre värden, samtliga av dessa tre värden noterades hos kommuner som inte 

besvarat enkäten. Först ut jämfördes kategorivariabeln Kommuntyp 

 

  

Figur 3 – Kommuntyp bland besvarande kommuner (vänster) och icke-besvarande kommuner 

(höger)  

 

Utifrån Figur 3 noterar vi att fördelningarna för variabeln Kommuntyp är relativt lika för 

respektive grupp. Andelen mindre kommuner är något högre bland icke-besvarande 

kommuner (51 %) gentemot besvarande kommuner (44 %). Andelen medelstora kommuner i 

respektive grupp är lika med 36 %. Till sist noteras att andelen större kommuner är lägre 

bland de icke-besvarande kommunerna (13 %) gentemot de besvarande kommunerna där 

motsvarande andel var 19 %. Resultatet för jämförelsen av kategorivariabeln Kommuntyp ger 

inte stöd för några olikheter mellan besvarande kontra icke-besvarande kommuner för den här 

oberoende variabeln. Frekvenstabeller för respektive kategori återfinns i Appendixet. Nästa 

oberoende variabel att analysera är den kontinuerliga variabeln Moderaternas 

kommunvalsresultat 2010. 
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Figur 4 – Moderaternas kommunvalsresultat 2010 i besvarande kommuner (vänster) och 

icke-besvarande kommuner (höger) 

 

Medelvärdet för besvarande kommuner var ett moderat kommunvalsresultat på 22 %, lägsta 

andelen röster i en kommun var 1 % medan den högsta andelen röster var 52 %. För icke-

besvarande kommuner var motsvarande andelar 21 %, 0.5 % samt 50 %. Även för den här 

oberoende variabeln kan vi konstatera att inga större olikheter existerar mellan besvarande 

och icke-besvarande kommuner. Nästa oberoende variabel som analyserades är den 

kontinuerliga variabeln Brukare som anser maten som bra i kommuners särskilda boenden 

2013. Observera att tre saknade värden fanns bland de icke-besvarande kommunerna, n = 125 

i den högra delen av Figur 5.  

 

  

Figur 5 – Brukare (%) som anser maten som bra i kommuners särskilda boenden 2013 i 

besvarande (vänster) och icke-besvarande kommuner (höger) 

 

För besvarande kommuner var medelvärdet 78 %, där minsta värdet var 53 % och högsta 
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värdet var 97 %. För icke-besvarande kommuner var motsvarande siffror 79 %, 62 % och 95 

%. Inte heller för den här oberoende variabeln fanns någon större skillnader annat än att det 

minsta värdet är lägre för besvarande kommuner än icke-besvarande kommuner. Fjärde och 

sista oberoende variabeln som beaktades var den kontinuerliga variabeln Andel av kommunens 

befolkning äldre än 65 år.  

 

   

Figur 6 – Andelen över 65 år 2013 i besvarande (vänster) och icke-besvarande kommuner 

(höger) 

 

För besvarande kommuner var medelvärdet 22 % med ett lägsta värde på 13 % och högsta 

värde på 32 %. Motsvarande siffror för icke-besvarande kommuner var 23 %, 13 % och 32 %. 

Inte heller här märker vi av några större förändringar mellan besvarande och icke-besvarande 

kommuner, värt att notera är att det ingick en något större andel mindre kommuner bland de 

icke-besvarande. Vilket i sin tur kan förklara den något högre andelen av invånare över 65 år i 

icke-besvarande kommuner. Sammantaget så noterades inga större skillnader mellan 

besvarande och icke-besvarande kommuner gällande de oberoende variablernas värden. 

Förhoppningsvis råder motsvarande förhållande mellan besvarande och icke-besvarande 

kommuner för svarsvariabeln, vilket då skulle innebära att bortfallet inte är snedvridande för 

studiens resultat. 

 

2.5 Signifikansnivå och övriga notiser: 

 

Den signifikansnivå som används vid tolkning av statistiska test är α = 0,05 (5 %).  Använd 

programvara i analysen var SAS 9.4. Avtalat med enkätens genomförare kommer inga 
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kommuner nämnas vid namn i någon del av texten. All data rör år 2013, med undantag för 

Kommunvalsresultatet som togs från närmaste valår innan 2013, nämligen 2010. 
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3. RESULTAT 

 

I det här kapitlet presenteras resultat från analysen. Först stäms antagandena av i form av 

korrelationsmatris och VIF-värden. I ett andra steg testas varje oberoende variabel univariat. 

Kapitlet avslutas med att två modeller presenteras, en inkluderande samtliga oberoende 

variabler och en inkluderande samtliga, för modellen, signifikanta oberoende variabler. 

 

3.1 Utvärdering av antaganden 

 

Det första antagandet rörande logistisk regression gällde kollinearitet. En korrelationsmatris 

mellan samtliga oberoende variabler presenteras nedan. 

 

Tabell 3 – Korrelationsmatris för de oberoende variablerna 

 Kommuntyp Moderaternas 

valresultat i 

kommunalvalet 

2010 

Procent över 65 

år av 

kommunens 

befolkning 

Procent nöjda 

med maten 

bland 65 + i 

särskilt boende 

Kommuntyp 1,000    

M % 0,512* 1,000   

% > 65 -0,678* -0,585 1,000  

% Nöjda -0,236* -0,097 0,185 1,000 

* = Polyserial-korrelation 

 

Relativt starka negativa korrelation noteras mellan Kommuntyp och Procent över 65 år av 

kommunens befolkning, vi kan även notera en relativt stark positiv korrelation mellan 

Kommuntyp och Moderaternas valresultat i kommunalvalet 2010. I ett andra steg beräknades 

även Variance Inflation Factor (VIF) för samtliga inkluderade oberoende variabler, med syfte 

att klargöra variansens påverkan till följd av någon typ av kollinearitet. 
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Tabell 4 – VIF-värden för de oberoende variablerna 

Oberoende variabel VIF-

värde 

 

Kommuntyp 

 

1,652 

 

Moderaternas valresultat i kommunalvalet 2010 

 

1,560 

 

Procent över 65 år av kommunens befolkning 

 

1,050 

 

Procent nöjda med maten bland 65+ i särskilt boende 

 

1,970 

 

Inget av VIF-värdena överstiger 10 vilket gör att analysen kunde fortgå med samtliga 

oberoende variabler inkluderade.  

 

3.2 Univariat 

 

I analysens första steg blev det av värde att klargöra vilken påverkan varje enskild oberoende 

variabel har enskilt. I det univariata fallet innebär det att modeller konstrueras med endast en 

av de oberoende variablerna. Totalt kördes fyra olika modeller och resultatet från respektive 

körning presenteras i Tabell 5. Notera att Kommuntyp är en kategorivariabel, vilket innebär att 

den i SAS transformeras till en dummyvariabel för respektive kategori och jämförs med 

referenskategorin (mindre kommuner). 
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Tabell 5 – Resultat från den univariata analysen 

 

N = 162 

Oberoende variabel 

Likelihood 

ratio 

(P-värde) 

 

 

-2Log L 

 

Nagelkerke 

Pseudo 𝑹𝟐 

Wald-

statistika 

(P-värde) 

 

Oddsratio 

(Påverkan) 

 

C-

statistika 

 

Kommuntyp 2 (ref = 1) 

 

20,838 

(<0,0001) 

145,630 0,188 2,112 

(0,146) 

2,128 

(+) 

0,720 

 

Kommuntyp 3 (ref =1) 

 

20,838 

(<0,0001) 

145,630 0,188 18,293 

(<0,0001) 

9,903 

(+) 

0,720 

Moderaternas valresultat 

i kommunalvalet 2010 

 

15,859 

(<0,0001) 

150,610 0,145 13,945 

(0,0002) 

1,086 

(+) 

0,692 

Procent över 65 år av 

kommunens befolkning 

 

21,091 

(<0,0001) 

145,378 0,190 17,702 

(<0,0001) 

0,777 

(-) 

0,733 

Procent nöjda med maten 

bland 65+ i särskilt boende 

4,797 

(0,029) 

161,672 0,045 4,658 

(0,031) 

0,942 

(-) 

0,642 

 

Från Tabell 5 noterar vi att samtliga fyra oberoende variabler har ett signifikant resultat på 

Likelihood ratio-testet, vilket indikerar att varje modell förbättras när respektive oberoende 

variabel inkluderas. Från kolumn nummer två noterar vi att –2LL-värdet är lägst för 

Kommuntyp och Procent över 65 år av kommunens befolkning, vilket indikerar att dessa två 

respektive modeller bäst förklarar utfallet i svarsvariabeln. Detta bekräftas också när vi 

stämmer av Nagelkerkes Pseudo R2 som antar högst värden för dessa två variabler med 0,188 

respektive 0,190. Wald-statistikan med tillhörande p-värde blir mest relevant för Kommuntyp 

som är en kategorivariabel, då referenskategorin är mindre kommuner (Kommuntyp 1). 

Mellan stora kommuner och mindre kommuner finns en statistiskt signifikant skillnad för 

händelsen upphandling. Mellan mindre kommuner och medelstora kommuner finns inte 

någon statistiskt signifikant skillnad. 

 

Vid granskning av oddsration noteras att Kommuntyp 3 har den enskilt största påverkan på 

utfallet i svarsvariabeln. Oddsration är i detta fall på 9,9, vilket innebär att oddsen för 

upphandlad måltidsverksamhet inom äldreomsorgen är 9,9 gånger högre för större kommuner 

än för mindre kommuner. För de kontinuerliga variablerna är oddsration väsentligt lägre, här 

bör en dock ha i åtanke att de reflekterar förändring i odds givet en enhets förändring i den 

oberoende variabeln. Moderaternas valresultat i kommunvalet 2013 har en positiv påverkan 
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på oddsen för upphandling. Där en ökning i valresultatet på en procentenhet innebär att 

oddsen för upphandling ökar 1,086 gånger, eller med 8,6 %. För den oberoende variabeln 

Procent över 65 år av kommunens befolkning var oddsration 0,777, vilket innebär att en 

ökning på 1 procentenhet innebär en minskning i oddsen för upphandling med; 1 – 0,777 = 

0,333 (33 %). En förklaring till den påtagliga minskningen per procentenhet är att intervallet 

förhöll sig inom det relativt snäva 13 % - 32 %. Samma förhållande gäller för den oberoende 

variabeln Procent nöjda med maten bland 65+ i särskilt boende. Där oddsen för upphandling 

minskar med; 1 – 0,942 = 0,058 (5,8 %) när andelen nöjda ökar med en procentenhet. 

 

C-statistikan klargör hur god klassificeringen av svarsvariabeln är baserat på informationen i 

den oberoende variabeln. Vi noterar att Moderaternas valresultat i kommunvalet 2013 samt 

Procent över 65 år av kommunens befolkning har resultat < 0,7. En C-statistika ≥ 0,7 

indikerar som tidigare nämnt en acceptabel klassificering. Resultatet från de univariata 

körningarna tyder på att ovan nämnda variabler inte klassificerar svarsvariabeln särskilt bra 

enskilt.   

 

3.3 Modell 1 

 

I det här avsnittet användes samtliga oberoende variabler från de univariata körningarna i 

föregående del. Först utvärderades den nya modellen som helhet i Tabell 6 nedan. 

 

Tabell 6 – Resultat från analys av Modell 1; modellen som helhet 

 

Modell 1 

N = 162 

Likelihood 

ratio-

statistiska 

 

 

P-värde 

 

 

-2 Log L 

 

Nagelkerke 

Pseudo 𝑹𝟐 

 

C-

statistika 

 

Modell 1 

 

32,675 

 

< 0,0001 

 

133,794 

 

0,285 

 

0,788 

 

Från Tabell 6 noteras att modellen förbättras då de fyra oberoende variablerna inkluderas. 

Detta då Likelihood ratio-testet har ett signifikant p-värde. Vi noterar också att -2LL-värdet är 

lägre för Modell 1 än vad det var för någon modell i den univariata analysen. Vilket tyder på 

att modellens passform förbättras med samtliga fyra oberoende variabler inkluderade. Detta 

bekräftas ytterligare genom att Nagelkerke Pseudo 𝑅2antar ett högre värde (0,285) än vid den 

univariata analysen. C-statistikan är väl över 0,7 vilket innebär att modellen på ett acceptabelt 
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sätt klassificerar händelse eller icke-händelse i svarsvariabeln baserat på de inkluderade 

oberoende variablerna. När kategoridata är inkluderat så kommer totalt fem parametrar att 

beräknas. Först noteras Wald-statistikan för kategorivariabeln Kommuntyp som helhet. 

 

Tabell 7 – Resultat från analys av Modell 1; kategorivariabeln Kommuntyp som helhet 

Oberoende variabel 

N = 162 

 

Frihetsgrader 

Wald-

statistika 

 

P-värde 

 

Kommuntyp 

 

2 

 

5,873 

 

0,053 

 

Från Tabell 7 noterar vi att de två frihetsgraderna representeras av de två estimerade 

parametrarna, notera att Kommuntyp = 1 är referenskategorin. Kommuntyp som helhet 

erhåller en Wald-statistika på 5,873 och testet har ett p-värde på 0,053, vilket är på gränsen till 

signifikant.  Resultatet för enskilda oberoende variabler presenteras nedan. 

 

Tabell 8 – Resultat från analys Modell 1; enskilda oberoende variabler 

Oberoende variabel 

N = 162 

Wald-

statistika 

(P-värde) 

Oddsratio 

(Påverkan) 

95 % 

konfidensintervall 

 

Kommuntyp 2 (ref = 1) 

0,011 

(0,919) 

0,942 

(-) 

 

0,297 – 2,981 

 

Kommuntyp 3 (ref =1) 

3,518 

(0,061) 

3,537 

(+) 

 

0,945 – 13,238 

Moderaternas valresultat 

i kommunalvalet 2010 

4,170 

(0,041) 

1,058 

(+) 

 

1,002 – 1,117 

Procent över 65 år av 

kommunens befolkning 

1,061 

(0,303) 

0,920 

(-) 

 

0,786 – 1,078 

Procent nöjda med maten 

bland 65+ i särskilt 

boende 

2,581 

(0,108) 

0,949 

(-) 

 

0,891 – 1,012 

 

Från Tabell 8 noterar vi att endast Moderaternas valresultat i kommunvalet 2010 har en 

signifikant påverkan på utfallet i svarsvariabeln. Kommuntyp = 3 har en Wald-statistika på 

3,518 och testets p-värde är 0,061, nära att möta signifikansnivån på 5 %. Oddsration på 3,537 

visar på en kraftig påverkan på oddsen för upphandling om Kommuntyp = 3 gentemot 
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Kommuntyp =1. Konfidensintervallet för punktskattningen är relativt brett, från 0,945 – 

13,238, vilket tyder på en osäker skattning. Vi noterar också att Kommuntyp = 2 (medelstor 

kommun) har bytt tecken gentemot den univariata analysen där den hade en positiv påverkan 

gentemot små kommuner på oddsen för upphandling. Kommuntyp = 2 är inte signifikant givet 

vår signifikansnivå på 5 %. Procent över 65 år av kommunens befolkning samt Procent nöjda 

med maten bland 65 + i särskilt boende har båda fortsatt negativ påverkan på oddsen för 

upphandling, men har inte signifikant påverkan på utfallet i svarsvariabeln.  

 

Utifrån resultaten för Modell 1 kommer en ny modell köras, Modell 2. Här inkluderas 

Moderaternas valresultat i kommunvalet 2010, som hade en signifikant påverkan på oddsen 

för upphandling, samt även Kommuntyp. Variabeln Kommuntyp som helhet samt Kommuntyp 

= 3 låg nära den satta signifikansnivån på 5 %. Dessutom om vi återkopplar till Tabell 3 

noterade vi en relativt stark negativ korrelation mellan variabeln Procent över 65 år av 

kommunens befolkning och Kommuntyp. I Modell 2 kommer inte Procent över 65 år av 

kommunens befolkning ingå, vilket gör det intressant att se huruvida resultaten för 

Kommuntyp blir annorlunda. Resultaten från Modell 2 presenteras i kommande avsnitt. 

 

3.4 Modell 2: 

 

I följande avsnitt presenteras resultat från modellen med Kommuntyp samt Moderaternas 

valresultat i kommunvalet 2010. Modellen som helhet samt de oberoende variablerna enskilt 

analyseras och i slutet av avsnittet presenteras en jämförelse mellan Modell 1 och Modell 2. 

 

Tabell 9 – Resultat från analys av Modell 2; modellen som helhet 

 

Modell 2 

N = 162 

Likelihood 

ratio-

statistika 

 

 

P-värde 

 

 

-2 Log L 

 

Nagelkerke 

Pseudo 𝑹𝟐 

 

C-

statistika 

 

Modell 2 

 

28,587 

 

< 0,0001 

 

137,882 

 

0,252 

 

0,748 

 

Återigen noterar vi att modellen förbättras med de två inkluderade oberoende variablerna. 

Likelihood ratio-statistikan är 28,587 och testets p-värde är < 0,0001, väl under vår satta 

signifikansnivå på 5 %. I övrigt noterar vi att -2LL-värdet är lägre än i de univariata 

körningarna, vilket tyder på att även Modell 2 har bättre passform än någon av de univariata 
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modellerna. Detta bekräftas genom Nagelkerke Pseudo 𝑅2 som antar värdet 0,252. C-

statistikan för Modell 2 är 0,748, vilket är väl över 0,7 och tyder på att Modell 2 gör en 

acceptabel klassificering av svarsvariabeln baserat på de oberoende variablerna. 

 

Tabell 10 – Resultat från analys av Modell 2; kategorivaraibeln Kommuntyp som helhet 

Oberoende variabel 

N = 162 

 

Frihetsgrader 

Wald-

statistika 

 

P-värde 

 

Kommuntyp 

 

2 

 

12,799 

 

0,006 

 

Från Tabell 10 noterar vi en Wald-statistika på 12,799 för kategorivariabeln Kommuntyp som 

helhet, testets tillhörande p-värde är 0,006, väl under vår satta signifikansnivå på 5 %. Likt 

föregående avsnitt presenteras resultat för de enskilda oberoende variablerna i följande tabell. 

 

Tabell 11 – Resultat från analys Modell 2; enskilda oberoende variabler 

Oberoende variabel 

N = 162 

Wald-

statistika 

(P-värde) 

Oddsratio 

(Påverkan) 

95 % KI för 

oddsration 

 

Kommuntyp 2 (ref = 1) 

0,083 

(0,773) 

1,179 

(+) 

 

0,386 – 3,603 

 

Kommuntyp 3 (ref =1) 

9,113 

(0,003) 

5,605 

(+) 

 

1,830 – 17,161 

Moderaternas valresultat 

i kommunalvalet 2010 

7,504 

(0,041) 

1,071 

(+) 

 

1,020 – 1,125 

 

Från Tabell 11 noterar vi att Kommuntyp 2 har återgått till positiv påverkan på oddsen för 

upphandling, dock utan att ha signifikant påverkan på oddsen för upphandling. Vi noterar att 

Kommuntyp 3 har en Wald-statistika på 9,113 och testets p-värde är 0,003, vilket indikerar att 

det finns en statistiskt signifikant påverkan på oddsen om du är en stor kommun gentemot en 

liten kommun. Oddsration för Kommuntyp = 3 är 5,605 och därmed positiv, det är alltså 5,605 

gånger vanligare för större kommuner att upphandla måltidsverksamheten inom 

äldreomsorgen än för små kommuner. Konfidensintervallet är återigen brett för Kommuntyp = 

3 och sträcker sig mellan 1,830 – 17,161, vilket återigen tyder på en osäker skattning. För den 

oberoende variabeln Moderaternas valresultat i kommunalvalet 2010 noteras återigen en 
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relativt svag positiv påverkan på oddsen för upphandling per procentenhets ökning i det 

moderata valresultatet. Konfidensintervallet stäcker sig mellan 1,020 – 1,125. Resultatet från 

Modell 2 tyder på att det finns en signifikant påverkan på oddsen för upphandling av 

äldreomsorgens måltidsverksamhet beroende på det moderata kommunvalsresultatet 2010 

samt även om rör sig om en stor kommun i jämförelse med en mindre. Då vi nu har erhållit 

vad som kan anses som en slutgiltig modell blir det av värde att beakta inflytelserika 

observationer, vilka visas i Figur 7. 

 

 

Figur 7 – Inflytelserika observationer för Modell 2, blå ring representerar ”Upphandling”, 

röd ring representerar ”Inte upphandling”. 

 

Från Figur 7 noterar vi att det finns ett antal observationer bland de upphandlande 

kommunerna som kan ses som mer inflytelserika än andra för det framtagna resultatet. 

Resultatet ovan tyder på att andra skattningar för de oberoende variablernas oddsratio skulle 

erhållas om dessa observationer skulle exkluderas från analysen.  En diskussion kring detta 

presenteras i nästkommande kapitel.   
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3.5 Jämförelse av Modell 1 och Modell 2: 

 

Tabell 12 – Resultat från analys av Modell 1 & 2; modellerna som helhet 

Modell 1 & 2 

N = 162 

Likelihood 

ratio-statistika 

 

P-värde 

 

-2 Log L 

Nagelkerke 

Pseudo 𝑹𝟐 

C-

statistika 

 

Modell 1 

 

32,675 

 

< 0,0001 

 

133,794 

 

0,285 

 

0,788 

 

Modell 2 

 

28,587 

 

< 0,0001 

 

137,882 

 

0,252 

 

0,748 

 

I Modell 1 inkluderades samtliga oberoende variabler I Modell 2 inkluderades Kommuntyp 

och Moderaternas resultat i kommunvalet 2010. Att döma av Tabell 12 noterar vi relativt 

snarlika resultat för de båda modellerna. Både modell 1 och 2 har ett signifikant Likelihood 

ratio-test, vilket innebär att respektive modell förbättras när respektive oberoende variabler 

inkluderas. –2LL-värdet är något lägre för Modell 1 där också Nagelkerke Pseudo 𝑅2 är 

högre. C-statistikan är även den högre för Modell 1. 

 

Innebär detta då att Modell 1 är bättre än Modell 2? Enligt resultaten från Tabell 12 så är 

svaret ja. Däremot när vi jämför de inkluderade oberoende variablerna från respektive modell 

noterar vi att endast Moderaternas resultat i kommunvalet 2010 var signifikant i Modell 1, 

totalt en av fem estimerade parametrar. För Modell 2 däremot var både Moderaternas 

kommunvalresultat 2010 samt Kommuntyp = 3 signifikanta, totalt två av tre estimerade 

parametrar. Om Wald-statistikan har ett tillhördande p-värde under vår satta signifikansnivå 

på 5 % betyder det att den oberoende variabeln i fråga är bidragande till att påverka oddsen 

för en händelse. Vilket var fallet i Modell 2 där Moderaternas resultat i kommunvalet 2010 

samt Kommuntyp = 3 hade signifikanta p-värden respektive. Med endast två oberoende 

variabler kan 25,2 % av variationen i svarsvariabeln förklaras, vilket får ses som bra givet 

omständigheterna. Modell 2 har dessutom relativt snarlika värden på -2LL-värdet och C-

statistikan. 
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4. DISKUSSION 

 

I den univariata analysen noterades att respektive oberoende variabel enskilt hade en påverkan 

på huruvida kommuner upphandlar måltidsverksamheten inom äldreomsorgen. Om vi tar 

hänsyn till vilken typ av påverkan respektive variabel hade enskilt, med start för den variabel 

som behandlade kvalitet. Rörande kvalitet så noterades att Procent nöjda med maten bland 65 

+ i särskilt boende hade en negativ påverkan på oddsen för upphandling. Vilket talar för att 

kommuner där äldre i särskilt boende i högre grad är nöjda med maten är mindre sannolika att 

ha upphandlad måltidsverksamhet inom äldreomsorgen. En av de variabler som behandlade 

lokala förutsättningar var Procent över 65 år av kommunens befolkning 2013. Den oberoende 

variabeln i fråga hade en negativ påverkan på upphandling, vilket talar för att kommuner med 

en större andel äldre är mindre sannolika att ha upphandlad måltidsverksamhet inom 

äldreomsorgen. I och med den relativt starka negativa korrelationen mellan Kommuntyp och 

Procent över 65 år av kommunens befolkning 2013 kan det också konstateras att det är de 

mindre kommunerna som i högre grad har en större andel äldre. Värt att notera är att den här 

variabeln inte beaktar hjälpbehov utan endast ålder. Ovan nämnda oberoende variabler hade 

endast signifikant påverkan på händelsen Upphandling univariat. 

 

Den variabel som behandlade politiskt styre och även ingick i samtliga modeller, 

Moderaternas resultat i kommunvalet 2010, hade en statistiskt signifikant påverkan på oddsen 

för upphandling. Vilket bekräftar att det finns en större sannolikhet till upphandlad 

måltidsverksamhet inom äldreomsorgen i kommuner där Moderaterna noterade höga 

valresultat 2010. Den skattade oddsration för variabeln från respektive körning visade inga 

större skillnader. Värt att minnas är den här variabeln är kontinuerlig, vilket innebär att 

oddsration motsvarar förändringen i odds för upphandling givet en förändring på en enhet i 

den oberoende variabeln. 

 

Den oberoende variabeln Kommuntyp ingick i samtliga modeller och är den variabel där det 

finns mest att diskutera. Vi noterade att variabeln Kommuntyp inte hade en statistiskt 

signifikant påverkan på händelsen Upphandling i Modell 1. Vilket skulle innebära att nämnd 

variabel inte bör ingå Modell 2, dock noterades en relativt stark negativ korrelation mellan 

variablerna Procent över 65 år av kommunens befolkning 2013 samt Kommuntyp. Kleinbaum 

(2010) förordade att modeller byggs om vid misstanke om någon form av kollinearitet. 
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Kommuntyp behölls då den ansågs vara mer relevant då Procent över 65 år av kommunens 

befolkning 2013 endast beaktade ålder, inte hjälpbehov, samt även hade ett p-värde närmare 

0.05. Kommuntyp ingick därför även i Modell 2 där Kommuntyp = 3 hade en statistiskt 

signifikant påverkan på händelsen Upphandling. Vilket tyder på att det är större sannolikhet 

för upphandlad måltidsverksamhet inom äldreomsorgen i större kommuner (> 50 000 

invånare) än vad det är i mindre kommuner (< 15 000 invånare). Oddsration för Kommuntyp 

= 3 var dock varierande för respektive körning 9,9, 3,5 samt 5,6 med tillhörande relativt breda 

konfidensintervall. Olika antal parametrar estimerades i Modell 1 och i Modell 2. I Modell 1 

så estimerades fem parametrar, vilket gav att antalet händelser per estimerad parameter (EPV) 

var 6,8. Detta kan jämföras med Modell 2 där antalet EPV var 11,3. Enligt resonemanget från 

Peduzzi (1996) kunde konfidensintervallen bli för breda när antalet EPV understiger tio. Ett 

brett konfidensintervall påträffades i Modell 1 för den oberoende variabeln Kommuntyp =3. 

Däremot var konfidensintervallet brett för nämnd oberoende variabel även när antalet EPV 

ökade i Modell 2. Vilket då istället helt enkelt tyder på att den påverkan som större kommuner 

har gentemot mindre kommuner är fluktuerande och därför en osäker skattning. Alternativa 

vägar för att råda bot på det breda konfidensintervallet för Kommuntyp = 3 hade varit att 

exempelvis behålla variabeln som kontinuerlig, men med dummyvariabler för större städer. 

Detta blir dock inte möjligt då det var avtalat med enkätens utförare att inga kommunnamn 

skulle nämnas i den här uppsatsen. Även vid beaktande av Tabell 13 och 14, återfunna i 

Appendix, noteras varierande cellstorlekar samt även proportion av upphandlande kommuner 

bland de tre kommuntyperna. Vilket också kan förklara varför Kommuntyp = 3 uppvisar en så 

pass osäker skattning genom analysen. För en säkrare skattning vore det av vikt att erhålla 

svarsmaterial från samtliga kommuner, vilket dock inte var möjligt i den här studien. I 

slutändan kan vi konstatera att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan större 

kommuner och mindre kommuner när det gäller oddsen för Upphandling, men där mindre 

vikt ska läggas på punktskattningen eftersom den är osäker. 

 

Återkopplar vi till de inflytelserika observationerna för Modell 2, visualiserade i Figur 7, så 

noterar vi att åtminstone nio av de upphandlande kommunerna hade större påverkan på 

resultatet än övriga observationer. Återkopplar vi dessutom till Kleinbaums (2010) 

resonemang kring inflytelserika observationer noterar vi att data först ska kollas för 

felaktigheter. Inga felaktigheter har uppmärksammats i datamaterialet, vilket då ställer de 

övriga två möjligheterna på sin spets. Antingen så kan det vara rimligt att vissa observationer, 

i detta fall kommuner, har större påverkan på resultatet. Alternativt ska de som allra sista 
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åtgärd exkluderas från analysen. Exkludering av de nio upphandlande kommunerna i Figur 7 

skulle få den följd att antalet händelser för ”Upphandling” skulle sjunka till 25. Vilket i sin tur 

skulle kunna påverka studiens resultat enligt Peduzzis (1996) resonemang. I kombination med 

det faktum att kommuner de facto är självstyrande och att variation noterades i värden för de 

oberoende variablerna, vilket gör att de nio inflytelserika observationerna behölls i studien. 

 

Allt sammantaget kan vi se att samtliga fyra variabler har påverkan enskilt på huruvida en 

kommun upphandlar sin måltidsverksamhet. Modell 2 dessutom visade en signifikant skillnad 

mellan större kommuner gentemot mindre kommuner, om än med en relativt osäker skattning. 

Att vara en stor kommun ökade oddsen, och i slutändan sannolikheten, för upphandling 

gentemot mindre kommuner. Modell 2 visade också att Moderaternas resultat i kommunvalet 

2010 hade en signifikant positiv påverkan på oddsen, och i slutändan sannolikheten, för 

upphandling. Vilket överensstämmer med Konkurrensverkets (2015) bild av påverkande 

faktorer för upphandling av måltidsverksamhet inom äldreomsorgen 
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APPENDIX 

 

Tabell 13 – Frekvenstabell för Upphandling x Kommuntyp 

Upphandling KomTyp = 1 KomTyp=2 KomTyp=3 Totalt 

Ja 7 11 16 34 

Nej 65 48 15 128 

Totalt 72 59 31 162 

 

Tabell 14 – Proportion av Upphandling för respektive Kommuntyp 

 KomTyp = 1 KomTyp = 2 KomTyp = 3 

Proportion  

 

0.097 0.186 0.516 

 


