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Abstract 

 

User choice, which is part of NPM, has become a common steering model in social welfare 

services. However, since it was first introduced, it has been criticized for inhibiting social equal-

ity. In 2010, Sweden introduced a compulsory system of choice in primary care. Patients are 

free to choose among public and private producers, all still publicly funded. The reform also 

allowed for free establishment of private healthcare companies, which was severely criticized 

by the political opposition. The critics held that free establishment could hamper geographic 

equality, since private producers tend to establish in densely populated areas rather than rural 

areas. With the introduction of user choice, the Country Councils are no longer able to control 

the location and resource allocation of primary healthcare centres. Still, they are compelled to 

meet the goal of equal healthcare for the entire population. Thus, there appears to be a tension 

between choice and geographic equality.  

 The main question of the thesis is: How is the tension between user choice in primary 

care and the Health and Medical Act’s requirement of healthcare on equal terms for the entire 

population handled in a rural context? To answer the question, a case study with three rural 

Country Councils is conducted. A document analysis of the policy documents that regulates 

each Country Councils choice systems is being carried out, together with additional interviews 

with leading politicians and public officials in each of the three Country Councils.  

 The results show that representatives in the Country Councils experience restraint oppor-

tunity to provide healthcare in rural areas. Remarkable is that some countries fail to provide 

adequate health care in rural areas without breaking the law of fair competition. To prevent 

closures, the Country Councils admit public healthcare centres to run at a loss although this is 

by law prohibited. The study proposes that sufficient healthcare supply in rural areas, and thus 

geographic equality, calls on political planning. Market management should be complemented 

with political interventions like higher allowance, coordination and policy framwork adjusted to 

rural needs.   
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1. INLEDNING 

 

1.1 Introduktion och problemformulering 
 
Valfrihet har de senaste åren kommit att bli en av de mest centrala välfärdspolitiska 

frågorna i Sverige. Trots att frågan diskuterats sedan 80-talet är det emellertid först efter 

det att den borgerliga regeringen kom till makten 2006 som reformivern tagit verklig 

fart. 1 januari 2009 trädde lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i kraft, vilket 

innebär att medborgare har möjlighet att själva välja vilken hemtjänstutförare eller 

vårdcentral de vill gå till. Tjänsterna är fortfarande offentligt finansierad, men det är fritt 

fram att välja en privat vårdcentral om man så önskar. För primärvården, som framför-

allt utgörs av vårdcentraler blev valfrihetssystemet obligatoriskt från och med 1 januari 

2010.  

 

I Sverige är det landstingen som har det främsta ansvaret för hälso- och sjukvården. 

Landsting med mycket glesbygd möter speciella utmaningar i sitt uppdrag att tillgodose 

befolkningen med sjukvård eftersom de har en liten befolkning och stora geografiska 

avstånd. Det innebär att vårdcentraler i glesbygd ofta måste göra fler typer av vårdinsat-

ser jämfört med vårdcentraler i städer, där vårduppgifterna lättare kan delas upp mellan 

vårdcentraler och större sjukhus. Införandet av valfrihetssystem har av motståndare kri-

tiserats just för att de kan förstärka dessa utmaningar. Jämlikhet har under hela efter-

krigstiden varit ett överordnat mål i svensk välfärdspolitik, så även inom hälso- och 

sjukvården. I den lag som reglerar sjukvården står det att vård ska ges på lika villkor för 

hela befolkningen (2 §) samt att landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med 

utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård. (7 § SFS (1982:763). Traditionellt 

sett har landstingen arbetat för att uppnå detta inte minst genom att placera vårdinrätt-

ningar som sjukhus och vårdcentraler så att alla boende inom ett visst område skulle ha 

snabb tillgång till dessa. På så sätt fördelades även vårdresurser utifrån befolkningens 

behov, som kan variera mellan olika områden. I och med att lagen om valfrihetssystem 

blev obligatorisk ändrades dock denna logik för vårdplanering i grunden. Enligt den nya 

lagen ska alla vårdcentraler, privata som offentliga, som uppfyller de krav landstingen 

sätter få etablera sig vart som helst inom ett landsting. Den stora skillnaden gentemot 
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tidigare lagstiftning är alltså att privata företag som vill starta en vårdcentral själva får 

bestämma vart de vill placera den. Detta innebär att landstingen tappat sin möjlighet att 

styra utbudet av vårdcentraler efter befolkningens behov. Patienterna ges genom LOV 

möjlighet att välja mellan både privata och offentliga vårdcentral men finansieringen är 

fortfarande offentlig, genom landstingen. Lite förenklat kan man säga att LOV innebär 

att alla medborgare får en påse pengar som tillfaller den vårdcentral där de väljer att 

lista sig, ett så kallat voucher eller ’peng’- system.  

 

Utifrån ett glesbygdsperspektiv är landstingens minskade möjlighet att styra vårdcen-

tralernas placering extra problematiskt eftersom privata vårdföretag oftast väljer att eta-

blera sig i större städer (Konkurrensverket 2010). Samtidigt är landstingen fortfarande 

skyldiga att arbeta för att nå målet om vård på lika villkor för hela befolkningen enligt 

HSL, alltså även de som bor i glesbygd. Detta reser frågan, hur kan landstingen skapa 

geografiskt jämlik vård samtidigt som de är tvingade att införa ett system där privata 

vårdföretag får etablera sig där de själva finner det lämpligt? Kritiken mot införandet av 

vårdval i primärvården handlade också till stor del om att landstingen tappar möjlighet 

att styra och planera vården. Man oroade sig bland annat för att människor som bor i 

glesbygdsområden både skulle sakna reell möjlighet att välja, eftersom det är osannolikt 

att två utförare skulle vilja etablera sig på en väldigt liten ort. Men man var även rädd 

att vårdutbudet i sig skulle försämras, genom att landstinget inte längre kan styra hur 

mycket pengar som ska gå till enskilda vårdcentraler. Lyckas många nyöppnade vård-

centraler i städerna locka till sig patienter kan det innebära att vårdcentraler i glesbygd 

får mindre resurser och kanske till och med måste stängas. Stora delar av Sverige karak-

täriseras av glest befolkade områden, därför är frågan om hur geografisk jämlikhet kan 

kombineras med valfrihetssystem ett viktigt forskningsområde.  

 

Den problematik som identifierats ovan öppnar upp för ett flertal olika forskningsfrågor, 

exempelvis hur vårdvalet påverkar kvalitén på vården i glesbygd. I denna uppsats är 

dock fokus på styrning. Vad händer med den demokratiska styrningen av vården när 

privata aktörers beslut om etablering styr fördelningen av resurser och tillgänglighet till 

vårdcentralerna? Denna fråga kan också ställas utifrån de forskningsdiskurser som berör 

konflikten mellan marknadsstyrning och jämlikhet. Under de senaste decennierna har 

olika typer av marknadsstyrning blivit allt vanligare inom de offentliga tjänstesektorer-
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na. Ända sedan man först introducerade marknadsstyrning i offentlig verksamhet har 

kritiker problematiserat styrformen utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Det är dock fram-

förallt social jämlikhet som studerats, med andra ord vilken betydelse individers socioe-

konomiska status har för möjlighet att få god och jämlik vård i ett vårdvalssystem (se bl 

Winblad m.fl 2012). Strukturella faktorers, som geografiska skillnaders, effekt på jäm-

likheten i ett valfrihetssystem har inte undersökts i samma utsträckning. Olika typer av 

marknadsstyrning, så som valfrihetssystem, har de senaste decennierna införts i många 

länder. Sverige utmärker sig dock genom att vi gjort valfrihetssystem obligatoriskt i 

vissa sektorer, exempelvis primärvården. Därför är vårdval i primärvården ett intressant 

fall att studera för att öka förståelsen, både empiriskt och teoretiskt kring hur marknads-

styrning fungerar i glesbygd. 

 
1.2 Syfte och frågeställning 
 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att belysa konflikten mellan geografisk jäm-

likhet och marknadsstyrning. Som introduktionen visat finns det en värdekonflikt mel-

lan geografisk jämlikhet och valfrihetssystem. Denna konflikt konkretiseras i den styr-

problematik som landstingen ställs inför när de ska nå målet om jämlikhet samtidigt 

som de ska introducera valfrihet som styrverktyg.  Konflikten blir extra tydlig i gles-

bygdsområden eftersom dessa områden kan ses som mindre attraktiva för privata vård-

företag. För att uppfylla uppsatsens syfte studeras därför tre glesbygdslandstings im-

plementeringsstrategier när de utformar lokala vårdvalssystem i enlighet med den nya 

lagstiftningen. Vårdval i primärvården är en relativt ny reform så det är därför för tidigt 

att uttala sig om dess långsiktiga effekter. Uppsatsen syftar därför inte till att belägga 

huruvida det rent faktiskt skett en flytt av vårdcentraler från landsbygd till städer. Am-

bitionen är i stället att undersöka hur politiska företrädare och tjänstemän i landstingen 

ser på denna konflikt, samt vilka strategier de har för att möta den.  

 

Uppsatsens övergripande frågeställning kan formuleras så här:  

Hur hanteras konflikten mellan valfrihetssystem i primärvården och hälso- och sjuk-

vårdslagens krav om vård på lika villkor för hela befolkningen, i en glesbygdskontext?  
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Denna huvudfrågeställning kan vidare brytas ner i ett antal delfrågor som skall besvaras 

i uppsatsen: 

1. Hur har konflikten mellan geografisk jämlikhet och marknadsstyrning diskute-

rats i lagen och vilka verktyg att hantera den ges? 

2. Hur uppfattar företrädare för landstingen mål- och styrkonflikten mellan målet 

om vård på lika villkor för hela befolkningen och valfrihet med fri etablering?  

3. Hur gör landstingen för att uppfylla målet om vård på lika villkor för hela be-

folkningen, vilka strategier används?  

 

1.3 Metod 
 

För att uppfylla uppsatsens syfte görs en kvalitativ beskrivande studie. Som introdukt-

ionen påvisade tycks det finnas en empirisk och teoretisk lucka rörande marknadsstyr-

ning i glesbygdsområden. Uppsatsen problemformulering knyter därmed an till ett antal 

skilda forskningsdiskurser. Ambitionen i kapitel tre är att visa hur dessa diskurser an-

gränsar till varandra samt hur fallstudien kan bidra, både empiriskt och teoretiskt, till att 

knyta samman dessa diskurser. Därmed är uppsatsens teoretiska ansats av teoriutveck-

lande karaktär.  

 

För att besvara den första delfrågan, vilket motsvarar den statliga nivån i implemente-

ringsprocessen, görs en analytisk beskrivning av lagförslaget, regeringens proposition 

(Prop. 2008/09:74). Analysen av lagtexten är inspirerad av vad Esaiasson med flera 

kallar systematiserande textanalys (se Esaiasson m. fl. 2007). Syftet är att kartlägga re-

geringens argumentation rörande konflikten mellan valfrihetssystemet och målet om 

vård på lika villkor till hela befolkningen, samt att identifiera förslag på möjligliga lös-

ningar. Beckman (2005) förespråkar en deduktiv ansats vid idéanalyser eftersom han 

menar att vår förförståelse alltid präglar vårt sätt att förhålla oss till texter. Därför menar 

han att det är bättre att vara explicit med vilka frågor man ställer till texten. De frågor 

som ställs till propositionen baseras på uppsatsens problemformulering och det teore-

tiska ramverk för uppsatsen som utvecklas i kapitel tre. 
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Den andra och tredje delfrågan besvaras genom en fallstudie av tre glesbygdlandsting. 

Det finns inte någon vedertagen definition av glesbygdlandsting, därför görs en omfat-

tande begreppsutveckling innan själva fallurvalet sker. Fallstudiens syfte är att studera 

landstingens implementeringsstrategier för vårdvalet, närmare bestämt hur företrädare i 

landstinget uppfattar konflikten samt vilka strategier de använder för att hantera den. 

Detta görs genom en dokumentanalys av de förfrågningsunderlag som ligger till grund 

för landstingens vårdvalssystem samt telefonintervjuer med politiska företrädare och 

tjänstemän. Förfrågningsunderlagen är en precisering av hur vårdvalssystemen utfor-

mats i respektive landsting. Syftet med analysen är att tydliggöra vilka implemente-

ringsstrategier vårdvalssystemets utformning kan medföra. Dokumenten analyseras med 

hjälp av den analysmodell som utvecklas i kapitel fyra. Analysmodellen bygger på den 

teoretiska konflikt mellan geografisk jämlikhet och valfrihetssystem som presenteras i 

kapitel tre, på analysen av lagens innehåll samt på tidigare studier om vårdvalet.  

 

Resultatet från dokumentanalyserna i de tre fallen kompletteras med intervjuer. Syftet 

med dem är att tydliggöra motiven bakom utformningen av landstingens lokala vård-

valssystem. Intervjuerna har genomförts via telefon och spelats in med respondenternas 

tillåtelse i transkriberingssyfte. Intervjuerna kompletterar analysen av förfrågningsun-

derlagen på så sätt att de tydliggör hur företrädare i landstingen ser på konflikten samt 

vilka verktyg de anser sig ha för att kunna hantera den. För att komplettera dokumenta-

nalysen ställs därför frågor till respondenterna om vilka motiv som ligger bakom för-

frågningsunderlagets utformning i respektive landsting. Intervjuerna har medvetet ge-

nomförts med en öppen karaktär för att skapa en samtalslik situation och för att kunna 

anpassa frågorna utifrån respondentens position i landstinget (jmf. Repstad, 1999). In-

tervjufrågorna utgår från en intervjuguide som utvecklats utifrån samma analysmodell 

som används i dokumentanalysen (Intervjuguiden återfinns i bilaga 1).  Intervjuerna 

genomförs med en majoritets- respektive oppositionspolitiker samt en tjänsteman i re-

spektive landstingen. Ett strategiskt urval tillämpas i syfte att identifiera politiker i 

landstingsstyrelserna, alternativt i de nämnder som arbetar med primärvårdsfrågor. Må-

let är att finna personer med stor insyn i arbetet med styrningen av primärvården. Vid 

sidan av politiska representanter intervjuas även tjänstemän inom landstinget, eftersom 

det praktiska arbetet med att utforma styrsystem ofta utförs av tjänstemän som därmed 

besitter viktig specialkompetens. Motivet bakom urvalet av såväl landsting som respon-
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denter är att få en så bred bild som möjligt av arbetet med att implementera vårdval i 

svenska glesbygdslandsting. Därför väljs en majoritetspolitiker, oppositionspolitiker 

samt en tjänsteman från varje landsting, totalt nio respondenter. Det kan poängteras att 

studien inte har en explicit jämförande ansats, så tillvida att skillnader och likheter dis-

kuteras i detalj. Ambitionen är i stället att genom fallstudien kunna bidra med ökad kun-

skap till teoribildningen om marknadsstyrning i glesbygd genom att belysa utvecklingen 

i tre glesbygdslandsting med olika egenskaper, vilket kan ses som en indirekt jämfö-

rande logik med ett ”most-different” upplägg. Detta innebär att om resultaten från de tre 

landstingen blir lika, trots olikheter mellan dem, så ses detta som ett tecken på att resul-

taten kan ha en viss generaliserbarhet. Det metodologiska genomförandet beskrivs ytter-

ligare i kapitel fem efter beskrivningen av fallurvalet.  

 
1.4 Disposition 
 
I uppsatsens problemformulering presenteras en konflikt mellan marknadsstyrning och 

geografisk jämlikhet genom hälso- och sjukvårdens krav på lika vård till hela befolk-

ningen. En problematik som antas vara extra tydlig i glesbygdslandsting. Det är denna 

konflikt som driver uppsatsen framåt. I kapitel två, ges en introduktion till organisering-

en och styrningen av svensk sjukvård. Fokus ligger på primärvården och utvecklingen 

från den traditionella planeringsbaserade styrningen till dagens valfrihetssystem. I kapi-

tel tre sätts den föreliggande problematiken in i en teoretisk kontext. Konflikten mellan 

valfrihetssystem och likvärdig vård i glesbygdsområden knyter an till större internation-

ella diskurser om kvasimarknad med valfrihet och konkurrens, spänningen mellan val-

frihet och jämlikhet samt den internationella diskursen om vårdförsörjning i glesbygd 

’rural health’. Kapitlet avslutas med att påvisa hur denna uppsats kan fylla en lucka ge-

nom att kombinera dessa diskurser. I det fjärde kapitlet ges en analytisk presentation av 

lagens innehåll utifrån de frågor som utkristalliserats i problemformuleringen och det 

teoretiska ramverket. Därefter presenteras tidigare studier om vårdval i primärvården i 

Sverige, varefter uppsatsen analysmodell utformas. Denna bygger på laganalysen och 

resultaten i de tidigare studierna. Syftet med modellen är att tydliggöra möjligheter och 

strategier som landstingen kan använda sig av för att övervinna den påtalade konflikten. 

I uppsatsens femte kapitel redovisas fallstudien av de tre landstingen. Först görs en 

grundlig definition av glesbygdslandsting innan landstingen i fallstudien väljs ut. Däref-
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ter presenteras fallstudien landstingsvis med resultat både från dokumentanalyserna och 

intervjuerna. I uppsatsens avslutande kapitel, kapitel sex, besvaras uppsatsens fråge-

ställning utifrån det empiriska materialet vartefter studiens teoretiska bidrag diskuteras.  
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2. FRÅN PLANSTYRNING TILL VALFRIHET I SVENSK SJUKVÅRD 
 
 
2.1 Det svenska sjukvårdssystemet 
 

Det svenska sjukvårdssystemet karaktäriseras av offentlig finansiering, decentralisering, 

och tillträde baserat på medicinska behov (Axelsson, 2000). Det politiska ansvaret för 

sjukvården i Sverige är uppdelat på tre, demokratiskt styrda och geografiskt avgränsade, 

nivåer; på nationell nivå den folkvalda riksdagen och verkställande regeringen, på reg-

ional nivå; de folkvalda landstingsfullmäktige med verkställande landstingsstyrelsen, 

samt motsvarande ordning på kommunal nivå. Landstingen har huvudansvar för finan-

siering och produktion av sjukvården, medan kommunen ansvarar för äldreomsorg och 

långvarig psykiatrisk vård (Fredriksson, 2012). Trots att landstingen har både politiskt 

och ekonomiskt självstyre så regleras de av nationella aktörer, både formellt, informellt 

och ekonomiskt. Den viktigaste formella regleringen sker genom Hälso- och sjukvårds-

lagen (SFS (1982:763)) (Fredriksson, 2012). Men även informell styrning, ofta genom 

konsensusbeslut är vanligt förekommande (Mörth, 2004; Blomqvist, 2007). Regeringen 

genom socialdepartementet, socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting är 

de mest centrala nationella aktörerna i hälso- och sjukvårdsstyrningen. Den statliga 

myndigheten socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för vägledning och granskning. 

Vid sidan av de offentliga organen finns Sveriges kommuner och landsting (SKL), en 

nationell intresseorganisation som fungerar som en länk mellan regeringen och lands-

tingen. Tillsammans med landstingen styr dessa nationella aktörer bland annat genom 

nationella överenskommelser, medicinska prioriteringar och genom ekonomiska stimu-

lansmedel.  

 

Sverige är uppdelat i 21 landsting och regioner som är självstyrande regionala enheter 

med beskattningsrätt. Landstingen har som sagt det största ansvaret för att medborgarna 

ska tillgodoses med god vård. Sjukvårdens organisering är inte helt lätt att beskriva, 

eftersom det sker en viss överlappning och gränserna mellan öppenvård och slutenvård 

förskjuts ständigt i och med att den tekniska utvecklingen går framåt. Men ofta görs en 

uppdelning just mellan öppenvård och slutenvård, där slutenvård innefattar sådana åt-

gärder där patienten läggs in på sjukhus. Öppenvård sker på vårdcentraler eller på mot-
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tagningar på sjukhus, men där patienten får gå hem efter behandling. Utöver denna in-

delning av sjukvården kan man även beskriva sjukvården utifrån en uppdelning mellan 

primärvård och specialistvård. Primärvården utgörs av vårdcentraler, andra läkarmot-

tagningar, distriktssköterskemottagningar, barnavård- och mödravårdscentraler och ut-

gör ofta första instansen i vårdkedjan. Det är framförallt allmänläkare, specialister i all-

mänmedicin som utgör stommen i primärvården. Dessa sätter diagnoser och behandlar 

sådant som inte kräver sjukhus- eller annan specialistvård. Görs bedömningen att pati-

enten behöver specialistvård remitteras denne till specialistmottagning, antingen till 

öppenvården eller till slutenvården beroende på behov (Nationalencyklopedin, 2013a). 

Det har i svensk sjukvård funnits en ambition att så stor del av öppenvården som möj-

ligt ska ske inom primärvården (Anell & Claesson, 2005; Anell et al 2012). Lagen om 

valfrihetssystem är obligatoriskt för primärvården, därmed är primärvården i centrum i 

denna uppsats. 

 
2.2 Styrning av primärvården: Från planstyrning till valfrihetssystem 
 
Under efterkrigstiden utvecklades i Sverige en socialdemokratisk välfärdsmodell, karak-

täriserad av generella program med likvärdig tillgång till ’högkvalitativa standardlös-

ningar’ inom välfärdssektorerna (Esping-Andersen, 1990). Dess universella karaktär 

innebär att programmen riktas till hela befolkningen oavsett betalförmåga, för sjukvår-

den betyder det tilldelning efter behovsprincipen som innebär att vård ges till dem med 

stört vårdbehov (Rothstein, 2001; Rothstein, 2002). Detta har varit en medveten strategi 

för att uppnå de välfärdspolitiska målen om jämlikhet och rättvisa, som man operation-

aliserat som lika tillgång, lika behandling, det strategiska bevarandet av solidariteten 

samt social integration (Blomqvist & Rothstein 2000).  

2.2.1 Planstyrning 
 

Under guldåren på 50- och 60-talen, då välfärdssamhället växte fram som starkast, präg-

lades samtiden av en optimism där tron på den sociala ingenjörskonsten var stark. Pla-

nering och centralstyrning ansågs vara bra verktyg för att uppnå de välfärdspolitiska 

målen om jämlikhet. Detta planeringsideal kom att dominera offentlig sektor in på och 

under hela 1970-talet. Landstingen hade under 1960-talet fått större ansvar för hela 

sjukvården som organiserades i hälso- och sjukvårdsdistrikt, ofta tre eller fyra stycken 
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per landsting. Planering och centralstyrning var det dominerande idealet, vilket medför-

de ett system av centralstyrning inom det decentraliserade sjukvårdssystemet där lands-

tingen var de centrala aktörerna (Axelsson, 2000). Man ansåg att stora enheter och lång-

siktiga planer skapade en effektiv hälso- och sjukvård. Landstingen arbetade efter 

femårsplaner, men det fanns de som argumenterade för att planeringsperspektiven borde 

utgöra 10-15 år (Siverbo, 2007). Under 1970-talet utvecklades organiseringen av hälso- 

och sjukvården mot en uppdelning på tre vårdnivåer; primärvården, länssjukhus och 

regionsjukhus, där primärvården hade det primära ansvaret för befolkningens hälsa. 

Men man ansåg det nödvändigt med starkt samarbete mellan vårdenheterna. (Anell & 

Claesson, 1995). Primärvården organiserades så att en vårdcentral hade ansvar för be-

folkningen i ett visst geografiskt område (Anell 2010).  

 

1983 trädde den nya Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) i kraft. I och med lagen blev 

landstingen officiellt ansvarig för planering, finansiering och produktion av sjukvården 

(Fredriksson, 2012). Folkhälsa blev ett viktigt mål som tydliggjordes i lagen, landsting-

en ”ålades att uppfylla målen om ’en god hälsa och en vård på lika villkor’ genom att 

planera hälso- och sjukvården utifrån människornas behov’.” (Anell & Claesson, 

1995:60). Det välfärdspolitiska målet om jämlikhet som karaktäriserat valfärdsmo-

dellerna sedan 60-talet förtydligades i och med den nya Hälso- och sjukvårdslagen där 

målparagrafen slår fast att vård ska ges på lika villkor till hela befolkningen (2 §) samt 

att landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens 

behov av sådan vård. Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds 

av privata och andra vårdgivare. (7 § SFS (1982:763)). Under 1980-talet förordades 

behovsbaserad planering och resurstilldelning utifrån befolkningens hälsoförhållanden 

och vårdbehov 

 

 (Anell & Claesson, 1995). Systemet där resurstilldelningen sker baserat på behoven i 

ett visst geografiskt område vittnar om en styrning mot jämlikt utfall, där strukturell 

ojämlikhet hos befolkningen balanseras genom resurstilldelning efter behov. Åter igen 

skiner det välfärdspolitiska målet om jämlikhet i organiseringen av sjukvården igenom.  
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2.2.2 Marknadsstyrning och valfrihetssystem 
 

Kritiken mot sjukvården växte dock efterhand, den ansågs vara byråkratisk och ineffek-

tiv (Anell & Claesson, 1995). Under andra delen av 1980-talet började man införa mål-

styrning, vilket innebar en ansvarsuppdelning mellan politiker och utförare, i beställare- 

och ut-föraremodeller. Man ville komma ifrån en politisk detaljstyrning och i stället låta 

utförarna själva utforma verksamheten som de själva ansåg bäst, utifrån de satta målen. 

Systemet medförde en möjlighet att konkurrensutsätta landstingens verksamhet och i 

förlängningen tillåta privata aktörer att utföra verksamheten (Siverbo, 2007). Dessa re-

former kan ses som en del av den marknadsanpassning som kom som ett resultat av de 

marknadsvänliga vindar som blåste in under 1980- och 90-talen. Ett annat svar, som 

blev allt mer populärt, för att lösa sjukvårdens problem var införandet av valfrihet. I 

Casten von Otter och Richard Saltmans artikelsamling Valfrihet som styrmedel (1990) 

hänvisar de till den statliga maktutredningen och visar att välfärdsstatens brukare upple-

ver sig maktlös i mötet med den offentliga sjukvården och skolan. Författarna argumen-

terar för valfrihet som en lösning. De menar att konkurrens och valmöjlighet inom den 

offentliga servicesektorn kan leda till ökad kvalitet, men att det framförallt förstärker 

medborgarens demokratiska inflytande (Otter & Saltman, 1990). Rothstein för fram ett 

liknande argument, där han menar att valfrihet ger brukaren möjlighet att ’rösta med 

fötterna’ (Rothstein, 1994). Trots att valfrihetssystem av många sågs som en både bra 

och nödvändig lösning på de problem som karaktäriserat välfärdsstaten, så mötte infö-

randet av valfrihet och konkurrens viss kritik. Man ifrågasatte lämplighet och möjlighet 

att låta den sociala tjänstesektorn styras av marknadsmekanismer, men framförallt har 

frågan om valfrihetens effekt på målet om jämlikhet debatterats (Blomqvist & 

Rothstein, 2000).  

 

Ett antal reformer, med syfte att öka valfriheten inom sjukvården, har införts sedan slu-

tet av 80-talet. Den första rekommendationen som antogs 1989 av dåvarande Lands-

tingsförbundet la grunden för ett system där patienter skulle kunna välja vård inom och 

mellan landsting. Efter en utvärdering av rekommendationens effekter, som visade på 

tydliga brister, kom år 2001 en reviderad rekommendation. Överenskommelserna var 

dock frivilliga, landstingen kunde själva besluta om och hur de ville införa och utforma 

systemen. Implementeringsviljan visade sig också variera mellan de olika landstingen 
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vilket innebar att reformens genomslag skilde sig åt i olika delar av landet (Winblad, et 

al., 2012; Fredriksson & Winblad, 2008). När den borgliga regeringen kom till makten 

2006 fick frågan om konkurrensutsättning och valfrihet inom de sociala servicesek-

torerna ökat politisk gehör. De reformer som kom att införas implementerades med en 

ny kraft (Anell, 2010). Tidigare reformer hade framförallt utformats som rekommendat-

ioner. Nu valde regeringen att använda ett starkare implementeringsverktyg för att 

stärka konkurrensutsättning och valfrihet inom de offentliga servicesektorerna, nämli-

gen lagstiftning. Konkurrensutsättning vid upphandlingssystem regleras i lagen 

(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och valfrihetssystem i olika välfärdsom-

råden kom att stärkas genom införandet av lagen (2008:962) om valfrihetssystem 

(LOV).  

 

2.3 Valfrihetssystem i primärvården 

 
För primärvården kom LOV att bli obligatoriskt från och med 1 januari 2010. Vårdvalet 

innebär att patienten har möjlighet att välja mellan privata och offentliga vårdcentraler 

som är anslutna till systemet. Finansieringen är fortsatt offentligt, vilket innebär att er-

sättningen följer patientens val. Därmed konkurrerar utförarna om patienterna, inte med 

pris utan kvalitet. Samtliga utförare som uppfyller de av landstinget uppfyllda kraven 

ska få etablera sig. Ett av motiven bakom systemet var att öka patientens ställning ge-

nom att ge dem en högre grad av valfrihet, men man ville även öka mångfalden av 

vårdgivare genom att underlätta nyetableringar av privata utförare (Prop. 2008/09:74; 

Kammarkollegiet, 2013; Kammarkollegiet, 2011-3). När patienten själv kan välja och 

välja bort utförare ökar dennes makt i nyttjandet av vårdtjänster. Förslaget om ett obli-

gatoriskt vårdvalssystem mötte dock motstånd från många håll, oppositionen och prin-

cip alla landsting motsatte sig förslaget om en nationell vårdvalsmodell som skulle vara 

lika för alla. De argumenterade för behovet av lokal behovsanpassning och att ett obli-

gatoriskt vårdvalssystem skulle underminera det lokala självbestämmandet. Som ett 

svar på kritiken lät därför regeringen införa en vårdvalsmodell där landstingen själva får 

möjlighet att utforma systemet efter lokala behov (Prop. 2008/09:74, 2008/09:SoU9, 

Protokoll 2008/09:73).   
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Sammanfattningsvis kan man säga att den svenska sjukvården är en komplex, demokra-

tiskt styrd organisation som framförallt utförs inom landstingen. God och jämlik vård 

efter behov har under hela efterkrigstiden varit det övergripande målet. För att nå detta 

har landstingen, traditionellt sett, styrt genom detaljerad planering av vart vårdcentraler 

ska etableras, hur verksamheten ska utformas och vilka ekonomiska resurser de har till 

sitt förfogande. Inträdet av marknadsstyrning, med valfrihetssystem i spetsen, innebär 

att landstingen tappat möjligheten att planera lokaliseringen av vårdcentraler samt vilka 

ekonomiska medel de ska ha. Hälso- och sjukvårdslagens mål om vård på lika villkor 

till hela befolkningen kvarstår dock. Därmed är frågan; vad gör landstingen för att nå 

målet om geografisk jämlik vård när de inte längre kan styra över etablering eller re-

surstilldelning? I nästa kapitel sätts denna empiriskt nära fråga in i ett större teoretiskt 

sammanhang genom att bland annat gå till litteraturen kring kvasimarknadsteori och 

jämlikhet.  
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3. VALFRIHET OCH GEOGRAFISK JÄMLIKHET - ETT TEORETISKT 
PERSPEKTIV  
 

Som bakgrundskapitlet visade har valfrihet och konkurrens blivit lagstadgade styrmedel 

för organiseringen och styrningen av primärvården. Denna typ av marknadsstyrning är 

inte endast ett svenskt fenomen, det finns en stor internationell litteratur som behandlar 

choice och competition inom offentliga välfärdsmarknader, ofta kallade kvasimarknad. I 

bakgrundskapitlet presenterades även Hälso- och sjukvårdslagens målparagraf som fast-

ställer att ”[m]ålet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen.”  I begreppet likvärdig vård för hela befolkningen finns en jäm-

likhetsambition, vilket stämmer väl överrens med den svenska välfärdspolitikens mål-

sättning och utformning under hela efterkrigstiden. Tidigare har man försökt nå målet 

om geografisk jämlikhet genom att politiskt styra och planera vården. I och med att la-

gen om valfrihetssystem blev obligatorisk förändras styrlogiken i grunden. Syftet med 

detta kapitel är att sätta konflikten mellan geografisk jämlikhet och marknadsstyrning i 

en teoretisk kontext. Därmed går vi till litteraturen om valfrihet och konkurrens på kva-

simarknader samt till den internationella litteratur som finns om sjukvård i glesbygds-

områden. Kapitlet landar slutligen i en konkretisering av den konflikt som driver upp-

satsen framåt följt av ett resonemang om behovet att studera just valfrihetssystem i en 

glesbygdskontext. 

 
3.1 Valfrihet och Konkurrens som organisations- och styrmodell 
 

Lagen om valfrihetssystem bygger på de teoretiska antaganden om valfrihet och kon-

kurrens som styrmedel på en offentlig marknad som Le Grand & Bartlett var tidiga att 

formulera i det uppmärksammade verket Quasi-markets and Social Policy (1993). Styr-

ning genom valfrihet och konkurrens är en del av en större trend av marknadsstyrning, 

som i sin tur kan ses som en del i den övergripande styrningstrenden New Public Mana-

gement (NPM). De idéer som kan samlas under detta paraplybegrepp kom att sprids 

från Storbritannien och USA till många andra västländer från slutet av 1980-talet och 

framåt. Trenden kännetecknas av ett avsteg från traditionell hierarkisk styrning mot 

högre grad av decentralisering samt fokus på mål och resultat snarare än på proceduren i 

sig. Inslagen av marknadsstyrning är framträdande; idéer från det privata näringslivet 
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tillämpas inom offentlig verksamhet, exempelvis genom privatisering och konkurrens-

utsättning inom de sociala servicesektorerna (Hood, 1991; Pierre & Peters 2000; Montin 

2002).  

 

När Le Grand och Bartlett (1993) utvecklar konceptet kvasimarknad börjar de med att 

tydliggöra hur de anser att en offentlig marknad, en kvasimarknad, skiljer sig från en 

vanlig marknad. En första och grundläggande skillnad är att både vinstdrivande och 

icke-vinstdrivande aktörer konkurrerar på en kvasimarknad. Eftersom vinst är en viktig 

drivkraft och mekanism på den reguljära marknaden är detta av betydelse. För det andra 

så skiljer sig efterfrågesidan på kvasimarknaden eftersom köpkraften inte definieras i 

pengar. I stället rör det sig antingen om en på förhand fastställd summa som följer bru-

karen i ett så kallat voucher system, eller så definieras köpkraften av en offentlig aktörs 

finansiering. För det tredje så skiljer sig kvasimarknaden från en vanlig marknad genom 

att konsumenten ofta representeras av en tredje part, exempelvis en social myndighet 

eller tjänsteman inom den sociala tjänstesektorn, som beslutar om brukarens konsumt-

ion (Le Grand & Bartlett, 1993). De menar vidare att kvasimarknadens vinster bör mä-

tas utifrån huruvida den bidrar till att öka effektivitet, anpassningsförmåga (re-

sponsiveness), valfrihet och jämlikhet (equity) (Bartlett och Le Grand, 1993).  

 

I ett senare verk av Le Grand (2009) diskuterar författaren kvasimarknadens förutsätt-

ningar och funktion specifikt gällande styrningen av hälso- och sjukvården. För att kva-

simarknaden ska fungera och generera högre kvalitet, effektivitet och lyhördhet bland 

utförarna krävs det att konkurrensmekanismerna fungerar som de ska. Det innebär att 

det måste finnas minst två utförare att välja mellan samt att det måste vara lätt för nya 

producenter att träda in på marknaden (entry) och motsatt, producenter som inte håller 

tillräcklig kvalitet bör slås ut (exit). Utöver detta bör det även finnas bra sätt att hindra 

kartellbildning eller annat konkurrenshindrande verksamhet. Informationskriteriet är av 

stor vikt för att patienternas val ska vara kvalitetsdrivande. Detta kräver nämligen att 

patienter baserar sina val på riktig information om utförarnas kvalitet. Författaren kom-

menterar att det finns studier som indikerar att patienter i alltför låg grad använder sig 

av tillgänglig kvalitetsinformation i valsituationer. De försvarar ändå systemet genom 

att visa att vårdproducenterna själva offentliggör och använder sig av jämförande kvali-

tetsinformation i utvecklande syfte, vilket antas bidra till en allmän kvalitetshöjning (Le 
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Grand, 2009). Det sista kriteriet rör risken för cream-skimming. Detta handlar om möj-

ligheten för leverantörer eller finansiärer att välja ”lätta fall” och på så vis få god ersätt-

ning för enkelt utförda tjänster. I förlängningen kan detta leda till en ökad social ojäm-

likhet där de med mest behov får minst välfärd (Bartlett & Le Grand, 1993).  

 

3.2 Valfrihet och jämlikhet 
 

Många forskare förespråkar införandet av kvasimarknad med valfrihet och konkurrens 

som ett effektivt sätt att styra bland annat hälso- och sjukvården. Le Grand (2009) me-

nar att, av olika möjliga organisations- och styrmodeller är denna det bästa alternativet. 

Men denna inställning står inte oemotsagd. Valfrihetssystems effekt på jämlikhet har 

diskuterats utförligt och många är ense att valfrihet kan begränsa jämlikheten (se; 

Blomqvist & Rothstein 2000). Många har utgått från de kriterier Le Grand tar upp; kon-

kurrens, information och cream-skimming, när de diskuterat valfrihetens effekt på jäm-

likhet. Man har framförallt utgått från social jämlikhet, alltså hur valfrihetssystem på-

verkar individers, med skiftande socioekonomisk status, möjlighet att få jämlik tillgång 

till välfärdstjänster i ett valfrihetssystem. Informationskriteriet har visat sig vara av be-

tydelse eftersom individers kapacitet att nyttja jämförande kvalitetsinformation har visat 

sig skiftande beroende av socioekonomisk status (Hjemlgren & Anell, 2007; se även 

Winblad et al. 2012). När det gäller risken för ojämlikhet som ett resultat av cream-

skimming, det vill säga, att producenter medvetet sållar bort kostsamma patienter menar 

Le Grand att det gäller att utforma systemet på ett sådant sätt att incitamenten för 

cream-skimming reduceras (Le Grand, 2009). Dessa studier indikerar alltså att den soci-

ala jämlikheten påverkas av kvalitetsinformationens utformning och hur väl man lyckats 

minska incitamenten för cream-skimming.  

 

Det finns dock fler aspekter av jämlikhet än social jämlikhet, alltså sådant som antas 

påverkas av individuella faktorer så som socioekonomisk status. Geografiska skillnader 

kan hota jämlikheten ur ett strukturellt perspektiv. Här handlar det inte om individers 

kapacitet att ta del av tjänsterna i ett valfrihetssystem, utan om deras möjlighet att göra 

det. För att det ska finnas möjlighet till reell valfrihet måste individen ha minst två en-

heter att välja mellan, det vill säga, det måste finnas flera utförare. Förutsättningar för 

fungerande konkurrens är dock begränsat i exempelvis glesbygd. Dessutom kan kriteriet 
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om stor rörlighet på marknaden, att företag enkelt kan träda in på och ut ur marknaden 

samt att patienter aktivt väljer producent, vara svåruppfyllt i glest befolkade områden. 

Denna typ av strukturella jämlikhetsperspektiv har inte studerats i samma utsträckning 

så som socioekonomiska faktorers betydelse. Kreisz och Gericke (2010) påtalar dock 

den geografiska aspekten för jämlikhet i valfrihetssystem. De hänvisar till Hart’s (1971) 

resultat som tyder på att vårdutbud och vårdbehov i olika geografiska områden tycks ha 

en negativ korrelation, det vill säga, där vårdutbudet är som störst är vårdbehovet som 

minst. Detta samband tycks enligt Hart vara starkare där vårdsektorn är utsatt för mark-

nadskrafter. Utifrån detta resonemang argumenterar författarna för att vårdutbudet i 

vissa geografiska områden inte kan lämnas till marknadskrafter utan kräver en viss grad 

av politisk planering för att uppnå gott utbud och kvalitet.  

 

“…one can conclude that health care supply activity and quality levels in different geo-

graphic areas do need a certain degree of health policy planning and intervention, and 

cannot simply be left to market forces.” (Kreisz & Gericke, 2010).   

 

3.3 Vårdförsörjning i glesbygd 
 

Svårigheter med sjukvårdsförsörjning i glesbygdsområden är ett internationellt erkänt 

och uppmärksammat problem. Diskursen är framförallt levande i Australien och Kanada 

som karaktäriseras av stora avlägsna och glest befolkade områden, ofta benämnt remote 

och rural. I Australien finns, och har under en längre tid funnits, ett aktivt arbete gäl-

lande sjukvårdsförsörjning i avlägsna och glesbefolkade områden. Det är ett erkänt 

forskningsområde som till och med har fått en egen internationell tidskrift Australian 

Journal of Rural Health. 1994 bildades National Rural Health Strategi som identifierade 

tretton prioriteringsområden som rör allt från utbildning till samarbete och planering. 

Forskning visar att Australienska medborgarnas hälsa så väl som sjukvårdens service är 

sämre i glesbygdsområden jämfört med statsnära områden (Humphreys, 2009). Författa-

ren påtalar att detta inte bara är ett problem i stora länder som Australien och Kanada, 

utan samma problem finns även i Nya Zeeland och Skottland. Det är avstånd och till-

gänglighet till sjukvården som är de särskiljande faktorerna. Ett brett utbud av tjänster 

ska tillgodoses av ett fåtal anställda, till patienter utspridda över stora områden (Humph-

reys, 2009; jmf. Farmer et al., 2010). Problem att rekrytera kompetent personal har 
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länge varit ett omdiskuterat problem i litteraturen (Humphreys, 2009; Bourke et al., 

2010). Att ett område betraktas som glest befolkat innebär nödvändigtvis inte att de 

möter samma utmaningar och behov som alla andra glest befolkade områden. I en litte-

raturgenomgång går Wakeman et al. (2008) igenom tidigare forskning i syfte att identi-

fiera och utvärdera olika modeller och strategier för hälso- och sjukvårdsarbete i Austra-

liens avlägsna och glest befolkade områden. De identifierar fem olika modeller, anpas-

sade utifrån olika behov. Det visar sig att vissa modeller lämpar sig bättre i lite större 

samhällen med relativt koncentrerad befolkning, medan väldigt glest befolkade områ-

den kräver andra typer av modeller. De drar därmed samma slutsats som Humphreys, att 

’no one size fits all’ (Humphreys, 2009:37). Behovet av samarbete och samordning 

framträder dock som viktiga strategier för att möta den problematik som sjukvårdsför-

sörjning i avlägsna och glest befolkade områden innebär (Humphreys, 1997; Humph-

reys, 2009, Wakeman et al., 2008). 

 

Problem med vårdförsörjning i glest befolkade områden är alltså inte bara ett Australi-

ensiskt problem. Goddard med flera (2010) undersöker orsaker bakom fördelning och 

etableringsmönster av primärvårdsläkare i olika geografiska områden i England och 

Skottland. Precis som i Sverige är deras sjukvårdssystem (NHS) offentligt finansierat 

och även de har infört ett valfrihetssystem. Sedan det nationella hälso- och sjukvårdssy-

stemet NHS startade i Storbritannien 1948 har man på olika vis arbetat för att skapa en 

jämlik distribution av primärvårdsläkare. Man har bland annat försökt begränsa inträde 

av nya praktiker i områden som klassats som överetablerade. Ett annat sätt de använt för 

att försöka skapa jämlik distribution är att låta ersättningen skifta beroende av områdes-

typiska egenskaper, man viktar bland annat utifrån befolkningens ålder och andra socio-

ekonomiska faktorer. Författarna drar slutsatsen, angående den övergripande frågan om 

vad som påverkar den geografiska fördelningen av primärvårdsläkare, att det kan vara 

nödvändigt med riktade åtgärder för att få till etableringar i de mest behövande områ-

dena (Goddard m.fl. 2010). En slutsats av denna studie är att någon form av politisk 

styrning och planering är nödvändig för att få en jämlik fördelning av primärvården i 

olika geografiska områden.   

 

Sammanfattningsvis handlar litteraturen inom rural health – diskursen framförallt om 

hur vårdförsörjning i glest befolkade områden kan förbättras. Planering och styrning, 
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även politisk, finns hela tiden med som en självklar förutsättning. Samordning och pla-

nering är vanligt förekommande lösningar. En sådan styrning går dock på tvärs mot den 

logik som dominerar marknadsstyrning med valfrihetssystem, där grundidén är att 

marknaden, snarare än politiska företrädare, ska reglera utbudet.  

 
3.4 Geografisk jämlikhet med marknadsstyrning?  
 

Litteraturen om valfrihetssystem inom sjukvården i glesbygdsområden är relativt be-

gränsad. Detta trots att den internationella diskursen kring ’rural health’ är levande och 

valfrihetssystem blivit en vanlig styrform i många länder de senaste decennierna. Sök-

ningar i den samhällsvetenskapliga databasen SCOPUS med sökord som ’rural health’ 

AND ’New Public Management’ gav noll sökträffar, vilket kan jämföras med sökning 

på enbart ’rural health’ vilket gav 32 891 träffar. Alternativa sökningar där sökord som 

’political planning’, ’NPM’, ’rural health’, ’steering’ användes i olika kombinationer 

ger ett större underlag. Ett exempel på författare som behandlat New Public Manage-

ment inom hälso- och sjukvården med ett geografiskt perspektiv är Hanlon & Rosen-

berg (1998). De kritiserar införandet NPM inspirerade sjukhusreformer i Ontario, Ka-

nada. Författarna anser att det är problematiskt att reformen endast värderar effektivitet, 

mätt som kortare vårdtid, men ignorerar betydelsen av socioekonomiska och geogra-

fiska skillnader. De menar att dessa dimensioner påverkar vårdutnyttjandet och i för-

längningen jämlikheten. Även om författarna inkluderar geografiska faktorer är deras 

huvudsakliga fokus på social jämlikhet och besvarar därmed inte denna uppsats huvud-

sakliga fråga (Hanlon & Rosenberg 1998). 

 

I en svensk studie, för Assmo och Wihlborg (2012) ett liknande resonemang som hu-

vudargumentationen i denna uppsats. De menar att New Public Management med kost-

nadseffektivitet som främsta värde kan vara problematiskt i glest befolkade områden där 

befolkningsunderlaget och därmed kundunderlaget är litet. Författarna fokuserar inte 

direkt på geografisk jämlikhet, även om det är detta som indirekt diskuteras i frågan om 

tillgänglighet till välfärdstjänster i glest befolkade kommuner. Som en lösning på gles-

bygdens problematik vill de lyfta en diskussion om alternativa sätt att se på produktivi-

tet och utveckling. De gör en fallstudie av skolsektorn i en glesbygdskommun och ar-

gumenterar för möjligheten till ökad produktivitet genom att tillåta frivilligarbete inom 
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skolan. Detta skulle enligt deras resonemang kunna hindra nedläggning och därmed 

minskade skatteintäkter genom utflyttning. Det bör poängteras att en sådan lösning inte 

var möjligt inom det befintliga regelverket. Studiens långtgående slutsatser kan visserli-

gen ifrågasättas, men problembeskrivningen med marknadsstyrning i glesbygd är intres-

sant. De argumenterar för möjligheterna att bredda den traditionella synen på marknads-

styrning som ett steg för att möta utmaningar i glesbygd. Därmed kan studien ses som 

ett bidrag till den övergripande forskningsfrågan kring hur marknadsstyrning kan fun-

gera i glesbygd.  

 

I uppsatsens första kapitel introduceras den konflikt som uppstått när hälso- och sjuk-

vårdslagens mål om vård på lika villkor för hela befolkningen numera ska uppnås med 

styrinstrument inspirerat från marknaden. Landstingen tappade i och med införandet av 

vårdvalet möjligheten till politisk direktplanering. Denna konflikt knyter, som vi sett i 

detta teorikapitel, an till en större teoretisk konflikt mellan valfrihet och geografisk jäm-

likhet, vilket skulle kunna betraktas som en värdekonflikt. Tabell 1 illustrerar hur kon-

flikten kan konkretiseras i tre olika nivåer utifrån två olika politiska logiker. Högst på 

abstraktionsnivån återfinns värdekonflikten mellan valfrihet och geografisk jämlikhet. 

Denna konkretiseras i den målkonflikt som uppstår mellan Lagen om valfrihetssystem 

och Hälso- och sjukvårdslagen, två lagar som ska reglerar svensk sjukvård samtidigt. 

Längst ner återfinns två styrlogiker; marknadsstyrning och politisk planering. Dessa två 

kolumner representerar två skilda politiska logiker med en inneboende spänning. Där 

valfrihet konkretiseras genom marknadsstyrning och jämlikhet genom politisk plane-

ring.  Kärnan i den problematik som uppsatsen belyser är det faktum att dessa motstri-

diga logiker ska existera parallellt i svensk sjukvård. Det övergripande värdet om valfri-

het ska samexistera med jämlikhet. Målet i lagen om valfrihetssystem; valfrihet och fri 

etablering, ska uppnås parallellt med hälso- och sjukvårdslagens mål om vård på lika 

villkor till hela befolkningen. Däremot tappar landstingen möjlighet till politisk plane-

ring till förmån för marknadsstyrning. Uppgiften är alltså att uppnå värdet geografisk 

jämlikhet operationaliserat i målet om likvärdig vård till hela befolkningen utan det till-

hörande styrverktyget; politisk planering.   
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Tabell 1. Konflikten konkretiserad på tre nivåer 

Tre nivåer av konflikten Två politiska logiker i konflikt 

Värdekonflikt: Valfrihet Geografisk jämlikhet 

Målkonflikt (konflikt mellan 

lagar): 

LOV: Patientmakt genom valfri-

het; fri etablering 

HSL: Vård på lika villkor till 

hela befolkningen 

Styrkonflikt: Marknadsstyrning Politisk planering 

 

Detta blir extra problematiskt i glesbygd där ett av kvasimarknadens viktigaste kriterier; 

konkurrens, är svåruppfyllt. Frågan är, hur gör man för att uppnå både valfrihet och 

jämlikhet i en glesbygdskontext? Inom Rural Health litteraturen har man inte studerat 

detta i någon större utsträckning. Marknadsstyrning och valfrihet har införts i många 

länder och välfärdssektorer de senaste åren. Därmed är frågan om hur valfrihetssystem 

kan utformas för att skapa likvärdig tillgång till välfärdstjänster i glest befolkade områ-

den en viktig forskningsfråga för både Rural Health - och valfrihetsdiskursen. Sverige 

utmärker sig som ett land med stora glesbygdsområden som tidigt gjort valfrihetssystem 

obligatoriskt. Därför är vårdval i primärvården en intressant reform att studera för att 

bidra till teoribildningen kring valfrihetssystem i glesbygd.  
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4. VÅRDVAL I PRIMÄRVÅRDEN; LAGENS INNHÅLL OCH 
TIDIGARE STUDIER  
 

 

Vårdval i primärvården blev, genom ett riksdagsbeslut, obligatoriskt första januari 2010. 

I detta kapitel behandlas den statliga nivån i implementeringen av vårdvalet. Detta görs 

genom en analytisk presentation av lagen, utifrån den konflikt som tydliggjorts i tidi-

gare kapitel. Därefter görs en genomgång av tidigare studier om reformen. Forskningen 

om valfrihetssystem i glesbygd är som redan nämnts begränsad, även internationellt. 

Införandet av valfrihet i primärvården här i Sverige har bara ett fåtal år på nacken, vilket 

innebär att antalet publicerade artiklar om reformen är relativt begränsat. Effekterna av 

vårdvalssystemen har dock granskast av några etablerade forskare i ett antal rapporter 

från Konkurrensverket, Socialstyrelsen respektive Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). Slutligen, baserat på lagens innehåll och resultaten från tidigare studier utformas 

en analysmodell för de kommande fallstudierna av landstingens implementeringsstrate-

gier. Analysmodellen presenteras sist i kapitlet.  

 
4.1 Lagens innehåll 
 

Uppsatsens tre första kapitel har ägnats åt att presentera en konflikt som får konsekven-

ser på flera nivåer, bland annat som en målkonflikt mellan två lagrum. I det här avsnittet 

ges en analytisk presentation av lagen; proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården. 

Den inleds med en kort beskrivning av den demokratiska process som föranledde lag-

förslaget och dess huvudsakliga innehåll. Därefter behandlas lagens utifrån ett antal 

frågor, baserade på värde- och styrkonflikten som presenterats i kapitel tre.  

 

Regeringens proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården bygger på en offentlig 

utredning; Vårdval i Sverige (SOU 2008:37). Utredningen föreslår att ett vårdvalssy-

stem med fri etablering, där ersättningen följer patientens val, ska införas. Utifrån ut-

redningen formulerade regeringen ett förslag om att införa vårdval i primärvården 

(Prop. 2008/09:74) som överlämnades till riksdagen den 4 december 2008. I proposit-

ionen sammanfattas även remissyttrandena från de remissinstanser som avgett yttranden 

över betänkandet i Vårdval i Sverige (SOU 2008:37). Propositionen föreslår ändringar 
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av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som innebär att landstingen ska bli tvungna att 

införa valfrihetssystem i primärvården, och att lagen (2008:962) om valfrihetssystem 

ska tillämpas. Propositionen föreslår även ett slopande av kravet på att den fasta läkar-

kontakten i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin.  

 

Den grundläggande logiken i Vårdvalet är att patienten får frihet att själv välja den 

vårdproducent den finner lämplig. Genom att ersättningen följer patienten, skapas en 

konkurrenssituation där vårdproducenterna tvingas konkurrera om patienterna. Eftersom 

ersättning på förhand är fastställd är det kvalitet och inte pris som producenterna kon-

kurrerar med. Vårdcentraler som håller hög kvalitet antas få fler patienter, samtidigt 

som de med låg kvalité förlorar patienter och slutligen tvingas läggas ner. Tanken är 

därmed att konkurrensen ska sporra innovation och kvalitetsutveckling och därmed ge-

nerera en högre kvalitet i allmänhet. Valfriheten antas även stärka patienternas ställning 

i vården, vilket varit ett uttalat mål från regeringen. Ett tredje mål med lagen var att öka 

mångfalden av vårdgivare genom att underlätta nyetableringar av privata utförare (Prop. 

2008/09:74; Kammarkollegiet, 2013; Kammarkollegiet, 2011-3).  

4.1.1 Diskuteras värdekonflikten mellan valfrihet och geografisk jämlikhet? 
 
En av frågorna som ställs när propositionen bearbetas är om konflikten mellan jämlikhet 

och valfrihet uppmärksammas och diskuteras. I denna kontext handlar det om geogra-

fisk likvärdighet och marknadsstyrning med fri etablering. Att vårdvalssystem kan in-

nebära problem för jämlik etablering i olika geografiska områden diskuteras framförallt 

indirekt i propositionen. På fem ställen i propositionen lyfts frågan. Den tydligaste pro-

blemformuleringen ges av regeringen i samband med presentationen av förslaget att 

lagen (2008:962) om valfrihetssystem skall användas när landstingen inför valfrihetssy-

stem. De skriver:  

 

”Av prop. 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem (s. 88 f.) framgår att det kan uppstå situat-

ioner då ingen leverantör vill ge vård inom ett visst geografiskt område med den ekono-

miska ersättning som anges i förfrågningsunderlaget i valfrihetssystemet enligt LOV.” 

(ibid. s 29).  

 

Problemformuleringen följs av ett förslag om upphandling via lagen om offentlig upp-

handling (LOU) för att lösa problemet. Angående regeringens förslag om privata vård-
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givares rätt att etablera sig inom vårdvalssystemet, har några remissinstanser uttryckt att 

fri etablering kan ha negativ påverkan på den geografiska jämlikheten. Regeringen 

sammanfattar denna kritik och erkänner därmed, må vara indirekt, problematiken.  

 

”…fri etablering enligt en obligatorisk vårdvalsmodell kan leda till att landstingen förlo-

rar möjligheten att styra vården så att den finns tillgänglig inom alla geografiska delar av 

landstinget.” (Ibid. s.35).  

 

Regeringens förslag till utformningen av vårdvalssystemet innebär att landstinget ska 

behandla alla utförare lika, men med ett undantag: ”Det kan t.ex. finnas skäl att betala 

högre ersättning i glest bebyggda delar av landstinget för att stimulera till etableringar 

just i dessa områden.” (ibid s. 41). Genom det tillägget, som definitionsmässigt kan ses 

som en åtgärd, så erkänner de samtidigt indirekt att det kan vara svårt att få vårdvalssy-

stem att fungera i glesbygd under samma villkor som i tätorter. Med andra ord, mark-

nadsstyrning och fri etablering utan reglering riskerar att missgynna glesbygd. Samma, 

indirekta, problemformulering uttrycks i ett annat sammanhang där regeringen menar att 

det i situationer där det är svårt att få en utförare att etablera sig i exempelvis glesbygd, 

kan vara motiverat att särbehandla. I ett sådant läge föreslår regeringen möjligheten att 

göra en särskild upphandling via LOU. 

 

”Skäl att särbehandla olika utförare kan föreligga exempelvis då ingen utförare är intres-

serad av att tillhandahålla vård inom ett visst geografiskt område med den ekonomiska 

ersättning som anges i förfrågningsunderlaget enligt lagen  (2008:962) om valfrihetssy-

stem (LOV)…” (ibid.s. 52).  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera den geografiska aspekten får ett visst utrymme 

i propositionen men den benämns inte som en värdekonflikt mellan två övergripande 

värden; valfrihet och jämlikhet. När frågan lyfts åtföljs den alltid av förslag på möjliga 

lösningar som landstingen har till sitt förfogande. Dessa förslag handlar då om möjlig-

heter för landstinget att styra, de kan alltså ses som styrverktyg för att mildra konflikten. 

Därmed framstår värdekonflikten mellan geografisk jämlikhet och valfrihet i proposit-

ionen framförallt som en fråga om styrverktyg. 
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4.1.2 Diskuteras landstingens minskade möjlighet att styra och planera vården?  
 

Frågan om landstingens möjlighet att styra, i ett valfrihetssystem med fri etablering, 

kommer upp ett antal gånger i propositionen. Även här är resonemangen ofta kopplade 

till förslag på möjliga lösningar som regeringen presenterar för landstingen. För det 

första så diskuteras den inskränkning av det kommunala självbestämmandet som lagen 

medför. Detta antas bland annat påverka landstingens möjlighet att planera och styra 

primärvården utifrån lokala behov, som är det andra återkommande temat. Efter kritik 

från många remissinstanser frångår regeringen utredningens förslag om ett nationellt 

vårdvalssystem. I skälet för sin bedömning säger de:  

 

”Flera remissinstanser har påpekat att landstingen är de som bäst kan bedöma vilka krav 

som bör ställas utifrån regionala och lokala förhållanden. Remissinstanserna anser även 

att denna uppgift på ett naturligt sätt faller inom ramen för det kommunala självbestäm-

mandet. ” (Ibid. s. 31).  

 

Frågan om landstingens möjlighet att styra för geografisk likvärdighet lyfts upp som en 

annan aspekt av styrproblematiken. Denna fråga kommer upp när förslaget om fri eta-

blering för privata vårdföretag diskuteras. Kritiken går ut på att fri etablering medför att 

landstingen tappar möjlighet att styra etableringen av vårdcentraler till hela länet.  

 

”En del remissinstanser anser att fri etablering enligt en obligatorisk vårdvalsmodell kan 

leda till att landstingen förlorar möjligheten att styra vården så att den finns tillgänglig 

inom alla geografiska delar av landstinget.” (Ibid. s. 35).  

 

Dessa yttranden visar att det finns en medvetenhet om den styrkonflikt som LOV inne-

bär för landstingen. Precis som i fråga om målkonflikten mellan geografisk jämlikhet 

och valfrihet, finns dessa yttranden i nära anslutning till möjliga lösningar på proble-

men. Vid tio tillfällen återges yttranden om hur de nämnda konflikterna mellan likvär-

dig vård till hela befolkningen och införande av vårdvalssystem där landstingen tappar 

styrinstrument, kan hanteras. Trots antalet yttranden, är innehållet ofta återkommande. 

Det är i huvudsak två förslag som presenteras. För det första framförs det vid fem till-

fällen att landstingen är fria att själva besluta om de krav som ska gälla för de vårdgi-

vare som vill etablera sig inom vårdvalssystemet.  

 



 30 

”Enligt den ansvarsfördelning som finns mellan staten och landstingen är det istället na-

turligt att landstingen beslutar om vilka krav som ska gälla inom vårdvalssystemet i pri-

märvården. På så sätt kan systemen enklare anpassas mot regionala och lokala behov 

samt efter den pågående utvecklingen av vården.” (Ibid. s.32).  

 

Som nämns i citatet är det huvudsakliga argumentet att landstingen ska få möjlighet att 

anpassa systemet utifrån lokala förutsättningar och behov. Därmed begränsas även an-

greppet mot den lokala självstyrelseprincipen som kritiserats hårt. Som en del av den 

lokala utformningen, har landstingen möjlighet att utforma ersättningssystemet. Detta 

medger bland annat möjlighet att ge högre ersättning i geografiskt eller socialt ogynn-

samma områden där risk för snedvriden etablering annars föreligger. 

 

”Det kan t.ex. finnas skäl att betala högre ersättning i glest bebyggda delar av landstinget 

för att stimulera till etableringar just i dessa områden.” (Ibis. s. 41). Regeringen säger 

även att landstingen har ”…möjlighet att betala högre ersättning i områden där det är svå-

rare att få vårdpersonal.” (Ibid. s. 49). 

  

När regeringen ger sina skäl till förslaget att lagen (2008:962) om valfrihetssystem skall 

tillämpas när landstingen inför vårdval, öppnar de upp för möjligheten att kombinera 

LOV med en särskild LOU-upphandling. Det innebär att landstinget kan göra en sär-

skild upphandling med en offentlig eller privat utförare som för en högre ersättning kan 

tänka sig att starta upp i ett ogynnsamt område.  

 

”..då ingen leverantör vill ge vård inom ett visst geografiskt område med den ekonomiska 

ersättning som anges i förfrågningsunderlaget i valfrihetssystemet enligt LOV. För att at-

trahera privata vårdgivare att etablera verksamhet på en viss plats kan det då krävas att 

landstinget gör en upphandling enligt LOU. Invånarna ges därefter möjlighet att välja 

bland de vårdgivare som tecknat kontrakt med landstinget enligt LOV eller LOU och 

landstingets egna verksamheter. ” (Ibid. s. 29).  

 

Denna åtgärd kan ses som en ”nödlösning” eftersom den i egentlig mening faller utanför 

vårdvalssystemet enligt LOV. Det är därmed ett indirekt erkännande av att valfrihetssy-

stem enligt LOV inte nödvändigtvis går att tillämpa överallt. Genom att landstingen ges 

denna möjlighet, får de även ett sätt att möta och hantera det styrproblem och målkon-

flikt som finns i hälso- och sjukvårdens krav på lika vård till hela befolkningen, och 

införandet av valfrihetssystem med fri etablering.  
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Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att både den teoretiskt identifierade 

värdekonflikten och styrproblemet framförallt behandlas som ett styrproblem i rege-

ringens proposition. När konflikten nämns sker detta i anslutning till förslag på hur ut-

formningen av lagen möter dessa, eventuella, problem. Det är framförallt landstingens 

möjligheter att utforma vårdvalssystemet utifrån lokala behov, som är i fokus när dessa 

problemområden nämns. Konkret ger regeringen ett antal verktyg som landstingen kan 

använda för att hantera dessa spänningar. För det första, landstingen har möjlighet att 

själv utforma vårdvalssystemet; kravspecifikationen och ersättningssystemen. Detta ger 

möjlighet att betala ut högre ersättning i glesbygdsområden där det är svårt att attrahera 

personal eller av andra orsaker mindre gynnsamt att få till etableringar. För det andra, 

räcker inte denna styrning ges även ”nödlösningen” att ha en separat LOU-upphandling, 

med högre ersättning, för ett visst geografiskt område. 

 
4.2 Tidigare studier om vårdvalets effekter 
 
Som redan nämnts är vårdvalet en relativt ung reform, antalet publicerade forskningsar-

tiklar om reformen är därför av naturliga skäl fortfarande begränsat. Det finns dock 

några undantag. Anders Anell publicerade redan innan vårdvalet blev obligatoriskt, en 

artikel med en analytisk jämförelse av olika vårdvalsmodeller i Sverige (Anell, 2010). 

Redan innan vårdvalet blev obligatoriskt 2010 hade ett antal landsting i Sverige på eget 

initiativ infört vårdvalssystem. Utformningen skilde sig åt och det var mot denna bak-

grund som Anell studerade vårdvalssystemen. Syftet med artikeln var att undersöka hur 

skillnader i vårdvalsmodellernas utformning skapar olika typer av incitament.  Författa-

ren diskuterar bland annat risken med att låta en stor del av den ekonomiska ersättning-

en baseras på antal patientbesök. I ett sådant system finns det risk att kvalitén försämras 

om patientbesöken blir korta, som ett resultat av att systemet skapar incitament att ta 

emot så många patienter som möjligt. Anell utgår från Le Grand (2007) när han diskute-

rar för och nackdelar med de olika utformningarna av valfrihetssystemen. Man kan säga 

att studien går ut på att undersöka vad man bör tänka på och jobba mot för att valfrihets-

system ska bli så bra som möjligt.  

 

Mio Fredriksson (2012) analyserar i sin doktorsavhandling den politiska debatten som 

fördes i samband med införandet av vårdval i primärvården med hjälp av ett teoretiskt 
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ramverk om social jämlikhet. Hon finner att vårdvalets effekt på social jämlikhet endast 

diskuterats i begränsad omfattning. Fredriksson argumenterar således för att diskussion-

en om hur reformen kan leva upp till hälso- och sjukvårdslagens jämlikhetsmål varit 

otillräcklig. En möjlig förklaring till det minskade intresset för det traditionellt starka 

svenska jämlikhetsidealet är att det skett en begreppsförändring. Fredriksson menar att 

det har skett en förskjutning, där man tidigare talade om jämlikhet (equity) talas det nu 

om likvärdighet (equivalence). Det första begreppet handlar om ett jämlikt resultat (out-

put), vilket innebär att de med stört behov ska få mest vård. Det senare handlar om ett 

likvärdigt utbud, men tar inte lika stor hänsyn till individers olika behov och förutsätt-

ningar (Fredriksson 2012). Denna förskjutning, där den borgerliga regeringen tycks 

fokusera på likvärdighet snarare än jämlikhet, är anmärkningsvärd. Speciellt eftersom 

vårdvalssystemet i sig riskerar att försämra möjligheten till likvärdigt vårdutbud i gles-

bygd.  

 

Vårdvalet har även studerats på uppdrag av olika myndigheter och intresseorganisation-

en Sveriges Kommuner och Landsting. Det är framförallt konkurrensfrågan som be-

handlats, operationaliserad till studier om etableringsmönster, förutsättningar och verk-

tyg. Dessa rapporters resultat är även intressanta utifrån denna uppsats syfte; att identi-

fiera vilka verktyg glesbygdslandsting har för att uppnå målet om lika vård till hela be-

folkningen inom ett valfrihetssystem. Med utgångspunkt att identifiera faktorer som kan 

antas påverka etableringsmönster inom vårdvalssystemet, presenteras resultaten från de 

viktigaste myndighetsrapporterna.  

 

Karl Lundvall har på uppdrag av Konkurrensverkat försökt besvara frågan: ”Vilken 

utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering av vårdmottagningar?” (Lundvall, 

2010:5). Han hänvisar till tidigare studier där man genom intervjuer med både beställare 

och politiker i landstingen samt vårdföretag, identifierat ett antal faktorer som påverkar 

etableringsviljan. Det övergripande syftet är alltså att ta reda på vilket vårdvalssystem 

som ger flest nyetableringar. På grund av begränsade data, undersökningen genomför-

des när vårdvalssystemet var relativt nytt, bör resultaten tolkas med försiktighet. Resul-

taten indikerar dock att principerna för listning är av betydelse för privata vårdcentralers 

etableringsmönster. Är det lätt för en vårdcentral att tidigt få tillräckligt många listade, 

ökar etableringarna. Avgörande är principerna för passiv listning och för listning vid 



 33 

inflyttning och födsel. Om passiv listning sker enligt närhetsprincipen är det avgörande 

om privata nyetableringar inkluderas i systemet, eller om passiv listning endast tillfaller 

befintliga offentliga vårdenheter. Utöver listnings- och ersättningsprinciperna är förtro-

ende för att landstingen agerar konkurrensneutralt mot privata vårdenheter av betydelse. 

Nyetableringsgraden har visat sig lägre i landsting där företagen förväntat sig att privata 

företag missgynnas. En tredje aspekt som visat sig betydelsefull är landstingens totala 

kostnader för primärvården. Det tycks finnas ett samband mellan stor budget och många 

nyetableringar (Lundvall, 2010).  

 

I en senare rapport från Konkurrensverket (2012), med syfte att analysera mångfalden 

av vårdgivare och förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemet, visar lik-

nande resultat som Lundvall (2010), nämligen att listningssystemet har betydelse för 

etableringsviljan. Fler vårdcentraler etableras där det är lätt för en ny vårdcentral att 

snabbt få tillräckligt många listade patienter. Det har dock visat sig svårt att få till nye-

tableringar i glesbygd. Man skulle kunna anta att befolkningstillväxt har betydelse för 

nyetableringar, men en analys av befolkningsökning och antal nya vårdcentraler i olika 

landsting ger inget tydligt samband. Exempelvis har det i Norrbotten skett ett antal nye-

tableringar samtidigt som befolkningen har minskat. Det bör dock tilläggas att man i 

denna analys inte tagit hänsyn till om befolkningsminskningen skett på landsbygd eller i 

de tätorter där flest nyetableringar skett. Författarna poängterar även att det är viktig att 

landstingen agerar konkurrensneutralt. Det har framkommit att vårdenheter i landsting-

ets regi tillåts gå med förlust, vilket missgynnar privata vårdföretag och kan leda till att 

de väljer att inte etablera sig (Konkurrensverket 2012).  

 

Den kanske mest omfattande rapporten om vårdval i primärvården som hittills publice-

rats är skriven av ekonomiprofessor Anders Anell m.fl (2012) på uppdrag av Sveriges 

Kommuner och Landsting. Syftet med studien är att kartlägga och jämföra landstingens 

olika vårdvalssystem med fokus på ersättningsprinciper, uppdrag och kostnadsansvar. I 

samtliga landsting baseras ersättningen till vårdenheterna på en kombination av en fast 

ersättning för varje listad individ, vilket kallas för kapitering; en rörlig ersättning kopp-

lat till besöket och slutligen en målrelaterad ersättning baserat på prestation. För de allra 

flesta landsting består den största ersättningsdelen av kapitering, ofta över 80 procent. 

Undantaget är Stockholm där endast 40 procent av ersättningen kommer från kapitering. 
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Vid sidan av ersättningssystemen finns det även en stor variation gällande vårdenheter-

nas kostnadsansvar i olika landsting, vilket innebär att vårdenheterna i vissa landsting 

kan behöva betala för exempelvis primärvårdsbesök i annat landsting, eller hjälpmedel 

och förbrukningsvaror, medan andra slipper det. Det finns även en variation i uppdra-

gens bredd, där vårdenheterna i vissa landsting behöver förse sina patienter med allt 

från barnavård, mödravård och rehabilitering till medicinsk fotvård, utöver de vanliga 

primärvårdsuppdraget. Genomgången visar att glesbygdslandstingen utmärker sig ge-

nom väldigt breda uppdrag. Författarna diskuterar för och nackdelar med brett uppdrag 

och stort kostnadsansvar och kommer fram till att det är en nackdel eftersom det ställer 

stora krav på nya vårdenheters utrustning och kompetens. Därmed kan det fungera som 

ett inträdeshinder, framförallt för mindre vårdenheter. Många landsting justerar även 

ersättning utifrån ålder, socioekonomiska faktorer, sjukdomstillstånd samt geografisk 

lokalisering för att på så vis skapa en rättvisare ersättningsmodell (Anell m.fl., 2012). 

Författarna visar även att ett antal landsting ger någon form av glesbygdsersättning, ofta 

baseras på avstånd till närmaste sjukhus. Argument för denna typ av justeringar går ut 

på att man vill kompensera vårdenheter i dessa områden för högre kostnader förknippad 

med dyrare jourverksamhet och längre och dyrare sjukresor. Enheter som är belägen 

långt från andra vårdresurser tar även ett större ansvar för individers totala vårdkon-

sumtion och ska därför få ersättning för det. En annan orsak är att man vill skapa goda 

etableringsförutsättningar i dessa områden för att inte riskera att det inte sker nyetable-

ringar om en vårdenhet läggs ner (Anell m.fl.,. 2012). 

4.2.1 Vilka lärdomar kan man dra från dessa studier? 
 
Studierna ovan lyfter fram ett antal faktorer som antas ha betydelse för företags etable-

ringsvilja och valfrihetssystemens framgång. Flera av rapporterna är väl genomförda av 

etablerade forskare och bidrar till en ökad kunskap och förståelse för vårdvalets effekter 

och förutsättningar. Vad som ännu återstår är en specifik analys av glesbygdslandstings 

speciella förutsättningar. Det är möjligt att de faktorer som identifierats kan användas av 

politiker i glesbygdslandsting för att på olika sätt försöka styra etableringsmönstren och 

på så vis hantera den mål- och styrkonflikt de möter, vilket i slutändan dock är en empi-

risk fråga. Rapporterna visar hur vårdvalssystemets utformning, närmare bestämt hur 

man valt att definiera uppdragets bredd, principerna för listning och ersättningssyste-

mets utformning, har betydelse för etableringsmönstren. Landstingen har på så sätt, ge-
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nom utformningen av vårdvalssystemet, ett antal verktyg till sitt förfogande för att styra 

etableringsmönstren. I följande avsnitt konstrueras en analysmodell baserat på dessa 

verktyg. Ambitionen med analysmodellen är att tydliggöra hur landstingen kan använda 

dessa verktyg för att forma strategier för att mildra konflikten mellan valfrihet och geo-

grafisk jämlikhet.  

 
4.3 Analysmodell 
 

Utifrån resultaten från beskrivningen av lagen och genomgången av tidigare studier 

framgår det att själva utformningen av vårdvalet kan användas som styrverktyg i lands-

tingets tjänst för att nå målet om geografisk jämlikhet. Landstingens användning av 

dessa styrverktyg kan ses som strategier för att möta målet om god vårdförsörjning i 

hela länet. I analysmodellen som presenteras nedan utvecklas tre strategier för vårdför-

sörjning i glesbygd, som alla bygger på hur man valt att utforma vårdvalssystemet. Som 

lagen tydliggör är landstingen fria att utforma vårdvalssystemet utifrån ”lokala behov”. 

Detta sker framförallt genom kravformuleringen i förfrågningsunderlaget, som kan ses 

som landstingens beställning av primärvård. I förfrågningsunderlaget fastställs primär-

vårdsuppdragets innehåll, med andra ord dess bredd. Även principer för listning och 

ersättning fastställs i förfrågningsunderlaget. Som studierna ovan visar antas förfråg-

ningsunderlagets utformning påverka etableringsvilja och etableringsmönster i länet. 

Nedan ges en genomgång av de tre viktigaste komponenterna i förfrågningsunderlaget; 

a) uppdragets bredd, b) principerna för listning samt c) ersättningssystemet. Syftet är att 

tydliggöra hur utformningen av dessa principer kan påverka etableringsmönstren och 

således hur de kan, av landstingen, användas som strategier för att nå målet om vård i 

hela landstinget.  

4.3.1 Förfrågningsunderlagets utformning 
 

Bredd på uppdrag 

 

Bredden på primärvårdens basuppdrag, även kallat åtagandet, bestämmer vilken service 

som vårdenheterna ska ha. Ett brett uppdrag antas påverka etableringsviljan negativt, 

framförallt i glestbygd där befolkningsunderlaget är litet. Med ett brett uppdrag, krävs 
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mer utrustning och fler anställda. Eftersom vårdenheternas ersättning baseras på antal 

listade patienter samt besök, innebär det att ett brett uppdrag kräver fler listade patienter 

för att kunna gå runt. När Anell m.fl. (2012) jämför vårdvalssystemens åtagande i olika 

landsting lyfter han fram barnahälsovård, mödrahälsovård, rehabilitering och medicinsk 

fortvård som exempel på åtaganden som kan, men inte nödvändigtvis måste, ingå i 

grunduppdraget. Desto fler av dessa uppdrag som ingår i basuppdraget, desto bredare 

anses landstingets åtagande vara. Därmed kan uppdragets bredd användas som ett verk-

tyg föra att styra etableringsmönstren. Ett brett uppdrag antas hindra nyetablering, det 

antas vara extra problematiskt med breda uppdrag i glesbygdsområden där befolknings-

underlaget är litet. Således bör landstingen ge smala uppdrag om de vill gynna etable-

ring i glesbygd.  

 

Principerna för listning 

 

Principerna för hur en medborgare listas hos en vårdenhet kan variera, vilket antas på-

verka etableringsvilja och mönster. Det finns ett antal olika kombinationer av lösningar. 

Landstingen kunde vid vårdvalets införande ta ställning till om den befintliga tillhörig-

heten skulle nollställas och samtliga medborgare behövde aktivt lista sig hos en vården-

het, privat eller offentlig. Ett sådant system antas gynna nyetableringar eftersom nystar-

tade privata vårdcentraler då konkurrerar om patienterna på samma villkor som redan 

etablerade offentliga vårdcentraler. Landstingen ska även besluta vad som händer med 

nyinflyttade, nyfödda och de som inte aktivt listat sig. Vanligast är att passiv listning 

sker enligt närhetsprincipen, man blir listad vid den vårdenhet som ligger närmast. Här 

kan landstingen besluta om detta ska inkludera även privata enheter, eller om listning 

hos nyetablerade privata vårdgivare kräver aktiv omlistning. Det senare alternativet an-

tas hindra nyetablering av privat vårdgivare. Det kan även bidra till att bevara redan 

befintliga (offentliga) vårdenheter i glesbygd, eftersom det minskar rörligheten hos be-

fintligt listade personer. Utformningen av listningsprinciperna ger med andra ord verk-

tyg till att påverka etableringsmönstren i flera olika riktningar.   
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Ersättningssystemet 

 

Vårdenheternas ersättning baseras på tre olika delar; fast ersättning (så kallad kapete-

ring), besöksersättning och målrelaterad ersättning. Det finns en stor variation mellan 

landstingen gällande fördelningen mellan fast och rörlig ersättning. Den fasta ersätt-

ningens utformning varierar också, ofta justeras den utifrån vårdtyngd och sjuklighet, 

socioekonomi och geografisk placering. Det är den sista principen, den geografiska, 

som är av störst betydelse utifrån ett glesbygdperspektiv. Den innebär helt enkelt att 

vårdenheter i glesbygd kompenseras med ett glesbygdstillägg. Hög andel listningser-

sättning skapar en ekonomisk trygghet för vårdgivaren, vilket antas vara positivt för 

redan etablerade vårdenheter. Däremot innebär det en stor uppförsbacke för nyetable-

rade vårdenheter, speciellt om det krävs aktiv omlistning till den privata vårdgivaren. 

Högt glesbygdstillägg kan ses som ett verktyg för gynna både nyetablering i glesbygd 

och bevarandet av redan befintliga i vårdenheter i glesbygd.  

 

LOU-upphandling – en ’nödlösning’?  

 

I regeringens proposition (Prop. 2008/09:74) framgår det att landstingen, vid sidan av 

vårdvalet, även har möjlighet att göra en särskild upphandling utifrån lagen om offentlig 

upphandling (LOU). Landstingen har möjlighet att göra en speciell upphandling via 

LOU, med högre ersättning, om det inte finns någon vårdgivare som inom ramen för 

LOV vill etablera sig i ett särskilt geografiskt område. Denna möjlighet går dock utan-

för principerna om lagen om valfrihetssystem och vårdvalssystem och kan därför ses 

som en ”nödlösning” i de fall valfrihetssystemen inte fungerar. Trots det är det ett, för 

landstingen, möjligt verktyg för att tillgodose glesbygdsområden med primärvård.   

 

4.3.2. Utvecklingen av en analysmodell – strategier för geografisk jämlikhet i ett 
vårdvalssystem 
 

Det huvudsakliga syftet med den analysmodell som presenteras nedan är att tydliggöra 

hur landstingens utformning av förfrågningsunderlaget kan användas som strategier för 

att nå målet om vårdförsörjningen i glesbygd. Genomgången av förfrågningsunderlagets 

komponenter visar hur dess utformning antas påverka etableringsmönstren. Utform-
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ningen kan bland annat ses som att den ger verktyg för att åstadkomma tre olika utfall: 

gynna etablering i glesbygd, bevara befintliga vårdenheter i glesbygd samt hindra nye-

tablering i tätort. För att gynna etableringar i glesbygd kan landstinget exempelvis ha 

ett högt glesbygdstillägg och eller låta bredden på åtagandet vara smalt. För att bevara 

befintliga vårdenheter i glesbygd bör landstinget utforma ersättningssystemet så att 

glesbygden får ett högt tillägg, samt låta listning ske enligt närhetsprincipen men exklu-

dera nyetablerade utförare. I ett sådant listningssystem krävs en aktiv omlistning till en 

ny privat utförare, detta förväntas hämma rörligheten av patienten och därmed bevara 

befintliga enheter. En tredje strategi landstingen kan tänkas använda för att se till att 

vårdutbudet i hela landstinget tillgodoses, är att hindra nyetableringar i tätort. Ett skäl 

till detta är rädslan att patienter från kringliggande glesbygd ska lockas till tätorten och 

man därmed riskerar att resurser flyttas från glesbygden. Breda åtaganden, passiv list-

ning enligt närhetsprincipen där privata nyetableringar inte inkluderas i kombination 

med hög listningsersättning kan alltså antas hindra nyetableringar i tätort.  

 

I tabell 2 presenteras den analysmodell som används för strukturera och analysera 

materialet i uppsatsens fallstudier. De tre huvudsakliga strategier som presenteras ska 

alltså ses som möjliga vägar för landstingen att styra primärvården, inom ramen för 

vårdvalssystem, mot målet om geografisk jämlikhet. I tabellens andra kolumn tydlig-

görs hur förfrågningsunderlaget bör utformas för att motsvara respektive strategi. I 

själva analysen av förfrågningsunderlaget studeras helt enkelt landstingets förfrågning-

smed hjälp av analysmodellen. Ambitionen med dokumentanalysen är således att ge en 

indikation på vilka strategier landstingen kan tänkas arbeta med. Som modellen antyder 

är det möjligt att vårdvalssystemets utformning medger att flera strategier används pa-

rallellt. Det är även möjligt att landstingen utformat sitt vårdvalssystem på ett sådant 

sätt att det faller utanför dessa strategier. En analys av enbart förfrågningsunderlaget ger 

därför en dålig grund för att kunna svara på frågan hur landstingen hanterar mål och 

styrkonflikten mellan valfrihet och geografisk jämlikhet. Därför kompletteras dokumen-

tanalysen med intervjuer. Syftet med intervjuerna är dels att få en förståelse för hur fö-

reträdare i landstinget ser på konflikten, både på värde – mål och styrnivå. Men fram-

förallt för att svara på frågan vilka strategier de använder för att nå målet om geografiskt 

jämlik vård. Intervjuerna har en öppen ansats (se utförligare metodbeskrivning i kapitel 

1.3 samt 5.1.2), intervjuguiden (se bilaga 1) består därför av några få övergripande frå-
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gor som kompletteras med spontana följdfrågor. Den tredje kolumnen i analysverktyg 

ska därför ses som en modell över intervjuernas övergripande frågor.  

 

Tabell 2. Analysmodell – strategier för geografisk jämlikhet, dvs. god vårdförsörjning i glesbygd. 

Strategier Operationalisering – förfrågningsunderla-

gets utformning 

Operationalisering genom 

intervjufrågor  

Gynna nyetableringar i 

glesbygd 

Bara aktiv listning Arbetar ni för att gynna nyeta-

blering i glesbygd? Hur i så 

fall? 

 

Smalt uppdrag 

Hög glesbygdstillägg 

Särskild LOU upphandling 

Bevara befintliga vård-

centraler i glesbygd 

Hög glesbygdstillägg Arbetar ni för att bevara be-

fintliga vårdcentraler i gles-

bygd? Hur? 

Listning enligt närhetsprincipen (exkl. 

privata. Kräver aktiv omlistning till privat) 

Hindra nyetableringar i 

tätort 

Breda uppdrag Tror du att utformningen av 

ert vårdvalssystem hindrar 

nyetablering i tätort? Är det 

ett medvetet val? 

 

Listning enligt närhetsprincipen (exkl. 

privata. Kräver aktiv omlistning till privat) 

Hög listningsersättning (i kombination 

med listning efter närhetsprincipen exkl. 

privata) 
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5. FALLSTUDIEN  
 

För att besvara uppsatsens övergripande fråga studeras tre glesbygdslandstings arbete 

med vårdval i primärvården. Förfrågningsunderlag och intervjuer med ledande majori-

tets- respektive oppositionspolitiker och tjänstemän i landstingen utgör det empiriska 

material som analysen grundar sig på. Innan resultaten presenteras ges en grundlig ge-

nomgång av hur urvalsprocessen och själva studierna av landstingen har gått till.  

 
5.1 Val av fall 
 

Det finns inte någon etablerad definition för vilka landsting som kan betraktas som 

glesbygdslandsting. Innan lämpliga fall kan väljas bör därför en definition av gles-

bygdslandsting formas. I följande avsnitt görs ett försök till definition och val av fall, 

baserat på Tillväxtanalys modell.  

 

Landstingen är inte typindelade på samma sätt som Sveriges kommuner (jmf. SKL, 

2010), den demografiska kartan följer nödvändigtvis inte landstingsgränserna. För att ge 

en bättre, mer nyanserad bild av tillgängligheten i olika delar av landet har Myndigheten 

för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, eller Tillväxtanalys som de också be-

nämns, utvecklat en modell med fem olika tillgänglighetsklasser. Det är denna tillgäng-

lighetsmodell som ligger till grund för definitionen av glesbygdslandsting i föreliggande 

uppsats. Här nedan följer en beskrivning av modellen, därefter presenteras vilka lands-

ting som i uppsatsen definieras som glesbygdslandsting. Innan urvalet av fall görs, ges 

en kort presentation av glesbygdslandstingen utifrån politiskt styre och vårdcentralers 

etableringsmönster.  

 

Tillväxtanalys presenterar ett analysverktyg för analyser av befolkningens tillgänglighet 

till olika mål, exempelvis tätorter eller olika typer av servicefunktioner i samhället 

(Tillväxtanalys, 2010). Modellen bygger på Glesbygdsverkets
1
 områdestypsdefinition 

som syftar till att definiera glesbygd, tätortsnära landsbygd och tätorter utifrån ett till-

gänglighetsperspektiv. Tillväxtanalys har vidareutvecklat denna modell genom att även 

                                                 
1
 Verket lades ner 2009 och ersattes med Tillväxtanalys och Tillväxtverket. 
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särskilja storleken på tätorten i fråga, och skapar därefter en indexerad tillgänglighets-

modell med fem klasser. Se karta 1. Tillgänglighetsklasserna bestäms därmed av närhet 

till närmaste tätort, samt stoleken på denna (Tillväxtanalys, 2010). Tabell 3 visar karak-

tärsdrag, som storlek på tätort samt andel av befolkningen bosatt i respektive tillgäng-

lighetskategori  

 

Karta 1. Klassificerad tillgänglighetskar               Karta 2. Sveriges Landsting med förkortningar 

Källa: Tillväxtanalys 2010:13.                     Källa: SKL.se (2013) 

 

Tabell 3. Karaktärsdrag för respektive tillgänglighetskategori. 

Grad av tillgänglighet Typ av tätort i området Andel av befolkningen 
(2008) 

Mycket hög > 60 000 invånare 54,0 

Hög 30 000 – 60 000 inv. 31,0 

Mellan 3000 – 30 0000 inv. 12,9 

Låg < 3000 invånare 1,7 

Mycket låg < 1000 invånare 0,4 

Källa: Tillväxtanalys 2010. Bearbetad av författaren.  
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Karta 1 och 2 visar att tillgänglighetskategorierna inte följer landstingsgränserna. De 

flesta landsting innefattar minst tre olika tillgänglighetstskategorier. Kartorna ger ändå 

en överblick över vilka landsting som karaktäriseras av stora områden av låg eller 

mycket låg tillgänglighet. Utifrån en enkel grafisk analys framstår de flesta Norrlands-

landsting, utom Gävleborg, som landsting karaktäriserad av låg och mycket låg tillgäng-

lighet. Till dessa kan man även lägga Dalarna och Värmland. Utifrån denna till synes 

enkla analys, definieras ovan nämnda landsting i denna uppsats som glesbygdslands-

ting. Det går givetvis att diskutera om det är rimligt att låta Tillväxtanalys två lägsta 

tillgänglighetskategorier motsvara definitionen av glesbygd. Fördelen med att använda 

sig av denna kartläggning är att det ger urvalet och definitionen av glesbygdslandsting 

en transparens. Således utgörs urvalsramen i denna uppsats av följande (glesbygds-) 

landsting: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna och Värmland. 

Inom ramen för denna uppsats är tre landsting ett lämpligt antal fall. Målet med urvalet 

är att få en så bred och representativ bild som möjligt av just glesbygdslandsting. Där-

med väljs fall med avseende på spridning i till synes centrala karaktärsdrag. I följande 

avsnitt ges en beskrivning av glesbygdslandstingen utifrån ett antal egenskaper, samt en 

motivering varför dessa egenskaper är av betydelse vid val av fall.  

 

Tillväxtanalys (2011) har gjort en kartläggning över fördelningen av vårdcentraler (in-

klusive filialer), samt antal nyetableringar sedan vårdvalet infördes. Kartläggningen är 

uppdelad efter tillgänglighetskategori och landsting (se Bilaga 2). Den ger en bra bild av 

fördelningen av vårdcentraler i olika tillgänglighetsområden i Sverige, samt hur etable-

ringsmönstren ser ut. Tabell 4 visar att det är endast Västerbotten som har vårdcentraler 

belägna i områden karaktäriserad av hög tillgänglighet. En rimlig förklaring är att Väs-

terbotten är det enda glesbygdslandsting med områden karaktäriserad av hög tillgäng-

lighet. Karta 1 visar att detta område är beläget kring Umeå, som är en stad med fler än 

60 000 inv. Även Jämtland märker ut sig, eftersom de har flest vårdcentraler belägna i 

områden karaktäriserad av låg tillgänglighet, av detta kan man dra slutsatsen att relativt 

många människor i Jämtland bor i dessa områden. Jämtland är även det enda landsting 

som fått en nyetablering i ett sådant område. Det totala antalet vårdcentraler har ökat i 

samtliga glesbygdslandsting efter att vårdvalssystemet infördes. Tabell 5 visar att det är 

privata vårdenheter som står för samtliga nyetableringar i glesbygdslandstingen. Bland 

dessa landsting har Västernorrland störst andel privata utförare.  
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Tabell 4. Antal vårdcentraler i resp. tillgänglighetskategori, före och efter vårdval införts*. 

Glesbygds-

landsting 

Mycket hög 

Före     efter 

Hög 

Före   efter 

Mellan 

Före    efter 

Låg 

Före   efter 

Mycket låg 

Före    efter 

Norrbotten  18           22 9              9 7               7 1              1 

Västerbotten 9                13 9               9 13          14 3               3 1              1 

Västernorrland  11           14 12          14 3               3 2              2 

Jämtland  8               8 4              5 13           14 2              2 

Dalarna  21           24 8              8 2               2 2              2 

Värmland  19           22 13          15   1              1 

 * Före vårdval infördes kan skilja sig åt i olika landsting, efter är mätt i oktober 2011. 

Källa: Tillväxtanalys 2011. 

 

Tabell 5 Antal vårdcentraler före och efter vårdvalet infördes*.  

Glesbygds-

landsting 

Totalt antal vårdcentraler 

Före       Efter   Förändring 

Antal / (andel) privata vårdcentraler** 

Före                   Efter           Förändring 

Norrbotten 35             39            4    (11%) 2      (6%)         6 (15%)               4 

Västerbotten 35             40            5    (14%) 2      (6%)         7 (18%)               5 

Västernorrland 28             33            5    (18%) 5      (18%)     10 (30%)              5 

Jämtland 27             29            2     (7%) 3      (11%)       5 (17%)              2 

Dalarna 33             36            3     (9%) 1      (3%)         4 (11%)               3 

Värmland 33             38            5    (15%) 3      ( 9%)        9 (24%)               6 
[sic]

 

 * Före vårdval infördes kan skilja sig åt i olika landsting, efter är mätt i oktober 2011. 

** Kolumnen visar godkända och etablerade privata vårdcentraler.  

 Källa: Konkurrensverket 2012 

 

Lagen om valfrihetssystem initierades av en borgerlig regering. Införandet av mark-

nadsstyrning och valfrihet brukar ofta förknippas med borglig politik. Därmed är det 

relevant att i urvalet få en spridning i avseende på politiskt styre. I tabell 6 presenteras 

vilka partier som har majoritet, vem som har ordförandeposten i landstinget samt om det 

vid senaste valet skedde ett maktskifte. Västernorrland och Värmland utmärker sig som 

de enda glesbygdslandsting utan vänsterstyre. Dessa landsting utmärker sig även genom 

att, bland glesbygdslandstingen, ha högst andel privata vårdenheter.   
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 Tabell 6. Politiskt styre i landstingen 

Glesbygdslandsting Politiskt styre 2010 Landstingsstyrelsens 

ordförande (parti) 

Maktskifte 

2010 

Norrbotten S, V, MP S  

Västerbotten S, V, MP (minoritet) S  

Västernorrland M, C, FP, KD, MP, Sjuk-

vårdspartiet 

M Ja 

Jämtland S, V, MP  S  

Dalarna S, V, MP S  

Värmland M, C, FP, KD, MP, Sjuk-

vårdspartiet 

M Ja 

 Källa: SKL 2011. 

 

Ambitionen med urvalet är att få en så bra bredd som möjligt. Genomgången av poli-

tiskt styre visar att en tredjedel av glesbygdslandstingen styrs av en borgerlig allians, 

därmed bör en av de tre valda fallen utgöras av något av dessa landsting, dvs. Västern-

orrland eller Värmland. Eftersom den identifierade konflikten berör en omfördelnings-

problematik, där det finns en risk att vårdcentraler väljer att etablera sig i tätorter på 

bekostnad av glest befolkade områden, är fördelning mellan områden karaktäriserad av 

hög tillgänglighet och låg tillgänglighet intressant. Här sticker Västerbotten ut, som det 

enda landsting med områden karaktäriserad av mycket hög tillgänglighet samtidigt som 

stora områden består av låg och mycket låg tillgänglighet. Motsatt mönster finns hos 

Jämtland, som är det landsting med flest antal vårdcentraler i områden med låg och 

mycket låg tillgänglighet. De är dessutom det enda landsting där en privat utförare valt 

att etablera sig i ett låg-tillgänglighetsområde. Givet detta kan man anta att Jämtland har 

relativt god erfarenhet av vårdförsörjning i glesbygdsområden.  

 

Baserat på dessa faktorer sticker Jämtland ut som ett landsting med mycket etablering 

och erfarenhet av nyetablering i glesbygdsområden. Detta utgör en grund som motiverar 

att låta Jämtland ingå i studien. Utmärkande för Västerbotten är omfattande skillnader i 

tillgänglighetsintensitet, där området kring Umeå har som mycket hög tillgänglighet, 

samtidigt som stora delar av länet har låg och mycket låg tillgänglighet. Därmed kan 

man argumentera för att Västerbotten bör ha erfarenhet av konflikt mellan olika till-

gänglighetsområden med eventuell resursflykt från glesbygd till tätort, vilket utgör ett 
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intressant perspektiv i urvalet. Eftersom både Jämtland och Västerbotten har vänster-

styre är det Västernorrland och Värmland som kandiderar till det tredje landstinget i 

studien. Västernorrland har störst andel privata utförare av glesbygdslandstingen och 

störst procentuella ökningen av vårdcentraler efter att vårdvalet infördes, därmed är de 

ett intressant studieobjekt eftersom de kan ses som ett ”lyckat fall” i bemärkelsen att de 

fått många nya privata vårdenheter. Således väljs Västerbotten, Västernorrland och 

Jämtland ut för fallstudier. Det bör dock igen påpekas att studien har en beskrivande 

karaktär, det finns därmed inte någon förklarande ambition. Urvalet har skett med am-

bitionen att ge en bredd med avseende på olika karaktärsdrag hos landstingen för att på 

så vis få en starkare empirisk grund. Studien ska ses som en fallstudie med tre olika fall, 

med ambitionen att kunna generaliseras med avseende på övriga svenska glesbygds-

landsting. Studien har även som ambition att bidra till en generell teoribildning kring 

valfrihetssystem i glesbygdsområden.  

 

5.2 Material och metodologiskt genomförande 
 

Förfrågningsunderlagen, eller regelboken, som de ibland kallas finns offentligt på re-

spektive landstings hemsida. Det är dessa dokument som utgör grunden för vårdgivares 

uppdrag inom vårdvalssystemet. Dokumenten studeras med syfte att identifiera hur re-

spektive landsting valt att utforma uppdragets bredd, listningsprinciper och ersättnings-

system. Se bilaga 3 för en utförligare presentation av förfrågningsunderlagets utform-

ning i de olika landstingen.  

 

Resultatet från dokumentanalysen kompletteras med intervjuer med majoritets- respek-

tive oppositionspolitiker samt tjänstemän i landstingen. Respondenterna identifierades 

via information på respektive landstings hemsida, alternativt efter kontakt med politisk 

sekreterare i landstinget. Personerna kontaktades personligen via e-post med ett bifogat 

förfrågningsunderlag med en presentation av intervjuaren, uppsatsens syfte och själva 

intervjuförfrågan. Utskicket skedde i början av april 2013. Samtliga som kontaktades 

svarade, vid två tillfällen rekommenderades jag att kontakta en annan person som enligt 

respondenten hade bättre koll på frågorna för studien. Totalt bokades nio intervjuer, 

varav alla genomfördes förutom en som inte svarade vid intervjutillfället. Intervjuerna 

genomfördes via telefon mellan 22 april och 2 maj. Med respondenternas godkännande 
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spelade samtalen in. De blev även informerade om att de inte ska namnges i uppsatsen, 

men då anställning och position i de valda landstingen är offentlig går det inte att helt 

säkerställa anonymiteten, förutsättningar som dock samtliga accepterade.  Alla inter-

vjuer transkriberas och sammanfattas därefter utifrån analysmodellen och intervjugui-

den. I ett tredje steg görs en analytisk sammanfattning landstingsvis, vilket utgör fall-

studiernas resultat.  

 

5.3 Jämtlands läns landsting 
 

Jämtlands län är med sina 50 tusen kvadratkilometer ett geografiskt stort län, beläget i 

västra delen av mellersta Sverige, med gräns mot Norge. Till yta är länet större än 

Danmark. Länet är uppdelat i åtta kommuner där, Östersund är residensstad och tillika 

länets enda stad. Befolkningen är liten befolkning i länet, totalt 126 000, vilket innebär 

en genomsnittlig befolkningstäthet på 3 inv. per kvadratkilometer. Den är dock ojämnt 

fördelat, omkring hälften bor i Östersund. Sedan mitten av 1900-talet har utflyttning och 

befolkningsminskning varit ett ständigt problem, vilket även förstärkts av en åldrande 

befolkning. Genomsnittsåldern i Jämtlands län är högre än i övriga Sverige. 

 

I länet finns en lång historia av självbestämmande, med en tradition av att gå sin egen 

väg och stå emot överheten (JLL, 2006). Landstinget styrs av en vänsterkoalition bestå-

ende av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, där Socialdemokraterna är 

i majoritet med drygt 40 procent av rösterna. De största oppositionspartierna är Modera-

terna med knappt 20 procent och Centerpartiet med 16 procent (Valmyndigheten, 

2013a). Socialdemokraterna har ett traditionellt starkt fäste i länet, som haft vänsterstyre 

de senaste 90 åren. Landstingets vision är ”God hälsa och positiv livsmiljö för alla i 

Jämtlands län”. Primärvården är en viktig bas för hälso- och sjukvården i länet, framför-

allt eftersom avstånden är stora och länets enda sjukhus finns i Östersund. Av länets 

samlade driftskostnader på 4,9 miljarder går omkring 30 % till primärvården (JLL, 

2012a). Ett av de vägledande målen, även inom ramen för vårdvalssystemet är att ”pri-

märvården ska fortsätta att utvecklas som basen för hälso- och sjukvården i länet” (JLL, 

2012b:18). Jämtlands läns landsting har haft vårdvalssystem i primärvården sedan 2010, 

det går under namnet ”Hälsoval Jämtland” (JLL, 2006). I länet finns 28 hälsocentraler, 
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varav fyra stycken är privata. Alla privata hälsocentraler finns i mindre orter med upp 

till 2000 invånare, samtliga i glest befolkade kommuner. I Östersund, som har 38 730 

invånare, finns det fem landstingsdrivna hälsocentraler att välja mellan (1177.se; Om-

vårdnad; SCB 2013). 

5.3.1 Analys av Jämtlands förfrågningsunderlag 
 

I basuppdraget för Hälsoval Jämtland ingår mottagningsverksamhet för såväl akut som 

planerad vård. Mödravård, barnavård, rehabilitering och psykosocial verksamhet ingår 

också. Vid sidan av detta är hälsocentralerna skyldiga att arbeta med hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande verksamhet. Anell m. fl. (2012) klassar Jämtland som ett 

landsting med brett uppdrag, vilket bekräftas av kravspecifikationen i förfrågningsun-

derlaget (JLL, 2012b). I enlighet med analysmodellen antas ett brett åtagande hindra 

nyetablering, framförallt i glesbygdsområden. Listningsprincipen i Jämtland bygger till 

stor del på närhetsprincipen. Man blir passivt listad enligt närhetsprincipen men skulle 

den geografiska fördelningen ändras, exempelvis när en privat vårdenhet etableras, står 

man dock kvar vid den ursprungliga enheten tills en aktiv omlistning sker, vilket även 

det antas motverka nyetableringar. Den rörliga ersättningen är relativt liten i Jämtland, 

den bygger framförallt på besöksersättningen som endast består av själva patientavgif-

ten. Den fasta ersättningen är hög, 85 procent av den totala ersättningen. Det sker en 

justering baserat på ålder, vårdbehov och socioekonomi genom ett indexerat system 

kallat Care Need Index (CNI) samt lokalisering i form av ett glesbygdstillägg. Gles-

bygdsersättningen ges som ett procent påslag på den åldersviktade listningsersättningen 

baserat på avstånd till närmaste sjukhus, vilket är i Östersund. Den höga glesbygdser-

sättningen antas gynna etablering och bevara befintliga enheter i glesbygd (se tabell 6).  

 

Sammanfattningsvis antyder analysen av förfrågningsunderlaget att Jämtlands vårdvals-

system hindrar nyetablering, framförallt i tätort och gynnar bevarande av befintliga vår-

denheter i glesbygd. 
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5.3.2  Intervjuer i Jämtland 

 
I följande avsnitt presenteras intervjuerna med företrädare i Jämtlands läns landsting. 

Först presenteras respondenternas syn på den övergripande värdekonflikten mellan jäm-

likhet och valfrihet, konkretiserat i målkonflikten mellan lagen om valfrihetssystems 

krav på fri etablering och hälso- och sjukvårdslagens mål om geografisk jämlikhet. Se-

dan redogörs respondenternas syn på styrkonflikten som denna värdekonflikt medför. 

Därefter konkretiseras vilka strategier landstingen använder sig av för att nå målet om 

geografisk jämlikhet, här förtydligas och kompletteras med andra ord resultaten från 

dokumentanalysen av förfrågningsunderlaget.  

 

Värdekonflikt mellan jämlikhet och valfrihet – Hur ser de på möjligheten att uppnå vård 
på lika villkor till hela befolkningen i ett valfrihetssystem? 
 

Att Jämtland har ett brett åtagande är en medveten strategi för att möta målet om vård 

på lika villkor till hela befolkningen. Den socialdemokratiska majoritetspolitikern i 

Jämtland (härefter; MJLL) säger:  

 

”För att vi ska få likvärdig vård krävs det att vi lägger mer pengar på primärvård, och det 

gör vi i jämförelse med övriga Sverige… …Men det här vårdvalssystemet ställer till det, i 

och med det här med fri etablering, då kan inte vi längre styra över vart vi ska ha resur-

serna. Det kan vara en nackdel för den likvärdiga vården.”  

 

Fokus på tillgänglighet i hela länet är ett återkommande tema i intervjun med majori-

tetspolitikern, vårdvalssystemet tycks nästan hamna i skymundan bakom målet att be-

vara ett brett uppdrag där hälsocentralerna fortsatt ska ha mödravård, barnavård och 

psykosociala enheter etc. MJLL berättar att de flesta hälsocentraler har egen röntgen 

och många har egna lab. Orsaken är att landstinget är stort och väldigt glest befolkat. 

”det finns ju orter där det är 150 km till nästa närmaste hälsocentral. Och då är det ju 

viktigt att man inte reser med barn, utan att vi har uppdraget där man även kan ha bar-

navård och familjecentral i anslutning till hälsocentralen.”  MJLL tror även att de vinner 

mycket på att ha ett brett primärvårdsuppdrag där allt finns samlat i stället för att splittra 

upp det och lägga en del på länssjukvård. ”Vi vill ju styra det här så att vi ska få en jäm-

ställd och jämlik vård i länet” (MJLL). Från oppositionen anser man att majoriteten på 

förhand bestämt sig för att motarbeta vårdvalet när de kritiserar det med argumentet att 
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det gör det svårare att styra vården. Den moderata oppositionspolitikern i Jämtland 

(OJLL) tror inte att det är direkt svårare att uppnå målet om vård på lika villkor i ett 

valfrihetssystem. Han uttrycker även att det här med lika villkor för hela befolkningen 

mest är något på pappret: ”det är ju omöjligt att få lika i ett sånt här län, det går inte… 

…då skulle du ju ha ett sjukhus i varje kommun, och det är ju en omöjlighet.” 

 

Styrkonflikt? – Hur ser de på möjligheten att styra och planera vården? 
 

MJLL uttrycker inledningsvis i intervjun att valfrihetsaspekten i LOV är bra, men inte 

etableringsfriheten. ”Det gör att vi, på den lokala nivån, tappar styrfart [sic] över var 

verksamheten ska bedrivas och det är också kostnadsrivande.” Hon förklarar att fri eta-

blering innebär att alla som uppfyller kraven får etablera sig, vilket påverkar den totala 

kostnaden för primärvården. OJLL uttrycker att det visst går att styra inom vårdvalssy-

stemet: ”Nejmen alltså.. .. dom har ju styrt regelverket”. Han menar att majoriteten ge-

nom listningsregler och ersättningssystemet styr primärvården i allra högsta grad. Han 

påtalar att de klagar och säger att de har tappat möjlighet att styra och planera, men han 

anser att man kan använda systemet på ett bättre sätt om man är intresserad av att det 

ska fungerar. Han uttrycker att Jämtland redan från början bestämt sig för att ha en ne-

gativ inställning. OJLL tycker att man har stora möjligheter att styra och påverka inom 

vårdvalssystemet. Tjänstemannen (TJLL) uttrycker att politikerna fortfarande styr den 

egna verksamheten så som förut.  

 

”Ja, alltså politiken kan ju styra med hela handen då det gäller den landstingsdrivna verk-

samheten… det har ju inte blivit några förändringar utifrån hur det var innan… …Jag tror 

att om man tittar till innehållet så är det egentligen inte någon större skillnad. Däremot är 

det en skillnad på ledningsnivå, där man inte vet riktigt vad beställarrollen är kopplad till 

landstingsdriven primärvård.”(TJLL).  

 

Hon exemplifierar med att berätta att man ibland glömmer bort att relationen till vård-

enheterna har ändrats. ”Fortfarande diskuterar man mycket med utförarna när man be-

stämmer saker och ting, och glömmer bort beställarperspektivet att vi också har privata 

utförare.” Det nya är kanske att det blir mer trögstyrt, det går inte så lätt att göra många 

förändringar med kort varsel. Vårdvalet innebär även att alla nya uppdrag måste följas 

av en ”extra peng” för att vårdgivarna ska göra det.  
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Vilka strategier använder landstinget för att nå målet om geografisk jämlikhet? 
 

Gynna nyetableringar i glesbygd: MJLL berättar att nyetableringen har skett i glesbygd, 

men på frågan om de aktivt arbetar för att skapa förutsättningar till nyetableringar i 

glesbygd svarar JMLL att det är upp till företagaren själv om de vill öppna i glesbygd:  

”Alltså det måste vara upp till varje utförare, varje företag att se om det finns en möjlig-

het. Att det reellt inte är intresse, det kan jag förstå… …om jag skulle öppna en privat 

hälsocentral långt ute i glesbygd, vad skulle jag få för människor som reser dit? Det är en 

omöjlighet!”  

 

På frågan om det breda uppdraget kan tänkas påverka etableringsvilja och möjlighet att 

vara kvar i glesbygd så svarar MJLL att de har valt att inte ändra så mycket mot hur det 

var innan vårdvalet infördes. Uppdraget ser i princip lika dant ut. ”Vi har gjort det här 

valet utifrån våra invånare, att dom skulle kunna ha möjlighet att ha en hälsocentral nära 

sig.” Utifrån samma mål har de valt att ha ett högt glesbygdstillägg. MJLL säger att de 

har Sveriges högsta glesbygdstillägg.  

 

Oppositionspolitikern ger en liten annan bild av möjligheten att etablera sig i glesbygd. 

Han berättar att det finns fyra privata Hälsocentraler i länet, samtliga i mindre orter i 

glest befolkade kommuner. OJLL berättar att, trots att Socialdemokraterna motsatte sig 

vårdvalet med argumentet att ’Det här är en lag för städer, det är ingen lag för glesbyg-

den’, så är det just i glesbygd som alternativa utförare etablerat sig. Dessa hälsocentraler 

drevs tidigare i offentlig regi, men landstinget hade svårt att rekrytera läkare och var 

därför på väg att lägga ner dem. Redan innan vårdvalet omvandlades hälsocentralen i 

Offerdal till ett kooperativ, som i och med vårdvalet omvandlades till en ekonomisk 

förening där invånarna på orten har gått in med en liten summa pengar. Hälsocentraler-

na i Hoting och Hammerdal startade i och med vårdvalet och drivs som ett aktiebolag. 

OJLL menar att det är vårdvalets införande som möjliggjort att dessa orter fortfarande 

kan ha hälsocentraler. ”Medborgarna där uppe har ju anledning att tacka regeringen att 

lagen kom, för annars hade de inte haft någon hälsocentral idag. Helt klart”(OJLL). Det 

är framförallt ersättningssystemet med hög glesbygdsersättning som gör det möjligt att 

driva dessa vårdenheter säger OJLL. Samtidigt poängterar han att ersättningen inte för-

ändrats i och med vårdvalet, den är densamma som innan vårdvalet. Orsaken till varför 

hälsocentraler i glesbygd får en högre ersättning är att de utför mer saker än vårdenheter 
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i tätort, ”dom gör ju en hel del utredningar till länssjukvården innan de skickas hit”. 

Trots att de privata utförarna finns i glesbygd, tycks det inte finnas någon medveten 

strategi att skapa nyetableringar i glesbygd. Tjänstemannen berättar att det från politiskt 

håll inte fanns någon ambition att gynna företagande. Målet är i stället att fortsättnings-

vis ha en sammanhållen vård med brett åtagande. TJLL tror att det stora glesbygdstill-

ägget också är en förklaring till varför man valt att etablera sig i glesbygd. ”Det är klart 

att det har stor betydelse, eftersom det är det enda ställe som man har etablerat sig, det 

är i glesbygd”.  TJLL berättar även att förklaringen till varför en privat hälsocentral star-

tades i en av glesbygdsorterna var att det fanns en läkare på orten som gärna ville driva 

verksamheten.  

 

Bevara befintliga vårdcentraler i glesbygd: På frågan hur de kan arbetar för att hindra 

vårdcentraler från att lägga ner i glesbygd säger MJLL att man kan arbeta med samver-

kan säger. Hon beskriver att man redan idag kan arbeta med samverkan. Alla hälsocen-

traler behöver inte ha hela kompetensen själv, man kan köpa tjänster av andra hälsocen-

traler. Men hon säger att kommungränserna fungerar som en begränsning för samver-

kan. Hon berättar om ett område i en stor kommun i norra länet med bara 850 invånare 

som har 150 km till närmaste hälsocentral. Med ett väldigt litet befolkningsunderlag är 

det orimligt att ha en egen hälsocentral med fullt uppdrag. MJLL berättar att de har löst 

detta genom att ha ett samarbete med kommunen, där en kommunanställd distriktsskö-

terska numera ansvarar för uppgifter som tidigare låg på landstinget. Problemet är att 

denna typ av samverkan inte passar in i vårdvalssystemet.  

 

”…det måste ju bli ett helt annat ersättningssystem som gör att vi kan upprätthålla en lä-

kartjänst där på kanske två dagar i veckan… …Det är ju detta som vi lever med dagligen, 

det som inte passar in i systemet.”  

 

På frågan om det finns en risk att hälsocentraler i glesbygd kan tvingas läggas ner så 

berättar OJLL att det finns det, om man skulle följa regelverket och agera konkur-

rensneutralt. ”Men, jag tror inte att det skulle ske, men det är klart, i teorin skulle det 

kunna ske” (OJLL). I praktiken går det inte till så, OJLL berättar att landstinget skjuter 

till mer pengar till sina egna om de går dåligt. Egentligen ska de privata ersättas för det, 

för att det ska vara konkurrensneutralt, men reglerna är så att de inte behöver kompense-

ras förrän inom tre år, vilket OJLL tycker är för lång tid. Han tror dock att det är läkar-
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rekryteringen som är det stora hotet mot glesbygden. TJLL berättar att landstinget arbe-

tar med samverkan för att nå målet om att hela befolkningen ska få vård på lika villkor. 

De köper en del sjukskötersketjänster av kommunerna. Detta regleras genom avtal mel-

lan landstinget och kommunerna. TJLL tycker att fördelen med att köpa tjänsterna från 

kommunen är att man slipper parallella organisationer, det blir mer kostnadseffektivt.  

 

Hindra nyetableringar i tätort: OJLL berättar att de i oppositionen gärna vill se nyeta-

bleringar i Östersund, men på grund av ersättningssystemets utformning går det inte att 

driva dem. ”Det finns dom som har räknat på att starta här, men det fattas 200 kr per 

patient för att det ska gå runt.” (OJLL).  Han berättar att stafettläkarkostnaderna är väl-

digt höga, det är därför Östersund går back. OJLL anser att det skulle vara en ekono-

miskt god affär att tillsätta mer pengar i systemet, för att få privata vårdenheter att få 

lönsamhet även i Östersund.  

 

”Om det skulle komma en privat hit så skulle säkert 7000-8000, säkert upp till 10000 per-

soner lista sig på en sådan hälsocentral. Då minskar ju behovet av läkare på våra egna, 

och då skulle ju också behovet av stafettläkare också sjuka.”(OJLL).  

 

Men, säger OJLL, Socialdemokraterna är väldigt vänsterorienterad och de ogillar starkt 

vårdval med privata utförare, därför har man utformat systemet för att hindra privata 

utförare att etablera sig. OJLL berättar att listningssystemet har utformats så att det ska 

vara svårt att etablera sig.  

 

”Det naturliga vore ju att alla de som bor inom det närområdet [där en privat öppnar] 

skulle automatiskt tillhöra den… … Nu är det så, och det har man gjort medvetet också 

för att försvåra, … att om du etablerar en hälsocentral här i Östersund, då måste patien-

terna, även om dom bor bara en meter ifrån hälsocentralen, så måste de aktivt lista sig hos 

mig… ..Vi vill ju ändra listningsreglerna så att det blir tvärtom.”(OJLL).  

 

Enligt MJLL kritiserar oppositionen vänstermajoriteten för att vara företagsfientliga, 

men bemöter den med att säga: ” Vi tillåter visst (privata utförare), men man ser att det 

finns inte förutsättningar, för det är för lite folk.”(MJLL). Lite senare berättar hon att de 

har ett väldigt högt glesbygdstillägg, men att de ska se över det eftersom det är de of-

fentliga Hälsocentralerna i Östersund som går back. TJLL berättar att landstinget blivit 

kritiserade för det breda uppdraget som antas hindra etableringar. Hon tillstår dock att 
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politikerna redan från början var väldigt negativt inställd till vårdvalet, och att ambit-

ionen aldrig har varit att gynna företagande. TJLL berättar även att det varit många poli-

tiska diskussioner där oppositionen kritiserat majoritetens utformning av listningssy-

stemet.  

 

5.3.3 Sammanfattning Jämtlands läns landsting  
 

Den bild som framkommit om primärvården i Jämtland antyder att fokus framförallt 

ligger på målet om ett brett utbud av vårdtjänster i hela länet. Lagen om valfrihets-

systems mål om ökad patientmakt och fler alternativa utförare får inte alls samma ut-

rymme. Det breda åtagandet framstår som ett enhälligt politiskt mål, där samverkan 

används som strategi, trots att det passar dåligt in i vårdvalssystemet. Det tycks inte 

finnas någon uttalad ambition om att skapa nyetablering i glesbygd, trots det är det just i 

glesbygden som länets privata etableringar har skett. Det stora glesbygdstillägget lyfts 

fram som en förklaring, vilket tillsammans med samverkan är det verktyg som används 

för att bevara befintliga glesbygdsenheter. Det politiska motståndet mot vårdvalssystem 

som var speciellt tydligt i början av reformens införande antas ha påverkat etablerings-

möjligheterna framförallt genom utformningen av listningsprinciperna och bredden på 

uppdraget, men även genom ersättningssystemet. Sammanfattningsvis kan man säga 

vårdvalets utformning i Jämtland missgynnar nyetablering i tätort, syftar till att stödja 

befintliga vårdenheter i glesbygds och gynnar mer eller mindre ofrivilligt nyetablering i 

glesbygd. Ingen av dessa strategier är dock tydligt uttalade, det är målet om bred och 

likvärdig vård och samverkan som står i fokus i Jämtland. 

 
5.4 Västerbottens läns landsting  
 

Västerbottens län är Sveriges näst nordligaste, det sträcker sig från Bottenhavet i öst till 

norska gränsen i väst. Till ytan är det ett stort län på drygt 55 tusen kvadratkilometer, 

men med en befolkning på knappt 260 000 vilket ger en genomsnittlig befolkningstäthet 

på omkring 5 inv. per kvadratkilometer. Befolkningen är ojämnt fördelat, omkring 78 

procent bor i länets fem kustkommuner. Av länets tio inlandskommuner är Lycksele 

befolkningsmässigt störst med drygt 12 000 invånare. Umeå är länets residensstad och 
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med drygt 117 000 invånare i kommunen, länets befolkningsrikaste. Inlandskommuner-

na har på grund av utflyttning och minskade födslotal brottats med befolkningsminsk-

ning, medan Umeå varit en av landets snabbast växande kommuner de senaste decenni-

erna (Nationalencyklopedin, 2013b).  

 

Västerbotten styrs av en vänsterkoalition bestående av Socialdemokraterna (45 %), 

Vänsterpartiet (9,6%) och Miljöpartiet (5,5%). Största oppositionsparti är Moderaterna 

med knappt 14 % (Valmyndigheten, 2013b). Landstinget arbetar för att nå visionen ”År 

2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning” (VLL, 

2013). Länet har tre länsdelssjukhus, i Lycksele, Skellefteå och Umeå. I Umeå finns 

även Norrlands Universitetssjuks som är ett regionsjukhus för mellersta och norra Norr-

land. 2010 införde landstinget vårdvalssystem, kallat Hälsoval Västerbotten. Totalt 

finns det 38 hälsocentraler i länet samt en filial. Av dessa är 33 landstingsdrivna. Fyra 

av fem privatägda är belägna i större tätorter, fyra i Umeå och en i Lycksele (VLL, 

2013). Några av länets hälsocentraler har tilläggsuppdrag, vilket innebär att de har ett 

antal akutvårdsplatser och kallas då sjukstugor. Sjukstugorna finns i följande inlands-

kommuner; Tärnaby, Sorsele, Malå, Storuman, Vilhelmina och Åsele (VLL, 2013). 

5.4.1 Analys av förfrågningsunderlag 
 
Även Västerbottens basuppdrag är brett. De innefattar samtliga delar i Anell m. fl. 

(2012) kartläggning. I uppdraget ingår såväl akut som planerad vård och behandling, 

mödravård, barnhälsovård, medicinsk fotvård, rehabilitering, och förebyggande hembe-

sök för äldre. Det innefattar ett samhällsmedicinskt ansvar för det geografiska närområ-

det samt hälso- och sjukvård och hälsoundersökningar för asylsökande inom sitt geogra-

fiskta område. Vårdenheterna har även ansvar för bedömning och behandling av psy-

kisk ohälsa. Listning sker enligt närhetsprincipen om inte personen gör ett aktivt val. 

Nyinflyttade som inte gjort ett aktivt val listas enligt närhetsprincipen, det är landstinget 

som beslutar om vilken enhet det är. Västerbotten har ett ersättningssystem med hög 

andel fast ersättning. Justering sker utifrån ålder (fem olika åldersklasser), socioeko-

nomi (CNI) och ett glesbygdstillägg. Detta baseras på ett viktningssystem baserat på 

avstånd till närmaste sjukhus (VLL, 2012). Besöksersättningen i Västerbotten består av 

patientavgiften samt ett tillägg. Utformningen av Västerbottens vårdvalssystem liknar 

till stor del Jämtlands, vilket gör att de förväntade effekterna förväntas likna Jämtlands. 
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Det innebär att utformningen förväntas motverka nyetableringar och bidra till att bevara 

etablering i glesbygd (se tabell 6). 

5.4.2  Intervjuer i Västerbotten 
 
Resultatet från intervjuerna i Västerbotten presenteras med samma struktur som för 

Jämtland. För en beskrivning se avsnitt 4.4.2. 

 

Värdekonflikt mellan jämlikhet och valfrihet – Hur ser de på möjligheten att uppnå vård 
på lika villkor till hela befolkningen i ett valfrihetssystem? 
 

Den socialdemokratiske majoritetspolitikern i Västerbotten (härefter MVLL) uttrycker 

spontant att vårdvalet fokuserar för mycket på företagens position:  

 

”Jag tycker väl att det är lite synd att systemet bygger allt för mycket på företag, eller vil-

jan att få in alternativ [-a utförare]. Mycket mindre på vårdgivarens ansvar att ge vård i 

hela länet.”  

 

När frågan hur MVLL jobbar för att möta målet om vård på lika villkor till hela befolk-

ningen är det framförallt det breda åtagandet som kommer på tal. För att glesbygden ska 

få god vård har de valt att ha ett brett åtagande, ”för att folk inte ska behöva åka hur 

långt som helst, då måste det vara ett brett åtagande.”(MVLL). Han berättar även att de 

i majoriteten fått en del kritik för det breda åtagandet, eftersom det försvårar nyetable-

ring. MVLL tycker att det är problematiskt att systemet är så fast, samma regler måste 

gälla för glesbygd som för tätort, ett tema som återkommer fler gånger under intervjun. 

När frågan om likvärdig vård och valfrihetssystem kommer upp i intervjun med den 

moderata oppositionspolitikern i Västerbotten (OVLL) ges ett lite annorlunda svar. Han 

ser inte hälso- och sjukvårdslagens krav på lika vård till hela befolkningen och valfri-

hetssystem som en motsättning. ”jag ser inte att det har med varandra att göra på det 

sättet.” 

 
Styrkonflikt? – Hur ser de på möjligheten att styra och planera vården? 
 

OVLL pratar inte så mycket om att valfrihetssystemet skulle medföra mindre möjlighet 

för politiker att styra. Men han säger att det pratas en del om det, mest från vänstern, 

som ser det som ett hot att politiken inte längre kan planera. Själv ser han det inte som 

ett hot, han välkomnar valfrihet, men säger samtidigt att möjligheten till reell valfrihet 
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egentligen bara finns i städerna. Att landstingen har möjlighet att själva utforma vård-

valssystemet efter lokala behov menar OVLL är ett sätt att styra vården, ”det kan man 

styra ganska mycket med”. Han är positiv till den flexibilitet som det ger och poängterar 

att oppositionen gärna ser att man styr utformningen mot att skapa bättre förutsättningar 

för nya etableringar. MVLL, å andra sidan, uttrycker flera gånger under intervjun att det 

är problematiskt att vårdvalssystemet är så stelt. Vårdgivare pratar hela tiden om vilka 

åtgärder de får ersättning för. Detta har hindrat utvecklingen av primärvården, eftersom 

allt måste vara lika över allt. MVLL hade gärna hade sett ett system där åtagandet för 

inlandskommunerna är bredare än för de hälsocentraler som vill etablera sig i Umeå. 

”Men lagstiftningen säger att vi ska ha exakt likadant.” MVLL beskriver kapiteringen, 

alltså hur ersättningen utformas, som ett verktyg för att kunna styra vården. Problemet 

är att det tar lång tid innan ett beslut om förändring får genomslag. Landstinget tappar 

möjligheten att snabbt justera efter behov.  

 

”Det är ju ett väldigt stelt system, och gör man en förändring i det så tar det lång tid innan 

man kan förändra tillbaka… Uppdrag och budget som börjar gälla efter nyår, beslutas i 

juni, vilket innebär att det blir en ganska lång fördröjning innan man kan rätta till ett fel-

aktivt beslut”(MVLL). 

 

Han berättar vidare om hur hälsocentralerna i inlandskommunerna börjat arbeta med e-

hälsa. Patienter kan gå till hälsocentralen och där bli ”uppkopplade” för ett samtal med 

exempelvis en hjärtspecialist i Lycksele eller Skellefteå. Denna utveckling är en del i 

Socialdemokratiska prioriteringen om ’första linjens sjukvård’. Att man ska kunna göra 

så mycket som möjligt i primärvården, även i glesbygd. MVLL uttrycker frustrerat att 

denna typ av innovativa verksamhet totalt faller utanför regelverket för vårdvalssystem. 

Han menar att denna utvecklingen stannat av på grund av LOV. ”Det är bara fokus om 

det är rätt pengar, om man får betalt för det man ska göra.”(MVLL).  

 

Vilka strategier använder landstinget för att nå målet om geografisk jämlikhet? 
 

Gynna nyetableringar i glesbygd: Samtliga respondenter i Västerbotten uttrycker att det 

inte finns något intresse hos privata utförare att etablera sig i glesbygdsområden. Tjäns-

temannen (TVLL) säger:  
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”Alltså, jag tror att det är en stor fet illusion.. …Jag har aldrig hört talas som att vi har fått 

någon förfrågan någon stans ifrån om möjligheten att etablera sig i, säg, Vilhelmina. Jag 

skulle bli superförvånad om det dök upp nån, för då skulle jag börja fundera på vad dom 

får pengar ifrån, vad dom har för pengar som gör att dom kan gå in i en verksamhet som 

vi vet går med förlust varenda vecka.”  

 

Han menar att vårdvalssystem är något som framförallt passar storstadsområden. MVLL 

uttrycker samma sak; ”inte är det väl så att de [privata vårdgivare] står i kö för att 

komma till en kommun som är mindre än 3000 invånare, det kan jag ju säga.” Han be-

rättar att de privata utförarna som hittills valt att etablera sig framförallt finns i de större 

städerna, framförallt Umeå. OVLL återkommer flera gånger till att befolkningsunderla-

get är alldeles för litet i glesbygdskommunerna för att det ska vara realistiskt att försöka 

skapa konkurrerande nyetableringar. ”det handlar inte om nyetableringar, utan beva-

rande”. Eftersom det inte finns något utrymme för att ha flera vårdcentraler så blir detal-

jerna i ersättningssystemet inte lika avgörande. ”Jag tror inte att det hade sett så himla 

annorlunda ut, med eller utan LOV… …det handlar om att få läkare att komma till 

vårdcentralen.”(OVLL). 

 

Bevara befintliga vårdcentraler i glesbygd: MVLL berättar att det låga patientunderlaget 

är problematiskt för inlandskommunerna. Landstinget försöker kompensera detta med 

glesbygdsersättning, vilket innebär att ersättningen per listad person är högre i inlands-

kommuner som Sorsele jämfört med Umeå. OVLL berättar att den stora utmaningen, 

och fokus när det gäller vård i glesbygd, är att säkra bassjukvården, det vill säga bevara 

det man har. Han berättar om befolkningsminskning som ett av de största hoten mot 

glesbygden och möjligheten till vårdutbud i sådana områden.  

 

”Så länge man har en modell med ersättning per patient, så är det ju vars du har patienter-

na du får resurserna. När du har den demografiutveckling som du har där inlandsorterna 

minskar… … så handlar det ju helat tiden om att försöka bevara någon form av bassjuk-

vård… … Att föra resonemang om att ha ytterligare en vårdcentral, det finns 

inte.”(OVLL).  

 

Oppositionspolitikern menar att det viktiga är att arbeta för att orten ska kunna behålla 

sin befolkning, där har sjukvårdsutbudet en viktig roll menar han. Det är framförallt 

rekrytering av läkare som är det viktigaste uppdraget. OVLL tror att glesbygdstillägget 

är det som har störst betydelse för att bevara vården i glesbygdskommunerna. Detta är 
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tänkt att kompensera för de merkostnader som ett brett vårdutbud och svårigheterna att 

attrahera läkare kan medföra. TVLL bekräftar bilden att det är svårt att driva primärvård 

i inlandet, men tror inte att det har med vårdvalet i sig att göra. Det handlar snarare om 

läkarbristen. ”Det var redan svårt i inlandet tidigare, och nu är det ännu svårare.” Han 

berättar att de har bemanningssvårigheter utmed hela fjällkedjan i Norrland och att de 

går back, ekonomiskt. 

 

”Och vi borde egentligen, om vi vore privatdrivna, gå i konkurs på dom orterna. Men i 

Västerbotten finns ett politiskt beslut att det ska finnas minst en hälsocentral, och eller en 

sjukstuga i varje kommun.” (TVLL)   

 

Det innebär att om en privat hälsocentral skulle gå i konkurs i en sådan kommun måste 

landstinget öppna upp en i egen regi för att leva upp till det politiska beslutet. ”Vi har 

ett vårdval som är en omöjlig uppgift till den peng vi har. Du (en privat vårdgivare) kan 

gå i konkurs, jag (landstinget) kan inte göra det.” Jag frågar vad landstinget gör om bas-

uppdraget är för svårt att uppfylla för vissa hälsocentraler i inlandet. TVLL säger att det 

enda landstinget egentligen gör är att säga; ”det måste finnas.” Själv tycker han att man 

borde omvandla basuppdraget till ett tilläggsuppdrag för att komma runt problemet. En 

annan möjlighet är att höja glesbygdsersättningen ordentligt.  

 

Hindra nyetableringar i tätort: Oppositionspolitikern säger att Västerbotten har valt att 

ha ett brett åtagande, vilket oppositionen har kritiserat. Han menar att det har haft en 

hämmande effekt på nyetableingar. Samtidigt är han tydlig med att potentiella nyetable-

ingar troligtvis skulle ske i de större städerna; Umeå, Skellefteå och Lycksele.  

 

”För Västerbotten och länssjukvården så kan jag konstatera att man har valt att ha ett stort 

åtagande i jämförelse med andra landsting, vilket har hämmat utvecklingen för att fler ska 

kunna etablera sig i länet… … då skulle jag vara ärlig och säga att dom skulle troligtvis 

komma i Umeå, Skellefteå eller Lycksele. Jag har svårt att se att man skulle få nyetable-

ringar av vårdcentraler i de mindre kommunerna, för det finns andra förutsättningar” 

(OVLL). 

 

Han berättar även att orsaken till varför man valt att ha ett brett åtagande är att man har 

velat ha vården samlad på ett och samla ställe, vilket man tror är bra för patienterna. 

Han uttrycker även att det från vänstersidan i landstinget finns ett mer eller mindre out-

talat motstånd mot privata vårdutförare, man är rädd att nyetableringar ska slå sönder 
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den landstingsstyrda vården. På så vis är det breda uppdraget ett sätt att hindra nyetable-

ring. MVLL bekräftar att målet med det breda åtagandet är att ge möjlighet till ett brett 

vårdutbud i inlandet. Han säger även att majoriteten har blivit kritiserade för det breda 

åtagande, eftersom det antas hindra nyetablering. MVLL tycker personligen att det vore 

bra med olika åtaganden för inland och kuststäderna, som Umeå, men att systemet inte 

tillåter det.  

5.4.3 Sammanfattning Västerbottens läns landsting 
 

Den bild som framträder om Västerbottens primärvård visar att de lokala behoven och 

förutsättningarna skiljer sig åt mellan inlandskommunerna och de större städerna längst 

kusten. Majoritetspolitikern och tjänstemannen efterfrågar ett mer flexibelt system som 

tillåter olika villkor för kust och inland. Att valfrihet och privata etableringar ska ske i 

inlandet framstår som högst otroligt för samtliga respondenter. Därför jobbar de heller 

inte för att gynna etablering i glesbygd. Det är bevarandet av de befintliga vårdcen-

tralerna som står i fokus när det gäller glesbygdsområdena. Svårigheten att rekrytera 

läkare lyfts fram som det största hotet tillsammans med sjunkande befolkningssiffror. 

Det är glesbygdstillägget som är det främsta verktyget att bevara inlandssjukvården i 

dagsläget. Gällande det breda uppdraget och dess effekt på etablering i tätort går åsik-

terna delvis i sär mellan de politiska lägren. OVLL uttrycker att det finns ett visst poli-

tiskt motstånd mot privata utförare som antas påverka utformningen av åtagandet. Ma-

joritetspolitikern å sin sida säger att han gärna haft ett smalare uppdrag i städerna, om 

regelverket tillåtit.  

 

5.5 Västernorrlands läns landsting 
 

Västernorrlands län är beläget i östra delen av mellersta Norrland. Bland norrlands-

landslänen räknas det som ett av de mest tätbefolkade, med 11 invånare per kvadrat-

kilometer. Men befolkningsfördelningen är ojämn, de allra flesta bor i de större städerna 

längst kusten; Sundsvall- Timråområdet, Härnösand och Örnsköldsvik. Ytan är på 21 

684 kvadratkilometer och befolkningen uppgår till 241 981 personer. Länet består av sju 

kommuner, Härnösand är residensstad men Sundsvall är länets största stad med 96 687 

invånare i kommunen. Sedan 60-talet har Västernorrland haft en successiv befolk-
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ningsminskning, med undantag för några år på 70-talet då befolkningsminskningen 

stannade upp (Nationalencyklopedin 2013d).  

 

Efter valet 2010 blev det maktskifte i landstinget, då den tidigare vänsterdominansen 

byttes mot en koalitionsregering bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Sjukvårdpartiet som tillsammans fick 41 av de 73 

mandaten (LVN, 2010). Landstinget har visionen ”Liv och hälsa i Västernorrland”. I 

länet finns tre sjukhus, Örnsköldsvik sjukhus, Sollefteå sjukhus samt länssjukhuset i 

Sundsvall med närsjukvård i Härnösand. Landstingets samlade verksamhetskostnader 

uppgår till 5,8 miljarder varav drygt 1,2 miljarder utgörs av primärvårdens kostnader 

(LVN, 2012a). I november 2009 beslutade landstingsfullmäktige att införa Vårdval 

Västernorrland. Det finns totalt 33 vårdcentraler i länet, samt en filial, varav 11 är i pri-

vat regi (Ibid.). Av de privata vårdcentralerna är en belägen i en mindre tätort; Fränsta, 

med endast 1200 invånare. De övriga finns i Sundsvall (5), Timrå (2), Härnösand (2), 

samt Örnsköldsvik (1) (Omvårdad 2013).  

5.5.1 Analys av Västernorrlands förfrågningsunderlag 

 

Även Västernorrlands basuppdrag räknas som ett brett uppdrag. Vårdenheter inom 

vårdvalet i Västernorrland ska kunna tillgodose bland annat familjeläkarmottagning, 

distriktssköterskeverksamhet, barnahälsovård, mödrahälsovård, psykosociala insatser 

såväl som avancerad sjukvård i hemmet (VLN, 2012b). Ersättningen är i Västernorrland 

lite annorlunda utformat jämfört med de andra länen. Den är uppdelat på en generell 

ersättning (62%) och särskild ersättning (38%). Den generella delen är i sin tur uppde-

lad på en fast ersättning (80%) som består av en vårdpeng justerat för ålder och socioe-

konomi enligt CNI. Den generella delen innefattar även en prestationsbaserad del (18%) 

och en målbaserad del (2%). Den prestationsbaserade bygger på besöksersättning (410 

kr inklusive patientavgift), samt en ersättning för folkhälsoinsatser. Därmed är besöks-

ersättningen i Västerborrland högre än i Jämtland och Västerbotten där den endast ut-

görs av patientavgiften. Den målbaserade delen ges för uppnådd kontinuitet och om 

slutenvård undvikits. Vid sidan av den generella ersättningen ges även en särskild er-

sättning, som bland annat innefattar glesbygdstillägg. Den ges utifrån avstånd till närm-

aste sjukhus. De förväntade effekterna av Västernorrlands ersättningssystem är inte lika 
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tydliga som för Jämtland eller Västerbotten. De tycks ha en högre andel rörlig ersättning 

och besöksersättning. Glesbygdstillägget ligger även utanför den generella ersättningen. 

När det gäller listningen är reglerna inte lika explicita som för Jämtland och Västerbot-

ten. Passiv listning sker enligt närhetsprincipen, oavsett vårdcentralens driftsform. Vad 

som sker när närområdet ändras, exempelvis när en privat utförare etablerar sig framgår 

inte alls av förfrågningsunderlaget. Tolkningen är dock att Västernorrlands listningssy-

stem är mindre hindrande mot nyetableringar än de andra landstingens.  

 

Effekterna av Västernorrlands utformning är inte lika lätt att tolka. De skiljer sig från 

Västerbotten och Jämtland genom att ha lite högre besöksersättning och listningsprinci-

per som inte lika tydligt missgynnar privata nyetableringar. Det breda uppdraget antas 

dock hindra nyetablering i glesbygd.  

5.5.2 Intervjuer i Västernorrland 
 

Värdekonflikt mellan jämlikhet och valfrihet – Hur ser de på möjligheten att uppnå vård 
på lika villkor till hela befolkningen i ett valfrihetssystem? 
 

På frågan om hur landstinget kan arbeta för att uppnå målet om vård på lika villkor till 

hela befolkningen svarar den centerpartistiske majoritetspolitikern (MLVN) att lands-

tinget kontrollerar att regelboken följs på samtliga vårdcentraler. Spänningen mellan 

jämlikhet och valfrihet är inte något som kommer upp i intervjun, det tycks inte vara 

någon brännande politisk fråga i Västernorrland.   

 

Styrkonflikt? – Hur ser de på möjligheten att styra och planera vården? 
 

När samtalet kommer in på politikens möjlighet att styra primärvården i och med vård-

valet uttrycker den socialdemokratiske oppositionspolitikern (OLVN) att systemet med-

för en del problem. Hon berättar att det bidragit till att flera nya vårdcentraler öppnats i 

centrala Sundsvall, fler än vad som skulle behövas för att ge medborgaren valmöjlighet. 

Hon berättar att plötslig nedläggning och nyöppning medför en ryckighet där patientun-

derlaget varierar kraftigt under en kort tid. Det gör det svårt för vårdenheter att planera 

kostnader och personalbehov.  
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”Det är ju inte bara att säga; nu får du jobba 75% … utan här är det ju kvardröjande kost-

nader. Det gör ju liksom att systemet, ur det perspektivet, inte är effektivt” (OLVN). 

 

Hon beräknar att drygt hälften av underskottet på 30 miljoner som de landstingsdrivna 

hade år 2011 beror på kvardröjande kostnader för lokaler och överskottspersonal när 

patientunderlaget minskat. Hon poängterar även att detta system skapar mycket oro i 

personalgrupperna. ”Så det är klart den här ryckigheten som har blivit, det är klart att 

den har kostat pengar.” OLVN föreslår i stället ett system med upphandling, då kan de 

som politiker tydligare kunna styra etablering utifrån vad de ser för behov. MLVN är i 

allmänhet positiv till vårdvalet eftersom det har gett medborgarna en större möjlighet 

till valfrihet. Däremot är han kritiskt mot att den gjordes obligatorisk ”För där tycker 

jag… ja, man gör ett ingrepp i det kommunala självstyret.” Han uttrycker även att det 

finns möjlighet att utforma systemet så att det missgynnar privata utförare, något han är 

kritisk emot. ”Om man inte politiskt tror på den här modellen så kanske man inte gör 

det så bra som möjligt, för landstingsinvånarna… utan man försöker hitta nåt system 

som ska gynna den egna verksamheten…” (MVLN). 

 

Vilka strategier använder landstinget för att nå målet om geografisk jämlikhet? 
 

Gynna nyetableringar i glesbygd: Hur ska man arbeta för att skapa förutsättningar för 

etablering i glesbygd? Den frågan betraktas snarast som en ickefråga i Västernorrland. 

MLVN berättar att de inte har någon privat verksamhet i glesbygden. ”Det är ju egentli-

gen inte så konstigt heller.” Han berättar att det bor omkring 4000 invånare inom ett 

antal mil, det befolkningsunderlaget räcker bara till att driva en vårdcentral, och ef-

tersom det redan finns en offentlig finns det inte något intresse för en privat utförare att 

etablera sig. Detta är ingenting som lyfts fram som något större bekymmer, det är som 

det är. När frågan ställs rakt ut om de jobbar för att få till nyetableringar, både i gles-

bygd och tätort svarar MLVN:  

 

”Nej, det gör vi egentligen inte. Det gör vi inte… …Jag ser inte riktigt varför… jag menar 

om dom privata är ute och tittar och känner att det inte är någon vits att etablera sig, så 

ska de inte göra det.”(MLVN).  

 

Oppositionspolitikern bekräftar bilden när hon spontant uttrycker att intresset för privata 

vårdgivare att etablera sig i glesbygd i princip är obefintligt. Hon tolkar det som att 
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vårdval fungerar i tätort men inte så bra i glesbygd. På frågan om det går att göra något 

för att påverka etableringsviljan i glesbygd svarar hon att man kan arbeta med gles-

bygdstillägget:  

 

”Om man gör det extremt lönsamt genom att man betalar mycket högre ersättningar – 

glesbygdstillägg. Då kanske man skulle kunna locka någon till att etablera sig i glesbygd. 

Men, jag vet inte om det är möjligt att betala sådan höga ersättningar som sannolikt skulle 

krävas…”(OLVN).  

 

Hon berättar att de nu har en budget på drygt 30 miljoner för glesbygdstillägg. Hon tror 

inte att det skulle vara möjligt att ge högre ersättning per besök, utan glesbygdstillägget 

skulle behöva vara någon typ av engångstillägg. ”Och, då vet jag inte om det blir ett 

effektivt nyttjande av resurserna heller.”(OLVN). Vi diskuterar möjligheten att göra en 

särskild upphandling enligt LOU. OLVN säger att hon inte riktigt ser poängen med det  

 

”..om vi nu har svårt att klara ekonomin i en landstingsdriven vårdcentral… motivet för 

att då lägga ut en vårdcentral på en sån plats enligt LOU… Jag har lite svårt att se vad 

man skulle vinna på det.” (OLVN). 

 

 

Bevara befintliga vårdcentraler i glesbygd: Ingen vårdcentral i glesbygdsområden har 

ännu tvingats lägga ner. På frågan om det finns någon risk att vårdcentralerna i glesbyg-

den tvingas lägga ner svarar MLVN att det är dyrare att driva vårdcentraler i glesbygd, 

men det är framförallt rekrytering av läkare som är den svåra frågan. De har ett särskilt 

glesbygdstillägg för de invånare som bor mer än fem mil från sjukhus. De avsetter totalt 

34 miljarder i glesbygdstillägg (Den totala primärvårdbudgeten är 1 miljard). OLVN 

berättar att det har funnits en diskussion om behovet att fylla på glesbygdsersättningen 

men att det stora problemet är att befolkningsunderlaget är så litet. ”…ett litet befolk-

ningsunderlag innebär att det är fasta kostnader som ska delas på färre personer än i ett 

område med ett större befolkningsunderlag.” Hon poängterar även att landstinget har ett 

ansvar att se till att alla människor får sjukvård. ”Och det innebär ju att vi måste driva 

sjukvård även om det kostar väldigt mycket”. På frågan vilka verktyg de har att möta 

det kravet säger hon:  

 

”Jag uppfattar det som att vi inte har möjlighet att säga ’ni får 400kr per besök i glesbygd 

och 200 kr i stan.. …Utan det enda verktyg jag har hört talas som är just det här gles-

bygdstillägget.”  
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Även OLVN poängterar att kostnader för stafettläkare är ett stort problem. Vad händer 

då en vårdcentral i glesbygden går back och egentligen borde gå i konkurs? På vilket 

sätt kan de då möta målet om vård till hela befolkningen? OLVN säger att frågan om 

hur mycket en vårdcentral i glesbygd får gå back aldrig ställts på sin spets i landstinget. 

Hon frågar sig; ”..ska landstigets vårdcentraler bära kostnader som inte privata behöver 

bära? För det är det som blir konsekvenserna.”(OLVN). Samtalet blir hypotetiskt ef-

tersom frågorna aldrig riktigt diskuterats, men OLVN tänker att det främsta verktyget 

man har för att hantera detta är glesbygdstillägget. ”.. men det innebär ju samtidigt att 

då får vårdcentralerna i tätort mindre pengar, för vi kan ju inte sätta mer pengar i syste-

met.”(OLVN). 

 

Hindra nyetableringar i tätort: Västernorrland har ett ganska brett uppdrag, men till 

skillnad från Västerbotten och Jämtland tycks inte detta vara en medveten strategi vare 

sig för att få ett jämlikt utbud i glesbygd eller för att hindra etablering i tätort. På frågan 

hur de tänkte när de utformade åtagandet svarar MLVN:  

 

”Då tänkte vi att det som är viktigt för patienten är att man ska veta vart man ska vända 

sig. Så man vänder sig till den vårdcentral där man är listad.”  

 

Sen är det upp till den enskilda vårdcentralen att besluta om de själva ska ha all personal 

eller om de köper in tjänster som mödravård eller psykolog säger han. OLVN uttrycker, 

som nämnts tidigare, att den fria etableringen är problematisk eftersom den skapar en 

ryckighet i systemet. Hon menar att de många nyetableringar som kommit till i centrala 

Sundsvall efter vårdvalets införande är fler än vad som faktiskt behövs. 

 

”om jag drar en 2 km radie från min bostad, då har jag 3 privata och 1 landstingsdriven 

vårdcentral att tillgå, inom gångavstånd från min bostad. Och jag har inte det behovet att 

välja mellan fyra stycken inom det området.” (OLVN).   

 

Västernorrland har ändå, i förhållande till övriga glesbygdslandsting, ett relativt stor 

andel privata utförare och flest finns i de stora kuststäderna. MLVN berättar att de redan 

innan vårdvalet hade omkring 5 privata vårdenheter, som totalt hade 25% av befolk-

ningen listade hos sig. Efter vårdvalet har omkring 5-6 privata utförare tillkommit. På 

frågan varför Västernorrland har så pass många privata utförare säger OLVN att det är 
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framförallt i kuststäderna de fått etableringar. Hon berättar även att de haft privata utfö-

rare på entreprenad sedan mitten av 90-talet. Motiven bakom vårdvalssystemens ut-

formning tycks framförallt handla om att få ett så rättvist system som möjligt. Några 

andra styrande effekter mot nyetablering i tätort eller för nyetablering i glesbygd verkar 

inte finnas. OLVN ifrågasätter dock möjligheten att få konkurrens på lika villkor ef-

tersom landstinget hela tiden har det yttersta ansvaret att det finns vård till alla invånare. 

”..då innebär det ju att det i princip finns en överkostnad för landstinget, och den tar 

man ju inte hänsyn till i det här systemet.” (OLVN). 

5.5.3 Sammanfattning Västernorrlands läns landsting 
  
Västernorrland skiljer sig från Jämtlands län och Västerbottens län genom att inte lika 

utpräglat karaktäriseras av glesbygd. Glesbygdsperspektivet fanns inte lika tydligt med 

hos respondenterna i Västernorrland som de övriga landstingen. Arbetet i landstingen 

tycks snarast handla om att skapa rättvisa system, och så god vård som möjligt oavsett 

utförare. Västernorrland är det landsting som har störst andel privata utförare bland de 

övriga glesbygdslandstingen i studien, en möjlig förklaring är att det sedan länge funnits 

privata utförare på entreprenad, ett system som både oppositionen och majoriteten upp-

skattat. Det tyckts inte finnas någon medveten strategi för att vare sig hindra etablering i 

tätort eller att bevara den befintliga i glesbygd. När det gäller privat nyetablering i gles-

bygd uttryckte samtliga respondenter sig ytterst skeptiskt. Glesbygdtillägget lyfts fram 

som det främsta verktyget för att säkra glesbygdens vårdförsörjning. 

 
5.6 Sammanfattning fallstudien 
 
Fallstudien visar att vårdvalssystemens utformning, i de tre landstingen, liknar varandra 

i många avseenden. Det är framförallt Jämtland och Västerbotten som utmärker sig som 

glesbygdslandsting. Dessa landsting har breda uppdrag, hög glesbygdsersättning och få 

privata utförare. Västernorrland skiljer sig genom att vara lite mer tillåtande mot privata 

vårdcentraler. I tabell 7 nedan ges en sammanställning av analysen av förfrågningsun-

derlaget. Utifrån tabellen kan man utläsa att Västerbotten och Jämtland framförallt arbe-

tar med strategin att bevara befintliga vårdcentraler i glesbygd och hindra nyetablering 

i tätort. Utifrån förfrågningsunderlaget var det svårare att utläsa en tydlig strategi för 

Västernorrland. Intervjuerna bekräftar i stort sätt resultatet från dokumentanalysen. 
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Jämtland utmärker sig dock som det enda landstinget där det har skett privata etable-

ringar i glesbygd. Enligt respondenterna i landstinget är det stora glesbygdstillägget den 

bästa förklaringen.  

 

Tabell 7. Förfrågningsunderlagens utformning i de tre landstingen och tillhörande strategi 

Strategier Utformning av förfrågningsunderlaget Utfall, förfrågningsunderlagets 
utformning* 

Jämtland Väster-
botten 

Väster-
norrland 

Gynna nyetablering-

ar i glesbygd 

Bara aktiv listning NEJ NEJ NEJ 

Smalt uppdrag NEJ NEJ NEJ 

Hög glesbygdstillägg JA JA NJA 

Särskild LOU upphandling - - - 

Bevara befintliga 

vårdcentraler i gles-

bygd 

Hög glesbygdstillägg JA JA - 

Listning enligt närhetsprincipen (exkl. 

privata. Kräver aktiv omlistning till privat) 

JA JA - 

Hindra nyetablering-

ar i tätort 

Breda uppdrag JA JA JA 

Listning enligt närhetsprincipen (exkl. 

privata. Kräver aktiv omlistning till privat) 

JA JA - 

Hög listningsersättning (i kombination 

med listning efter närhetsprincipen exkl. 

privata) 

JA JA NJA 

 

Analysmodellens strategier kan dock problematiseras. De strategier som formulerats 

utifrån tidigare studier gör inte anspråk på att vara fullständiga, med andra ord, det är 

möjligt att landstingen har andra metoder eller strategier för att nå målet om geografisk 

jämlikhet. Som resultaten från fallstudien visar används analysmodellens strategier i 

varierande utsträckning i de olika landstingen. Intressant är att landstingen även an-

vände andra vägar för att nå målet om god vård i glesbygd, framförallt samverkan.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION  
 

Ambitionen med uppsatsen har dels varit att öka förståelsen för hur den politiska styr-

ningen av primärvården i glesbygdslandsting ser ut inom ett obligatoriskt valfrihetssy-

stem med fri etablering. Syftet konkretiseras i den övergripande frågan: Hur hanteras 

konflikten mellan valfrihetssystem i primärvården och hälso- och sjukvårdslagens krav 

om vård på lika villkor för hela befolkningen, i en glesbygdskontext?  I detta kapitel 

besvaras denna fråga utifrån det empiriska material som presenterats i föregående kapi-

tel. Uppsatsen gör även anspråk på att vara teoriutvecklande. I uppsatsens teoretiska del 

diskuterades hur införandet av obligatoriskt valfrihetssystem i glesbygdslandsting kny-

ter an både till valfrihetslitteraturen och ’rural health’ diskursen. I kapitlets andra del 

förs således en diskussion om hur uppsatsens resultat kan bidra till denna litteratur. 

 

6.1 Slutsatser 
 

6.1.1 Delfråga 1: Hur har konflikten mellan geografisk jämlikhet och marknadsstyr-
ning diskuterats i lagen och vilka verktyg att hantera den ges? 
 

Hälso- och sjukvårdslagens målparagraf anger att målet för hälso- och sjukvården är 

’god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen’. Det är landstingens ansvar 

att uppfylla detta för alla som är bosatta inom landstingets geografiska ansvarsområde. 

Tidigare arbetade landstingen för att nå det målet genom att planera och styra etable-

ring, vårdutbud och resurstilldelning. Genom förslaget att göra vårdvalssystemet med fri 

etablering obligatorisk tappar landstingspolitikerna den möjligheten.   

 

Värdekonflikten mellan geografisk jämlikhet och valfrihet ignoreras i princip i lagen. 

När konflikten ändå berörs är det som en styrkonflikt, och då alltid genom förslag på 

möjliga lösningar. Regeringen tycks med andra ord framförallt vara inriktad på styrning, 

snarare än en diskussion om övergripande värden och mål. Förslaget att landstingen ska 

ha möjlighet att utforma vårdvalet utifrån lokala behov pekar dock på en medveten om 

att etableringsviljan kan vara lägre i glest befolkade områden jämfört med tätort. Utöver 

möjligheten att ”lokalanpassa” vårdvalssystemet ger regeringen även möjlighet att göra 

en särskild upphandling via LOU när det saknas utförare i exempelvis glest befolkade 
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områden. Det senare verktyget är anmärkningsvärt eftersom det i princip faller utanför 

lagen om valfrihetssystem. En rimlig tolkning av förslaget är att man ser att vårdvalssy-

stem med fri etablering inte är möjligt överallt. Regeringens förslag innebär dock att 

man inför möjligheten till två parallella system, där valfrihetssystemet är överordnat.  

6.1.2 Delfråga 2: Hur uppfattar företrädare för landstingen mål- och styrkonflikten 
mellan målet om vård på lika villkor för hela befolkningen och valfrihet med fri eta-
blering?  
 

Värde- och målkonflikten mellan geografisk jämlikhet och valfrihet uppfattas olika 

bland studiens respondenter. Det går en skiljelinje mellan borgerliga och socialdemo-

kratiska politiker. De förstnämnda tycks mest betrakta konflikten som en ickefråga eller 

som två värden som inte nödvändigtvis står i konflikt med varandra. Socialdemokra-

tiska politiker däremot pratar gärna om jämlikhetsaspekten som något som försämrats i 

och med valfrihetssystemet med fri etablering. En jämförelse mellan Jämtland och Väs-

ternorrland visar på skillnader mellan länen. I Socialdemokratiskt styrda Jämtland är 

målet om jämlik vård för hela befolkningen framträdande i primärvårdspolitiken. Före-

trädare i Västernorrland pratade minst om geografisk jämlikhet. En förklaring kan vara 

att länet inte lika tydligt, som övriga, präglas av stora glesbygdsområden.  

 

Samma mönster återfinns i retoriken kring styrkonflikten mellan marknadsstyrning och 

geografisk jämlikhet. Medvetenheten om möjligheten att utforma vårdvalssystemet ”uti-

från lokala behov” är självfallet utbredd bland respondenterna, vars huvudsakliga upp-

gift är just att utforma förfrågningsunderlaget. Åsikterna kring huruvida den möjlighet-

en är tillräcklig eller inte, går dock isär. Även här går en skiljelinje mellan borgerliga 

och socialdemokratiska företrädare där de senare oftare uttrycker en frustration i att 

systemet medför begränsad möjlighet till styrning. Den socialdemokratiska majoritets-

politikern i Jämtland är kritisk till etableringsfriheten och att de inte längre får skjuta till 

extra resurser till vårdenheter som går med förlust. Representanten för oppositionen 

delar inte den kritiska uppfattningen utan menar att utformningen av vårdvalssystemet 

ger stora utrymmen att styra primärvården. Ett anmärkningsvärt resultat är att flera 

landsting har svårt att hålla sig inom valfrihetslagens ramar. Det förekommer att offent-

liga vårdcentraler som går med förlust tillskjuts extra resurser från landstinget för att 

inte tvingas lägga ner.  
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Från Västerbotten kommer det fram andra perspektiv på styrproblematiken. Den social-

demokratiska majoritetspolitikern uttrycker att det är problematiskt att vårdvalssystemet 

är så stelt. Förutsättningarna för fungerande vårdvalssystem och behovet av ett brett 

åtagande skiljer sig mellan de större städerna vid kusten och inlandsorterna. Regering-

ens förslag som innebär att landstingen har möjlighet att utforma vårdvalssystemen uti-

från lokala behov tycks, enligt företrädare för Västerbottens län, inte lösa problemen när 

de lokala behoven skiljer sig inom ett landsting. Det är framförallt bredden på åtagandet 

som är kritiskt i det här fallet. En annan aspekt som majoritetspolitikern i Västerbotten 

tar upp är att vårdvalet bromsat en innovativ utveckling, bland annat gällande arbete 

med e-hälsa i glesbygd, eftersom regelverket och ersättningssystemet inte gynnar den 

verksamhet som ligger utanför åtagandet i förfrågningsunderlaget.  

6.1.3 Delfråga 3: Hur gör landstingen för att uppfylla målet om vård på lika villkor för 
hela befolkningen, vilka strategier används?  
 

I enlighet med de förslag regeringen ger i propositionen, styr landstingen primärvården 

genom utformningen av förfrågningsunderlagen. Det är åtagandets bredd, principerna 

för listning och ersättningssystemet som är viktigast. Utifrån uppdraget att tillgodose 

hela befolkningen, även glesbygden, tycks glesbygdstillägget vara det absolut viktigaste 

och starkaste verktyget. I Jämtland, som är det enda landsting där privata utförare valt 

att etablera sig i glesbygd, anser man att den höga glesbygdsersättningen är den viktig-

aste förklaringen. Representanter från både Västerbotten och Jämtland berättar att de 

valt ett brett åtagande i syfte att få ett brett och jämlikt utbud i hela länet. Däremot är det 

inget landsting som använt sig av möjligheten att göra en särskild LOU-upphandling. 

Företrädare i Jämtland berättar att de diskuterat saken, men ville inte skapa parallella 

system för primärvården. De berättar däremot att de gärna vill samverka med kommu-

nen för att möta vårdbehoven i glest bebodda områden. En sådan samverkan bedrivs i 

dagsläget, trots att det egentligen inte ryms inom vårdvalssystemet. Fördelarna med 

samverkan framkom även hos respondenterna i Västerbotten, bland annat när det rör sig 

om möjlighet till specialistvård via e-hälsa i inlandet. Men även detta faller utanför 

vårdvalssystemens ram. Problemet med dyra stafettläkare återkommer i de flesta inter-

vjuer. Det framgår att kostnaden för stafettläkare gör att många offentliga vårdenheter 

går med underskott samtidigt som landstingen inte kan skjuta till extra resurser, utan att 
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bryta mot konkurrensneutraliteten. Det gör läkarrekrytering, framförallt till glesbygd, 

till den mest brännande primärvårdspolitiska frågan hos flera respondenter.  

6.1.4 Hur hanteras konflikten mellan valfrihetssystem i primärvården och hälso- och 
sjukvårdslagens krav om vård på lika villkor för hela befolkningen, i en glesbygdskon-
text?  
 

Svaret på de tre delfrågorna som presenterats ovan utgör svaret på uppsatsens övergri-

pande fråga. Resultaten visar att landstingen upplever vårdvalssystemet som olämpligt i 

glesbygd. Flera respondenter tycker att det är problematiskt att regelverket är så fast, det 

gör det svårt att utforma vården utifrån glesbygdens behov. Trots att många uttrycker att 

möjligheten till lokal utformning av vårdvalet är otillräckligt, används detta verktyg 

som regeringen gav i propositionen. Framförallt använder man möjligheten att skriva 

breda uppdrag och ge hög glesbygdsersättning, för att bevara ett brett vårdutbud i gels-

bygd.  

 

6.2 Diskussion 
 

Som tidigare nämnts gör uppsatsen anspråk på att bidra till litteraturen om marknads-

styrning med valfrihetssystem utifrån ett glesbygdsperspektiv. Geografiska skillnader 

kan ses som ett strukturellt problem, vid sidan av den väl studerade frågan om socioe-

konomiska faktorers betydelse för jämlikhet i ett valfrihetssystem. I den senare frågan 

har man framförallt lyft fram Le Grands informationskriterium och risken för cream-

skimming som centrala aspekter. Att se till att alla individer oavsett socioekonomisk 

status har möjlighet att tillgodogöra sig välfärdstjänster i ett valfrihetssystem anses vara 

avgörande för den social jämlikhet. Strukturella faktorer, så som geografiska skillnader 

har dock inte studerats i samma utsträckning. Här är det framförallt konkurrenskriteriet 

som kan vara svårt att uppnå. Det innebär att valfrihetssystemets förutsättningar kan 

vara svåra att uppfylla i till exempel glesbygdsområden. Konsekvensen blir att viktiga 

mekanismer för att valfrihetssystemet ska kunna få de kvalitetshöjande och effektivise-

rande effekter som man önskar, helt enkelt saknas. Resultaten från fallstudierna visar att 

respondenter från samtliga län anser att reell valfrihet i glesbygd är helt orealistiskt och 

det är inte rimligt att tro att orterna där ska kunna ha mer än en utförare. Konkurrenskri-

teriet är därmed svåruppfyllt. Värdekonflikten handlar dock inte bara om valfrihetssy-
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stemets möjlighet i glesbygd, utan primärt om glesbygdsbefolknings rätt till vård. Som 

bakgrundskapitlet tydliggjorde, står hälso- och sjukvårdslagens mål om vård på lika 

villkor till hela befolkningen fast trots att styrverktygen ändrats. Den tidigare modellen 

för styrning, nämligen politisk detaljstyrning syftade till att skapa geografisk jämlikhet 

genom att vårdutbud och resurstillsättning detaljplanerades från politisk nivå. Genom 

det obligatoriska vårdvalet med fri etablering och en resursfördelning som baseras på 

patientens val, tappar landstingen möjligheten att detaljstyra resursfördelningen. Där-

med finns det även en risk att vissa medborgare blir utan vård. Frågan blir då, hur kan 

man inom ett valfrihetssystem möta målet om vård till hela befolkningen? Strukturell 

ojämlikhet som ett resultat av exempelvis geografiska skillnader bör därför uppmärk-

sammas på liknande sätt som individuell ojämlikhet tidigare gjorts. Att justera ersätt-

ningen, exempelvis genom glesbyggstillägg är ett sätt att möta dessa strukturella skill-

nader. Men det kan även handla om att anpassa bredden på uppdraget för att bättre 

jämna ut skillnader.   

 

Inom rural health-diskursen, som handlar om vårdförsörjning i glest befolkade områden, 

pratar man framförallt om behovet av planering, samverkan och situationsanpassning. 

Det handlar ofta om att möta behovet av olika typer av vårdbehov på samma vårdenhet. 

Resultaten från fallstudien antyder att dessa resultat är giltiga även i en svensk kontext. 

Respondenter både i Jämtland och Västerbotten ger uttryck för behovet av breda pri-

märvårduppdrag i glesbygd för att befolkningen där ska få så god och tillgängligt vård-

utbud som möjligt. De nämner bland annat möjligheten till e-sjukvård, med primärvård 

och specialistvård i tydligare samverkan. Samverkansformer mellan landstingsdriven 

primärvård och hemsjukvård genom kommunanställda distriktssköterskor efterfrågas 

också. Detta visar att situationsanpassning och samverkan anses vara viktiga strategier 

för att möta målet om god vårdförsörjning i glesbygd. Resultat som överensstämmer 

med rådande strömningar i ’rural health’-litteraturen. Respondenterna i fallstudierna 

berättar dock om hur vårdvalet hindrar denna typ av samverkan eftersom att regelverket 

ska gälla lika för hela länet. Målsättningen att valfrihetssystemet skulle öka innovation 

och flexibilitet tycks inte kunna uppfyllas, snarare har det fått motsatt effekt i en gles-

bygdskontext. Detta har dock inte så mycket med valfrihetssystemet i sig att göra. Re-

spondenterna poängterar att det är ersättningssystemets utformning, som bygger på en 

beställare- utförare modell som orsakat detta. Västerbotten karaktäriseras både av större 
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tätort och stora områden av glesbygd och flera respondenter menar att det därför finns 

ett behov av flexibilitet i regelverket. Exempelvis vill de ha möjlighet att låta uppdragen 

i städerna vara smalare jämfört med de som ska gälla i glesbygd, något som inte är möj-

ligt med nuvarande system. Detta visar att behovet till anpassning av lokala behov be-

höver utvidgas till att inte bara gälla mellan landsting, utan även inom landsting.   

6.2.1 Sammanfattning, diskussion. 
 

Utifrån ’rural health’ litteraturen och resultaten från fallstudierna framstår politisk styr-

ning och planering, samverkan och situationsanpassning som viktiga medel för att nå 

målet om god vårdförsörjning i glest befolkade områden. Detta rimmar dock illa med de 

förutsättningarna som marknadsstyrning med valfrihetssystem ger. Denna studie har 

visat att vårdförsörjning i glesbygd, och således målet om geografisk jämlikhet, är bero-

ende av politisk planering. Marknadsstyrning måste kompletteras med politiska insatser 

som högre ersättning, samverkansmål och kravspecifikationer som garanterar breda 

uppdrag för att vårdförsörjningen i glesbygd ska säkras. Precis som Sverige, karaktäri-

seras många länder av geografisk och demografisk heterogenitet. På liknande sätt som 

individuella faktorers betydelse för jämlikhet i valfrihetssystem har uppmärksammats, 

bör därför betydelsen av strukturella skillnader studeras vidare för att svara på frågan 

hur geografisk jämlikhet kan uppnås inom valfrihetssystem. Inte minst med tanke på att 

marknadsstyrning och valfrihetssystem blir allt vanligare modeller för styrning i utveck-

lade välfärdsstater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

REFERENSER 

 
Anell, A. Nylinder, P., Glenngård, A., (2012) Vårdval i primärvården: jämförelse av 

uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar. SKL. 

 

Anell, A. (2010) ”Choice and privatization in Swedish primary care.” Health Policy, 96, 

pp. 91-97. 

 

Anell, A. & Claesson, R., (1995) Svenska sjukhus förr och nu: ekonomiska aspekter på 

stuktur, politik och framtida förutsättningar, Landstingsförbundet. 

 

Anell, A. Nylinder, P., Glenngård, A. (2012) Vårdval i primärvården: jämförelse av 

uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar, SKL. 

 

Assmo, P. & Wihlborg, E., (2012) “Public Services Choices When There Are No Alter-

natives?: A Paradox of New Public Management in Rural Areas”, Journal of Rural and 

Community Development, 7(2), 1-17. 

 

Axelsson, Runo, (2000) ”The organizational pendulum: Healthcare management in 

Sweden 1865-1998”, Scandinavian Journal of Public Health, 28, 47-53. 

 

Bartlett & Le Grand, (1993) ”The Theory of Quasi-Markets” i: Le Grand, J. & Bartlett, 

W., Quasi-markets and Social Policy, The Macmillan Press LTD. pp:13-34. 

 

Beckman, Ludvig, (2005) Grundbok i idéanalys - Det kritiska studiet av politiska texter 

och idéer. Santérus förlag. 

 

Blomqvist Paula, (2007) ”Sjukvårdens styrning och organisation” i: Blomqvist (red.) 

Vem styr vården? – Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård, SNS För-

lag, Stockholm. 

 

Blomqvist, P. & Rothstein, B., (2000) Välfärdsstatens nya ansikte: demokrati och 

marknadsreformer inom den offentliga sektorn. Stockholm: Agora. 

 

Bourke, L., Humphreys J.S., Wakerman, J., Taylor J., (2010) ”From ‘problem-

describing’ to ‘problem-solving’: Challenging the ‘deficit’ view of remote and rural 

health”, Australian Journal of Rural Health. 18, 205–209.  

 

Esping-Andersen, Gøsta, (1990) The three worlds of welfare capitalism, Princeton N.J.: 

Princeton University Press.  

 

Essaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L., (2007) Metodpraktikan: 

Konsten att studera samhälle, individ och Marknad, 3e uppl., Nordstedts Juridik AB. 

 

Farmer, J., Philip, L., King, G., Farrington, J., & MacLeod, M., (2010) ”Territorial ten-

sions: Misaligned management and community perspectives on health services for older 

people in remote rural areas”, Health & Place, 16. pp. 275-283. 



 74 

 

Fredriksson, Mio, (2012) Between Equity and Local Autonomy: A Governance Dilemma 

in Swedish Healthcare, (Doktors avhandling). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

 

Fredriksson, M. & Winblad, U., (2008) “Consequences of a decentralized healthcare 

governance model: measuring regional authority support for patient choice in Sweden”, 

Social Science and Medicine, vol. 67, ss. 271-279. 

 

Goddard, M., Gravelle, H., Hole, A., & Marini, G., (2010) “Where did all the GPs go? 

Increasing supply and geographical equity in England and Scotland”, Journal of Health 

Services Research and Policy, Vol 15, No. 1, pp 28-35. 

 

Hanlon, N.T. & Rosenberg, M.W. (1998) ”Not-so-new public management and the de-

nial of geography: Ontario health-care reform in the 1990s”, Environment and Planning 

C: Government and Policy, Vol 16. Pp: 559-572. 

 

Hart, J. T., (1971) “The inverse care law”, The Lancet, Vol. 297, Issue 7696 pp: 405–

412.  

 

Hjelmgren, J. & Anell, A., (2007) “Population preferences and choice of primary care 

models: A discret choice experiment in Sweden”, Health Policy, 83 (2-3), pp.314-322.  

 

Hood, Christopher, (1991) ”A public management for all seasons”, Public Administra-

tion Review. 69(1): 3-19. 

 

Humphreys, John S., (2009) ”Key considerations in delivering appropriate and accessi-

ble health care for rural and remote populations: Discussant overview”, Australian 

Journal of Rural Health, 17, pp: 34-38. 

 

Humphreys, John S., (1997) ”Reflections on National Rural Health Policy: The ’Big 

Picture’ Framework”, Australian Journal of Rural Health, 5. pp 48-52. 

 

JLL, (2012a) ”Jämtlands läns Årsredovisning 2011” Tillgänglig: 

[http://www.jll.se/omoss/ekonomi.4.74b162ff126bb6e3e61800088.html], Hämtat: 

2013-04-25. 

 

JLL, (2012b) ”Hälsovalet Jämtlands län 2013”, Dnr LS 686/2012. 

 

JLL, (2006) ”Presentationsbroschyr om landstinget”, Tillgänglig: 

[http://www.jll.se/omoss.4.5e94d7681203488329d800022633.html] Hämtat: 25.04.13. 

 

Kammarkollegiet, (2013) ”om LOV”, Tillgänglig: 

[https://www.valfrihetswebben.se/om-lov.aspx], Hämtat: 04.02.2013. 

 

Kammarkollegiet, (2011-3) Upphandling enligt LOV – en processbeskrivning. Vägled-

ning 2011:3.  

 

Konkurrensverket, (2010) Uppföljning av vårdval i primärvården. Valfrihet, mångfald 

och etableringsförutsättningar, Rapportserie 2010:3. 



 75 

 

Konkurrensverket (2012) Val av vårdcentral: Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i 

vårdvalssystemen. Rapport 2012:2. 

 

Kreisz F.P. & Gericke C., (2010) ”User choice in European health systems: towards a 

systematic framework for analysis”, Health Economics, Policy and Law 5, 13‑30 

 

Le Grand, Julian, (2009) ”Choice and competition in publicly funded health care”, 

Health Economics, Policy and Law 4, 479-488 

 

Le Grand & Bartlett, (1993), ”Introduction” i: Le Grand, J. & Bartlett, W., Quasi-

markets and Social Policy, The Macmillan Press LTD. pp:1-12. 

 

Lundvall, Karl, (2010). Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering? – 

erfarenheter från valfrihetsreformen inom primärvård. Konkurrensverkets uppdrags-

forskningsrapport 2010:4. 

 

Montin, Stig, (2002) Moderna Kommuner. 1 uppl. Malmö: Liber ekonomi. 

 

Mörth Ulrika, (2004) Soft law in governance and regulation: an interdisciplinary anal-

ysis. Cheltenham, E. Elgar.  

 

Nationalencyklopedin, (2013a) ”hälso- och sjukvård”, Tillgänglig: 

[http://www.ne.se/lang/hälso-och-sjukvård], Hämtad 2013-03-14. 

 

Nationalencyklopedin, (2013b) ”Västerbottens län” Tillgänglig: 

[http://www.ne.se/lang/v%C3%A4sterbottens-l%C3%A4n], Hämtat: 2013-04-26. 

 

Nationalencyklopedin, (2013d) ”Västernorrlands län”, Tillgänglig: 

[http://www.ne.se/lang/v%C3%A4sternorrlands-l%C3%A4n], Hämtat: 2013-04-26. 

 

Otter, C. von & Saltman, R. B., (1990) Valfrihet som styrmedel: fem artiklar om den 

offentliga sektorns möjligheter. Stockholm: Arbetslivscentrum, Informationsskrift 27.  

 

Pierre, J. & Peters, B. G., (2000) Governance, politics and the state, Basingstoke New 

York, Macmillan ;St. Martin's. 

 

Proposition, (2008/09:74) Vårdval i primärvården. 

 

Protokoll 2008/09:73, Riksdagens protokoll 2008/09:73 Torsdagen den 19 februari 

”Protokoll och debatt”, Tillgänglig: [http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Kammaren/Protokoll/_GW0973/], Hämtat: 21.03.13 

 

Repstad, Pål, (1999) Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 3e 

uppl. Studentlitteratur. 

 

Rothstein, Bo (2002) Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska 

logik. SNS Förlag, andra upplagan, Tryck 2002.  

 



 76 

Rothstein Bo (2001) “The Universal Welfare State as a Social Dilemma”, Rationality 

and Society, 13 (2), 213–33.  

 

Rothstein, Bo, (1994) Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska 

logik. SNS Förlag, första upplagan.  

 

SCB, (2013) ”Församlingsfolkmängd efter kön 31 december 2012”, Tillgänglig: 

[http://www.scb.se/Pages/ProductTables____25795.aspx], Hämtat: 2013-04-25. 

 

SFS, (2008:962) Lag om valfrihetssystem . 

 

SFS, (2007:1091) Lag om offentlig upphandling. 

 

SFS, (1982:76) Hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Siverbo, Sven, (2007) ”Drivkrafter bakom nya organisationsmodeller inom sjukvården”, 

i Blomqvist, Paula (red). Vem styr vården?, SNS förlag. pp. 157-186. 

 

SKL, (2011) ”Lista – marjoriteter och maktskiften i landsting och regioner”, Tillgäng-

lig: 

[http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner/politisk_majo

ritet_i_landstingen] Hämtad: 2013.03.05. 

 

SKL, (2010) ”Kommungruppsindelning 2011 – Revidering av Sveriges Kommuner och 

Landstings Kommungruppsindelning”. Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

SOU 2008:37, Vårdval i Sverige. 

 

Tillväxtanalys, (2011) Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2011, Myn-

digheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Dnr 2011/053. 

 

Tillväxtanalys, (2010) Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar – modellering ge-

nom indexerad tillgänglighet, Tillväxtanalys Working Paper/PM 2010:1. 

 

Wakeman, J., Humphreys J. S., Wells, R., Kuipers, P., Entwistle, P., Jones, J., (2008) 

”Primary health care delivery models in rural and remote Australia – a systematic re-

view”, BMC Health Services Research, 8:276. 

 

Valmyndigheten, (2013a) ”Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län – Röster”, 

Tillgänglig: [http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/L/lan/23/index.html], Hämtat: 

2013-04-26. 

 

Valmyndigheten, (2013b) ”Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län – Röster”, 

Tillgänglig: [http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/L/lan/24/index.html], Hämtat: 

2013-04-26.  

 

VLL, (2013) ”Liv och hälsa i Västerbotten” Tillgänglig: 

[http://www.vll.se/defau‘lt.aspx?id=26133&refid=29399] Hämtat: 2013-04-26. 

 



 77 

LVN, (2012a) ”Presentation LVN 2012 svenska”, [Tillgänglig: http://www.lvn.se/Om-

oss/Fakta-om-landstinget/], Hämtat: 2013-04-26. 

 

LVN, (2010) ”Ändrat politiskt styre”, Tillgänglig: [http://www.lvn.se/om-

oss/nyhetsarkiv/andrat-politiskt-styre/] Hämtat: 2013-04-26. 

 

Winblad, U., Isaksson, D. & Bergman, P., (2012) Effekter av valfrihet inom hälso- och 

sjukvård: en kartläggning av kunskapsläget. Stockholm: Myndigheten för vårdanalys 

 

1177.se, (2013) ”Hitta vård” Tillgänglig: [http://1177.se/Vasternorrland/Hitta-

vard/Jamtland/?q=H%C3%A4lsocentral&cc=23&l=all&uaid=901E49617AB7AC13E2

BFAAE3C0EFD574:3133302E3233382E3234362E3334:5246711765916984370] 

Hämtat: 2013-04-26. 

 

2008/09:SoU9, Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU9 ”Vårdval i primärvården”, 

Tillgänglig: [http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-

dokument/Betankanden/200809Vardval-i-primarvarden-_GW01SoU9/], Hämtat: 

21.03.13. 

 

Källmaterial  
 
Anell, A. Nylinder, P., Glenngård, A., (2012) Vårdval i primärvården: jämförelse av 

uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar. SKL. 

 

JLL, (2012b) ”Hälsovalet Jämtlands län 2013”, Dnr LS 686/2012. 

 

Proposition, (2008/09:74) Vårdval i primärvården. 

 

VLL, (2012) ”Hälsoval Västerbotten 2012. Uppdrag och regler – förfrågningsunderlag. 

VLL 805-2012. 

 

VLN, (2012b) ”Vårdval Västernorrland, Regelbok för godkännande 2013, Primärvård”. 

 

VLN, (2012c) ”Vårdval Västernorrland, Ersättning 2013, bilaga 3, Primärvård”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
A. Inledningsvis 

A.1. Vad har du för roll i landstinget?  

A.2. Hur länge har du haft den? 

 

B. Värdekonflikt mellan jämlikhet och valfrihet – Hur ser du på möjligheten att 
uppnå vård på lika villkor till hela befolkningen i ett valfrihetssystem? 
 
B.1. Tycker du att det finns en motsättning mellan valfrihet och vård på lika villkor för 

hela befolkningen - Alltså ett geografiskt perspektiv på jämlikhet och likvärdighet? 

B.2. Kan man uppnå målet om vård på lika villkor för hela befolkningen i ett valfrihets-

system med fri etablering? – Vad kan du som politiker göra? 

 

C. Styrkonflikt? – Hur ser du på möjligheten att styra och planera vården? 

B.1. Hur ser du på din möjlighet att styra och planera primärvården inom ramen för 

valfrihetssystem? 

B2. Anser du att ni har möjlighet att uppnå de mål som Hälso- och sjukvårdslagen stäl-

ler för primärvården, genom de ”styrverktyg” som finns till förfogande? 

 

D. Vilka strategier använder ni för att nå målet om geografisk jämlikhet? 

D.1. Är det viktigt att aktivt arbeta för att få till etableringar i glesbygd? 

 D.1.a. Hur kan man göra för att försöka styra mot nyetablering i glesbygd? 

D.2. Tror du att det är en risk att vårdcentraler i glesbygdsområden lägger ner till för-

mån för tätorterna? 

D.2.a Gör ni något för att hindra en sådan utveckling? 

D.3. Är det ett problem för glesbygden, om det sker många nyetableringar i tätorter? 

D.2.a Gör ni något för att hindra en sådan utveckling? 
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Bilaga 2. Tillväxtanalys kartläggning av fördelningen av vårdcentraler utifrån tillgänglighetskategori och lansting.  

Källa: Tillväxtanalys 2011:38 
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Bilaga 3. Översikt dokumentanalys av förfrågningsunderlag 

Vårdvalssystemet Västerbotten Västernorrland Jämtland 

VÅRDENHETENS UPPDRAG 

Bredd Basuppdraget Basuppdrag: Hälsofräm-
jande och sjukdomsföre-
byggande åtgärder; Vård 
och behandling; Rehabili-
tering och habilitering; 
Diagnostik och medicinsk 
service; Kris- och kata-
strofberedskap; Samver-
kan; Undervisning och 
utbildning. 

Vårdcentralerna har ett 
brett uppdrag med; Familje-
läkarmottagning; Distrikts-
sköterskeverksamhet; Barn-
hälsovård; Mödrahälsovård; 
Arbetsterapeutverksamhet; 
Sjukgymnast-verksamhet; 
Psykosociala insatser; Hem-
sjukvård  
 

Basuppdrag: 
Mottagningsverksamhet 
för såväl akut som plane-
rad utredning, vård och 
behandling; rehabilite-
ring; psykosocial verk-
samhet; läkarinsatser 
inom den kommunala 
hälso- och sjukvården; 
rådgivning; dygnet runt 
ansvar; mödrahälsovård; 
barnhälsovård; medi-
cinsk service; hälsofräm-
jande- och sjukdoms-
förebyggande insatser; 
smittskydd och vårdhy-
gien; utbildningsansvar 

Barnahälsovård Ja  Ja Ja 

Mödrahälsovård Ja Ja Ja 

Rehabilitering Ja Ja Delvis (Kiropraktorer och 
arbetsterapeuter ingår 
inte) 

Medicins fot-
vård 

Ja Ja Ja 

Kostnads-
ansvar 

Allmänläkare, 
sjukgymnast på 
nationell taxa 

Ja Ja Ja 

Primärvårds-
besök i andra 
landsting 

Nej Ja Nej 

Besök hos andra 
inom vårdval 

Ja Ja Ja 

Allmänläkeme-
del för listade  

Ja Ja Ja 

Medicinsk Ser-
vice: 

Ja Ja Ja 

Hjälpmedel och 
förbrukningsar-
tiklar 

Delvis (ej vissa hjälpmedel) Delvis (ej vissa hjälpmedel) Delvis (ej vissa hjälpme-
del) 

Tilläggsuppdrag Landstinget bestämmer 
vilka vårdenheter som ska 
bedriva särskilda tilläggs-
uppdrag mot särkskild 
ersättning 

  

ERSÄTTNINGSSYSTEM  

  Generell ersättning (62%) / 
Särskilld ersättning (38%) 
(Generell innehåller; vård-
peng 80%, Prestationsbase-
rad 18% och målbaserad 2 
%) 

 

Fast % 85% 80% (av generell)  
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Juste-
ring 
för: 

 

Vårdtyngd/ sjuklig-
het 

Ålder (6 klasser) + omfat-
tande vårdbehov 

Ålder (fyra åldersklasser) Ålder (5 klasser) 

Socioekonomi Ja, enligt CNI Ja, enligt CNI Ja, enligt CNI 

Lokalisering Procentpåslag på ål-
dersviktad kapitering, 
enhetens avstånd till 
närmaste sjukhus: 
30-70 km     -   9% 
71-140 km   -   24% 
141-200 km -   40% 
> 200 km      -   90% 

Tillägg om mer än 30 km till 
närmaste sjukhus. Uppräk-
ning utifrån listades ålder. 
Extra ersättning för filialer i 
glesbygd – Glesbygddstillägg 
är inte del av den fasta ge-
nerella ersättningen utan 
ingår den särskilda ersätt-
ningen. 

Viktat utifrån avstånd 
vikt 1 = 803kr/listad 
individ. 
0-29 km   0  0  
30-69 km   1,00  1,00  
70-99 km   1,29  1,29  
100-149 km                 
1,68  1,68  
> 150 km    
2,25   
 

 Läkemedel   Ja, åldersviktad ersätt-
ning. 

 Folkhälsoinsats   Grundersättning för 
folkhälsoinsats 

Rörlig % 15% 20 %  

 Besöksersättning: 
- Listade 
- Listade annan  
enhet 
 

- Patientavgifter med till-
lägg, landsting kompense-
rar vid avgiftsfrihet 
- Ja 

- Samma besöksersättning 
oavsett yrkeskategori (410 
kr inkl. besöksersättning) 
- Ja 

- Enbart patientavgifter 
- Ja 

Målersättning Ja, 9 mål Ja, kontinuitet och undvik-
bar slutenvård 

Ja, 10 + mål 

LISTNING 

Allmänt Alla folkbokförda kan välja 
bland VLLs godkända HC. 
Kan välja från 16 år. 
Det finns inget tak för 
antal listade patienter 

Länets folkbokförda kan fritt 
(från 16 år) lista sig på vård-
central i offentlig eller privat 
regi.  

Alla folkbordförda kan 
välja. Från 18 år. Finns 
inget tak för antal listade 
patienter.  

Redan listning gäller tills 
aktivt omval görs 

 Ersättning för sjukresa 
utgår endast till närmast 
geografiskt belägna 
vårdenhet inom den 
kommun där personen 
är folkbokförd. Listning 
vid annan enhet kan 
inte ge hembesök. 

Personer som gjort aktivt 
val och sedan flyttar står 
kvar på samma HC 

  

Passiv  Icke-val alternativ Tillhör HC inom geogra-
fiska närområdet  

Enligt närhetsprincipen, 
oavsett vårdgivare 

Ickeval bygger på när-
hetsprincipen, lands-
tinget beslutar om vilken 
enhet. 

Vid förändring av geogra-
fiska närområdet består 
befintlig listning till med-
borgaren gör annat aktivt 
val. 
 

 

Personer som flyttas och 
inte gjort aktivt val, listas 
på HC i det geografiska 
närområde de flyttat till. 

Personer som flyttas och 
inte gjort aktivt val, listas 
på HC i det geografiska 
närområde de flyttat till. 
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Källa: Anell m. fl. 2012; VLN, 2012b; VLN 2012c;  JLL, 2012b; VLL, 2012 

 

 

 

 

Om aktivt val gjorts tidi-
gare kvarstår detta även 
vid flytt. 

Nyinflyttade / 
inflyttade 

Om inget aktiv val görs, 
tillhör barnet samma HC 
som mor eller annan vård-
nadshavare 

Får information om vårdval, 
tills aktivt val görs listas 
denne enligt närhetsprinci-
pen.  

Om inget aktiv val görs, 
tillhör barnet samma HC 
som mor eller annan 
vårdnadshavare 

Inflyttade tillhör HC inom 
det geografiska närområ-
det tills aktiv val görs 

Nyinflyttade som inte 
gjort aktivt val listas 
enligt närhetsprincipen, 
landstinget beslutar om 
vilken enhet. 

Vård-
central 
flyttar/ 
upphör 

 Om HC flyttar måste de 
informera listade personer 

 Om vårdenhet upphör 
uppmanas listade perso-
ner till omval. Icke-val 
listas om enligt närhets-
principen till närmaste 
vårdenhet inom kom-
munen.  

VLL har planeringsansvar, 
om HC flyttar och ingen ny 
etablerar sig. Om HC upp-
hör ligger ansvar på VLL 
att i varje enskillt fall han-
tera hur tillhörande pati-
enter ska tas hand om. 


