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Sammanfattning 

Denna magisteruppsats i Ekonomisk Historia avser undersöka drivkrafter och motiv 

bakom de institutionella förändringar som svensk sjukvård genomgått och hur det i 

sin tur ledde fram till Lagen om valfrihetssystem. Vidare undersöks hur LOV 

påverkat utbudet av vårdcentraler inom Västerbottens läns landsting. 

Undersökningsperioden är 1983 – 2015. På 1980-talet skedde institutionella 

förändringar som var förutsättningar för den liberalisering av svensk sjukvård som 

skedde på 1990-talet. Kostnaderna för svensk sjukvård steg årligen från mitten på 

1960-talet och när krisen slog till på 1990-talet skedde omfattande förändringar. 

Stora delar av offentlig sektor rationaliserades och öppnades upp för privata aktörer. 

Detta skedde även inom VLL. I mitten på 2000-talet började LOV utredas och 

argumenten för ett genomförande av reformen var framförallt att den konkurrens 

som skulle uppstå skulle leda till bättre vård för vårdtagarna. Befolkningen skulle via 

LOV få möjlighet att digitalt välja sin vårdcentral. Inom VLL uppkom 5 privata 

vårdcentraler. Den största Umeå Vårdcentral/ Dragonens hälsocenter lades ut på 

upphandling 2004 och försattes i drift juni år 2006. Ersättningen från VLL till 

Carema fick korrigeras årligen vilket indikerade på hur komplext det är att kalkylera 

för kostnader inom sjukvården. Efter avtalsperioden fanns en möjlighet att förlänga 

med 24 månader men VLL valde att inte förlänga med Carema utan krävde en 

omförhandling då vårdbolaget misskött sig på ett flertal punkter. Bland annat så 

saknades sjukgymnaster och det fanns inte möjlighet till kontinuerlig läkarkontakt 

för patienterna. Detta visar på den problematik som kan uppstå vid privatisering av 

offentlig verksamhet, när den ofrånkomliga vinstjakten leder till att kostnader ska 

hållas nere för att uppnå större marginaler. Samtidigt bör politikers önskan om 

valfrihet och privatiseringar ifrågasättas då det finns få tecken på att det är 

befolkningens önskan.  

Key words: Ekonomisk historia, Sjukvård, Lagen om valfrihetssystem, 

Privatisering, Vårdcentral  
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1. Inledning  

De flesta har nog varit i där. När feber och förkylning suttit i några dagar för länge, 

insikten om att sjukdomen inte ger med sig och att man är så illa tvingad att kontakta 

vården. ”Våra telefontider för dagen är för närvarande slut, återkom nästkommande 

dag” meddelar vårdcentralens telefonsvarare. Jaha, okej. Klockan 08.00 morgonen 

efter rings det frenetiskt och till slut kommer samtalet fram. ”Du är tyvärr inte 

skriven på denna vårdcentral” meddelar hen på andra sidan telefonen. Vänta, va? 

Efter lite efterforskning så trillar polletten ner, jag är ju skriven på vårdcentralen vid 

barndomshemmet, inte den i närheten där jag bor nu. Nytt försök görs, sen sitter 

man där några timmar senare, i väntrummet, sneglandes mot väggklockan. Krasslig, 

ont och trött, grämande och bitter över hur lång och utdragen väntan det är. Jag fick 

ju tid 13.30, nu är klockan 14.05! Varför har ingen har ropat in mig? Oj vad han som 

sitter bredvid mig hostar mycket och luktar konstigt, vad han för sjukdom? 

Väntetiden kombinerat med sjukdomstillståndet leder till en frustration som gör att 

hela svenska sjukvårdssystemet ifrågasätts, varför betala skatt när människor ändå 

inte får hjälp? Men sen helt plötsligt ropar någon ens namn, undersökningen 

genomförs, eventuell medicin hämtas ut och allt är som bortglömt. Vilken fantastisk 

sjukvård vi har i Sverige!  

Den sjukvård som erbjuds inom Sveriges gränser år 2018 har genomgått en kraftig 

omvandling jämfört med den sjukvård som fanns tillgänglig när en grupp 

socialdemokrater började utforma och implementera den svenska modellen på 1930-

talet. Utöver uppenbara förändringar genom exempelvis teknologiska innovationer, 

nya medicinska botemedel och redskap vid diagnostisering, så har funktionaliteten 

inom sjukvården förändrats. Initialt fokuserade sjukvården på att vårda, nu ska den 

istället förebygga, behandla och bota. Det har även vuxit fram nya dilemman som 

1930-talets läkare och beslutsfattare inte behövde ta ställning till, exempelvis vems 

ansvar det blir att finansiera och genomföra korrigeringen efter misslyckad 

skönhetsoperation som gjordes hos en privatklinik eller kanske till och med 

utomlands. En sak gäller dock fortfarande inom svensk sjukvård och det är 

grundtanken från 1930-talet, målet att samtliga invånare ska ha tillgång och 

möjlighet till bra och likvärdig vård oavsett socioekonomisk status eller geografisk 

tillhörighet. 
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Efterfrågan på vårdtjänster har ökat avsevärt sedan 1960-talet. Förklaringen till 

ökningen finns dels i den faktiska befolkningsökningen, men även i att landstingen 

tack vare medicin-teknologisk framgång har möjlighet att erbjuda fler tjänster. Den 

ökade efterfrågan började dock redan på 1970-talet medföra problem sett till växande 

väntetider och patientköer. Detta var givetvis problematiskt med tanke på att en av 

grundbultarna i sjukvården var tillgång och tillgänglighet för invånarna. Den största 

negativa effekten av bristande tillgänglighet och lång väntan för patienter kan givetvis 

vara medicinska konsekvenser såsom att sjukdomar inte upptäcks i tid eller att 

patienten får vänta onödigt länge vilket medför onödigt lidande eller i värsta fall 

döden. Men det kan även medföra att invånarna tappar tillit tillsjukvården vilket kan 

leda till att hela systemet ifrågasätts.  

För att hantera uppkommen problematik och utveckla svensk sjukvård har en rad 

institutionella förändringar genomförds sedan 1960-talet. Bland annat Lagen om 

valfrihetssystem som började gälla i mitten på 2000-talet. Tanken med LOV var att 

den skulle ge patienter och brukare möjlighet att välja vårdalternativ. Dels såg det 

som något positivt för invånarna att de faktiskt skulle få möjligheten att få möjlighet 

att välja vårdcentral. Detta förväntades även leda till att fler privata alternativ 

etablerades och konkurrens skulle uppstå vilket skulle innebära bättre vård och ökad 

tillgänglighet för patienterna. Om utfallet blev som förväntat och fördelarna som 

lyftes fram i prepositionen inföll återstår att se 

1.1 Syfte och frågeställningar 

LOV infördes i Sverige med motiveringen att en ökad valfrihet för patienter skulle 

bidra till ökad konkurrens. Vårdcentraler, både privata och offentliga, förväntades bli 

”tvingade” till effektivisering och förbättring för att behålla sina patienter vilket skulle 

leda till en mer kostnadseffektiv primärvård. Detta var i tydlig kontrast mot den 

hälso- och sjukvårdspolitik som drivits i Sverige sedan välfärdsstatens uppkomst där 

grundtanken var en omfattande offentlig, likvärdig vård till samtliga medborgare. 

Syftet med denna uppsats är dels att beskriva de övergripande politiska och 

institutionella förändringar som ledde fram till lov, samt att göra en studie på 

landstingsnivå av privatiseringens effekter.  
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De två huvudfrågeställningar som ska besvaras: Vilka var de drivkrafter och motiv 

som låg bakom de institutionella förändringarna av hälso- och sjukvårdspolitiken 

efter 1945 och hur kan de sättas in i en allmän förändring av välfärdspolitiken? På 

vilket sätt har lov påverkat tillgängligheten av vård i Västerbotten under 2000-talet? 

1.1.1 Avgränsningar och definitioner  

Den huvudsakliga undersökningsperioden för uppsatsen är från 1983 - 2015, i och 

med att det var då Hälso- och sjukvårdslagen implementerades. Före 1983 var 

privatiseringar mycket ovanliga. Dock finns det i uppsatsen en kort beskrivning om 

sjukvården före 1983 för att kunna få en bättre överblick över sjukvårdens 

omvandling. Vidare undersöks inget län specifikt annat än VLL.  

Hälso- och sjukvårdspolitik definieras som den övergripande inriktningen på svensk 

sjukvård som bestämts av styrande politiker. Med Sjukvård menas det vårdutbud 

som finns tillgängligt för patienter. Fokus i denna uppsats ligger dock på 

Vårdcentraler. Privatisering i kontext av vårdcentraler är något speciellt då det är 

privata aktörer som tydligt styrs av landsting då de ges tillåtelse till drift i samband 

med upphandlingar, där fast ersättning och dylikt bestämts. Det är således inte helt 

privata, fristående enheter som exempelvis prissätter sina tjänster helt fritt. 

Vårdcentral och Hälsocentral är två benämningar för samma sak och hälsocentral 

används mest i Norrland.  

1.2 Material och metod 

Det huvudsakliga empiriska materialet till grund för denna uppsats utgörs av 

ekonom-historisk forskning kring olika aspekter av välfärdssektorns utveckling.  

Materialet gällande debatten kring vårdcentraler och LOVs regionala påverkan inom 

VLL hämtades från protokoll från landstingsfullmäktige. Det föll sig därför naturligt 

med en kvalitativ forskningsmetod framförallt då protokollen till största del innehöll 

transkriberingar av debatter och skrivna interpellationer. En generell och något 

förenklande förklaring av kvalitativ forskningsmetod beskriver det som en 

forskningsdesign där vikten ligger på ord snarare än siffror. 1 Kvalitativ metod är 

passande för samhällsvetenskaplig forskning likt denna uppsats då analys och 

                                                   

1 Bryman 2011, s 340 
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resultat kräver förståelse för den sociala verkligheten. 2Forskning inom Ekonomisk 

historia är inget undantag och därför inleds denna uppsats med beskrivning av den 

förändring över tid som svensk sjukvård genomgått för att på så sätt få tydligare 

förståelse de nya förutsättningarna- samt argumenten för LOV.  

Arbetet med uppsatsen utgick ifrån Brymans modell av en kvalitativ undersökning: 3 

1. En generell frågeställning 

2. Val av undersökningsplats/person 

3. Datainsamling 

4. Analys av insamlade data 

5. Teoretiskt arbete (Ev följt av 5a: Specificering av frågeställning och 5b: 

Ytterligare datainsamling) 

6. Resultat och slutsats 

Val av inriktning för uppsatsen var tidigt bestämt, initial frågeställning och 

övergripande forskningsfråga likaså. Det kanske är banalt att motivera uppsatsens 

inriktning med ”att det är en aktuell fråga”, men snabb sökning på internet visar att 

det i detta fall stämmer väldigt väl4. Att debatten kring sjukvård är så pass aktuell, 

och dessutom varit det till och från de senaste 40 – 50 åren, medförde en 

förhoppning om att kunna ytterligare analysera och förklara den moderna debatten 

om valfrihet och privatisering om allt dessutom sattes in i en historisk kontext. Vidare 

fanns önskan om att kartlägga hur LOV och privatisering faktiskt påverkat utbudet av 

vård, i detta fall vårdcentraler, på regional nivå. För att undersöka tillgänglighet av 

vårdcentraler valdes Västerbottens läns landsting framförallt av två 

huvudanledningar. Dels för tillgängligheten då VLL’s arkiv finns i Umeå, men även 

för att VLL innefattar ett stort geografiskt område med en (relativt) stor stad i Umeå, 

en mindre stad i Skellefteå och flertal mindre orter såsom Lycksele, Vilhelmina, 

Dorotea, Åsele, Storuman med flera. Detta medförde en god förutsättning för att 

                                                   

2 Bryman 2011, s 341 - 342 

3 Bryman 2011, s 346 

4 Sök på ett av- eller kombinationer av orden ”Lagen om valfrihetssystem”, ”Privatisering 
vårdcentraler”, ”Sjukvård”+ namnet på någon av de stora dagstidningarna på Google.se så kommer det 
100-tals träffar på debattartiklar och inlägg av olika slag med spridda åsikter om frågan. Detta utöver 
alla riksdagsdebatter, debatter på regionalpolitisk nivå etc. 
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genomföra en komparation i utfallet mellan orterna, exempelvis om det fanns tydligt 

skillnad i LOV genomslag i universitetsstaden Umeå kontra Dorotea och Skellefteå. 

Här går det givetvis att argumentera för att en komparation mellan orter med större 

geografisk spridning, exempelvis Åsele med någon likvärdig ort i södra Sverige, hade 

varit bättre för urvalet. Tidigare problematisering5 av hur valfrihetsreformer påverkat 

gles bygd har visat på problem oavsett samhällena finns i södra- eller norra Sverige. 

Det visar alltså inte på någon form av ”norrlandsdiskriminering”, utan snarare ett 

generellt problem för gles byggd oavsett geografisk punkt.  

Insamling av material relaterat till VLL genomfördes på landstingets arkiv i Umeå. 

Samtliga protokoll från Landstingsfullmäktige 1982 – 2015 undersöktes. Initialt 

loggades allt kopplat till uppsatsens område, exempelvis interpellationer på mitten av 

1980-talet gällande vårdköer, institutionella förändringar på 1990-talet och dylikt. 

Mycket i protokollen var dock repetitivt och många debatter och interpellationer 

gällande samma fråga återkom möte efter möte och i många fall var 

interpellationerna utan värde för uppsatsen. Därför skedde en viss gallring av 

materialet vilket kan problematiseras sett till urvalaspekten, då gallringen eventuellt 

är något som skulle kunna göras för att påverka uppsatsens inriktning och resultat 

vilket diskuteras vidare i avsnittet om källkritik.  

1.3 Källor och källkritik 

För att besvara frågeställningen kring vilka drivkrafter som legat bakom den 

institutionella förändring som svensk sjukvård genomgått så har empiriskt ekonom-

historiskt material som redogör svensk sjukvårdshistoria på makronivå använts. 

Detta för att få en tydlig övergripande bild av förändringen som skett inom Svensk 

sjukvård. För att få en tydlig bild av just LOV så har utredningar samt 

riksdagspreposition varit huvudkällan. Detta har kompletterats med 

landstingsprotokoll från VLL för att kunna analysera och redogöra förändringen på 

lokal nivå. Undersökningar av bland annat Svallfors och Rothstein har använts 

verktyg för att analysera, problematisera och förstå sjukvårdens utveckling och 

debatt. 

                                                   

5 Se exempelvis Helene Strömbergs forskning om färdtjänst i gles byggd 
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Diskussionen kring källkritik i denna uppsats utgår från Historieprofessor Maria 

Ågrens kriterier: Synlighet, Vikt och Trovärdighet.6 Ågren menar att det källkritiska 

begreppet bör vidareutvecklas och innefatta mer än de klassiska kriterierna närhet, 

beroende, tendens7 för att tydligare inkludera den historiska insikt som historikern 

besitter och hur den redan existerande kunskapen bidrar till forskningen som denne 

utför. Begreppet Synlighet är intressant, men kanske inte mest relevant, för denna 

uppsats då det handlar om varför vissa händelser, personer, företeelser, debatter och 

dylikt visar sig i källmaterialet. Fenomen som för tidsperioder, av olika anledningar, 

var aktuella och extra debatterade blir också återspeglat i källmaterialet. Debatter av 

dessa slag har tendens att gå i cykler och kan därför periodvis vara mer- och mindre 

debatterat. Just detta fenomen visades tydligt i protokollen från 

landstingsfullmäktige. Interpellationer om privatisering av vårdcentraler och 

liknande ämnen kom i kluster vissa år, för att sedan inte alls nämnas vid något 

landstingsfullmäktige på några år. Ågren menar att det i fall som dessa är viktigt att 

historikern använder kunskap om tidsperioden och ämnet för att kunna tolka och 

analysera svängningarna i källmaterialet. Vad exakt som drev fram att 

privatiseringsdebatten var så pass cyklisk inom VLL kan bero på många faktorer 

såsom politiska svängningar, ekonomiska konjunkturer eller kanske ibland bara 

tillfälligheter. Varför ett specifikt ämne debatteras bör inte påverka resultatet särskilt 

mycket, förutsatt att det håller sig till just debatter, snarare än genomföring av 

privatiseringar. Sedan om det var debatt om privatiseringar som drev fram 

privatiseringar, eller om det var faktiska privatiseringar som drev fram debatt om 

dessa får vara osagt. För det är värt att poängtera att bara för att det framfördes 

interpellationer och önskningar från politiker om privatisering och förändring så var 

det sällan de faktiskt genomfördes. Denna rapport fokuserade på de reformer och 

förändringar som genomfördes, och en fördel med historisk kartläggning är att det 

ofta går att analysera utifrån från ett resultat. 8 Ågrens kriterier Synlighet är dock 

ytterst viktigt inom historisk forskning och kan motiveras med tydliga exemplet att 

                                                   

6 Ågren 2005, s 250 - 252 

7 Som i ågrens modell faller in under begreppet trovärdighet  

8 Ågren 2005, s 253 - 255 
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bara för att många historiska primärkällor utelämnar kvinnligt förvärvsarbete så 

innebär det inte att kvinnor inte förvärvsarbetade.  

Med vikt menas det som oftast kallas för representativitet, det vill säga hur pass 

betydelsefull och hithörande information från källor är för ett arbete. Ågren 

benämner kriteriet som Vikt då hon anser att det bör redogöras och analyseras 

djupare huruvida källmaterial är centralt och relevant för ett arbete, ”är 

informationen viktig eller inte för besvarandet av vår fråga”. 9 Detta görs genom en 

kvalitativ genomgång av materialet samtidigt som det är värt att hålla i eftertanke att 

samma material oftast kan tolkas på flera sätt. Att bedöma huruvida material är 

relevant för denna rapport var både svårt och enkelt på samma gång. Det finns 

självklart en poäng att få en så bred och bild av sjukvårdens utveckling och den 

relaterat till övriga samhällets utveckling. Men samtidigt medför det en markant risk 

att genomgången blir för spretig och för onödigt omfattande. En central del i denna 

rapport är att beskriva förändring gällande privatisering och ökad valfrihet, för att 

sedan problematisera det kontra vad befolkningen faktiskt vill, och vad det medfört.  

Källorna till denna rapport är av olika karaktär vilket medför att reflektion kring 

Trovärdighet bör anpassas efter detta. 10 Mycket av litteraturen är modern 

publicerad forskning som i sin tur genomgått källkritisk granskning och därför bör 

det inte finnas anledning att misstro den, framförallt kopplat till tid och närhet. Det 

kan givetvis finnas tendens i all publicerad forskning, men då är det upp till 

rapportförfattaren att balansera innehåller och samtidigt ha insyn om detta och hur 

det kan påverka rapportskrivningen och resultatet. Angående material och protokoll 

från VLL och övrig politisk publikation så finns det anledning till att ytterligare 

reflektera kring tendensproblematiken. Det finns tydliga partipolitiska tendenser när 

det kommer till de generella åsikter och förhållandet till vård, privatisering och 

valfrihet. Det speglas tydligt i källmaterial, exempelvis borgerliga politiker lägger 

fram förslag på privatisering och hänvisar till lyckade exempel, samtidigt som 

vänsterpolitiker motsätter sig och hänvisar till misslyckade exempel. Det är en 

                                                   

9 Ågren 2005, s 257 - 258 

10 Ågren 2005, s 259 
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politiskt laddad fråga som ibland kan bli onyanserad och därför är det viktigt att 

försöka luta sig mot faktiska resultat i den mån det går. 

1.4 Teori: Stat och marknad 

För att analysera och tolka den förändring som svensk sjukvård genomgått så valdes 

institutionell teori som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats. Douglass North 

definierade 1992 institutioner som något uppbyggt av mänskliga strukturer relaterat 

till politik, ekonomi och socialt sammanspel. Det finns informella institutioner såsom 

traditioner och normer kring uppförande, samt formella institutioner såsom lagar 

och regler. 11 Institutioners roll har varit att skapa ordning och stabilitet i ekonomier 

och samhällen samtidigt och de har historiskt ofta utvecklats och förändrats. 

Huruvida ett lands institutioner var uppbyggda, exempelvis grad av effektivitet, 

kunde påverka hela landets makroekonomiska funktionalitet. 

När sker då institutionell förändring, och varför? Lena Andersson-Skog och Jan 

Ottosson argumenterar för att avregleringar och omregleringar är en del i en 

konstant historisk pendelsvängning där huvudmannaskap och stat/marknadens roll 

diskuterats och förändrats inom en rad olika sektorer i Sverige. Andersson-Skog & 

Ottosson problematiserar att debatten om förändrad välfärdsreglering inte sällan är 

onyanserad, men genom att bredda det ekonom-historiska perspektivet så går det att 

utläsa att förändring av offentlig sektor nödvändigtvis inte är så enkelspårig som 

många vill tro. Exempelvis bilden av att det vissa perioder endast sker avregleringar. 

När det inom delar av offentlig verksamhet genomförs avregleringar, kan det under 

samma period ske en förstärkning av det statliga huvudmannaskapet. Nivå av 

reglering inom offentlig verksamhet förändras över tid, men ofta i olik takt. 12 Utöver 

att den faktiska regleringen förändras så skiftar även svenskarnas förhållningssätt till 

avregleringar.   

Initialt var målet med folkhemmet var att den sociala nöden som historiskt präglat 

många människors liv skulle försvinna med hjälp av ett solidariskt samhällsklimat. 

Centralt i folkhemstanken och i det trygga solidariska samhälle som eftersträvades 

                                                   

11 North 1992 

12 Andersson- Skog & Ottosson 2018, s 7 
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var ett omfattande offentligt socialt skyddsnät. 13 Detta ledde till att en rad reformer: 

arbetslöshetsförsäkring, mödravårdscentraler, statlig arbetsförmedling samt 

lagstadgad semester och det var fundamental att reformerna gällde för samtliga 

medborgare. Men Sverige har historiskt haft en variation av olika institutionella 

lösningar inom offentlig verksamhet. De svenska institutionella inriktningarna ofta 

växte fram ur ett spel mellan flera olika aktörer. Det tilltänkta ”allmänintresset” för 

offentlig verksamhet har inte alltid varit prioriterat av staten utan Windows of 

opportunity har ofta styrt utvecklingen exempelvis genom reviderad finansiering och 

organisationsförändringar. 14 Windows of opportunity innebär att diverse politiska 

aktörer och entreprenörer, av olika anledningar, fått möjlighet att påverka statens 

inriktning och genom lobbyverksamhet och förhandling modifierat eventuell tidigare 

statlig hegemonisk styrning av olika institutioner. Dessa försök till påverkan grundas 

i externa faktorer såsom samhällsstrukturer, stabilitet, teknisk utveckling, kriser 

etcetera som alla kan vara bidragande till institutionell förändring.    

Den regleringspendel som är central i svensk institutionell förändring som 

Andersson-Skog & Ottosson menar blir tydligast vid ett långt ekonom-historiskt 

perspektiv.  Pendelrörelsen tar sin början redan i skråväsendet då den första 

industriella revolutionen blev präglad av målet mot näringslivsfrihet. Staten hade 

dock en väsentlig roll inom vissa sektorer såsom utveckling av bank- och 

järnvägssystem. 15 Vid den andra industriella revolutionen skedde en tydligare 

fördelning av statens och kapitalets roller. Under välfärdsstatens initiala utbyggnad 

fick staten en stark ställning som enskild aktörer samtidigt som statliga ägandet växte 

inom andra sektorer som exempelvis energi och transport. Den tredje industriella 

revolutionens pendelsvängning medförde en rad avregleringar av inom flertal 

sektorer där statens roll tidigare aldrig ifrågasatts. Globalisering och exempelvis 

inträdet i EU står ofta som förklaring till avregleringen inom flertal sektorer men 

Andersson-Skog & Ottosson pekar även på informell institutionell påverkan i form av 

nya politiska vågor, nya ekonomiska aktörer och lobbyverksamheter fick ökat 

                                                   

13 Magnusson 2014, s 410 - 411 

14 Andersson-Skog & Ottosson 2018, s 114 – 119 

15 Andersson-Skog & Ottosson 2018, s 120 
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inflytande men även ett växande missnöje med traditionella monopol16. Samtidigt 

tilläts de ekonomiska incitamenten inom offentlig verksamhet bli mer drivande så 

entreprenörer fick större möjlighet till vinstdrivande inslag i offentlig verksamhet. 

Som tidigare nämnt är kriser en utlösande faktor för förändring av debatten kring 

reglering och 90-talet började återigen pendeln svänga mot ökad reglering i samband 

med finanskrisen 2008. En kritisk debatt har efter det vuxit fram gällande 

sjukvårdens och skolans avreglering och numera är ökad statlig intervention något 

som efterfrågas av många.  

1.5 Undersökningens upplägg 

Undersökningen är kronologiskt upplagd och genomförs på tre nivåer. Först studeras 

den historiska förändringsprocessen på en övergripande nationell nivå. Efter en kort 

bakgrundsbeskrivning av tiden till 1983, så studeras sedan förändringarna i två 

perioder: 1983 – 1992 och 1992 – 2015.  

Efter denna översikt kommer det redogöras hur dessa förändringar manifesterades 

på landstingsnivå genom att följa landstingspolitikerns utveckling i Västerbotten 

mellan 1990 – 2015. Där kommer privatiseringen av en vårdcentral analyseras och 

det resultatet kommer analyseras i en diskussion av medborgarnas attityder och 

förväntningar på sjukvården.  

Avslutningsvis förs dessa resultat till den nationella politiska nivån i en diskussion 

om sjukvårdspolitiken och sjukvårdens organiserings dilemman efter 1983.  

2. Hälso- och sjukvårdspolitikens institutionella förändringar 1983 – 

2009 

På 1980-talet skedde en rad förändringar som skulle ligga till grund för den 

omvandling som skedde på 1990-talet. Det var både formell institutionell förändring i 

form av lagar, men även informell förändring i form av krav på nya styrningsideal och 

modernisering.  

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

                                                   

16 Andersson-Skog & Ottosson nämner ”fyrkantiga televerket” som typexempel 
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Sjukvårdslagen (1962:242) ersattes av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) uttrycktes det hur svensk sjukvård hade som 

uppgift att tillgodose medicinska utredningar och behandlingar men även medicinsk 

förebyggning. 17 Hälsa som lades till lagnamnet utgick från WHO:s definition där det 

innebar ”ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, ett 

tillstånd fritt från åkommor”. 18 Begreppet breddades och sjukvården fick utökat 

ansvar och skulle inte längre endast behandla sjuka utan också informera friska om 

hur de kunde förbi just friska. Det poängterades i SoU 1982/83:10 att lagens 

huvudsakliga mål för sjukvården var att jobba mot en god hälsa och en likvärdig vård 

för samtliga invånare. Utredningen beskrev vidare hur hälso- och sjukvården skulle 

hålla hög kvalitet, tillgodose patienternas behov samt vara lättillgänglig samtidigt 

som patienternas självbestämmande skulle respekteras och även vänja om 

patienternas integritet.  

När HSL antogs reviderades även tillvägagångsättet för planering och samordning av 

hälso- och sjukvården. I SoU 1982/83:10 uttrycktes hur staten med kommunerna och 

landstingen hade ansvar för socialvården och hälso- och sjukvårdens utbredning, 

tillgänglighet, kvalitet och utveckling. 19 Vidare uttrycktes att saten uppgift var att på 

riksnivå samordna de offentliga verksamheterna utifrån tillgängliga resurser och med 

hänsyn till resterande offentlig verksamhet vilket innebar att riskdagen och 

regeringen fick övergripande ansvaret för centrala planeringen och samordningen av 

hälso- och sjukvården.  

Dagmarreformerna 

Dagmarreformerna 1984, 1988 och 1989 var omstruktureringar gällande 

statsbidragen till landstingen. 20 Dagmarreformerna innebar att försäkringskassans 

ansvar för vårdersättnings-utbetalningar till privatläkare, sjukgymnaster och 

liknande föll på Landstingen. Vidare fastställde dagmarreformerna att årliga 

förhandlingar mellan staten och landstingen skulle genomföras där tilldelning av 

                                                   

17 SoU 1982/83:10 s 2  

18 Strömberg 2004, s 76 

19 SoU 1982/83:10 s 3  

20 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagmarreformen 
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resurser skulle bestämmas. Före dagmarreformerna fick landstingen ekonomiskt 

anslag baserat på invånare inom upptagningsområdet, men dagmarreformerna 

innebar att anslaget baserades på prognostiserat sjukvårdsbehov. 21 Prognoserna 

baserades på faktorer såsom dödlighet, sjukfrånvaro, antalet förtidspensionärer och 

ensamboende. Landstingens ansvar för både planeringen- och utbudet inom 

sjukvården ökade då dagmarreformerna innebar ökat krav på insikt i befolkningens 

hälsa. Ett planekonomiskt system inom sjukvården.  

Dagmarreformerna medförde debatt kring vilket utbud som förväntades 

tillhandahållas av landstingen. Planeringen av sjukvårdsutbud blev komplext. Det 

ifrågasattes huruvida landstingen skulle planera för större volymer sjukvård än vad 

som krävdes, eller planera utifrån vad landstingen förväntade att patienterna skulle 

efterfråga kontra planera utifrån vad som gav mest statlig. Decentraliseringen av 

sjukvårdsansvaret till landstingen, samtidigt som ekonomiska anslag och 

ersättningar styrdes av statliga prioriteringar, skapade konflikt mellan statliga 

politiska mål och landstingens verksamheter. Vilket försvårade planeringen av 

sjukvårdsutbudet. Dagmarreformerna var en tidig indikation på rationaliseringen av 

sjukvården som tog fart på 1980-talet och sedan eskalerade på 1990-talet. 22 

 New Public Management 

På 80-talet inleddes en politisk- och samhällsrelaterad debatt gällde besparingar, 

förändring och effektivisering av offentlig sektor. Rationaliseringar genomfördes 

inom nästintill all svensk offentlig sektor såsom sjukvård, skola och övrig kommunal 

verksamhet men även inom rättsväsende och militär. 23 Denna förändring döptes till 

New Public Management (NPM). En grundläggande anledning till nedskärning och 

rationalisering inom offentlig verksamhet var så okonstlat som krav på ekonomisk 

besparing. Men samtidigt genomfördes många förändringar på grund av de nya 

styrningsideal som uppkom. Effektiviteten i hur offentlig sektor styrdes började 

                                                   

21 Strömberg 2004, s 77 

22 Andersson-Skog & Ottosson, 2018 s 91 

23 Hasselblad et al, 2008 s 7 - 9 



 

 

13 

 

ifrågasättas och det gällde oavsett om verksamheterna hade ekonomisk stabilitet eller 

inte.  

Den internationellt vedertagna sammanfattningen av NPM enligt Christopher Hood 

består av sju delar24: 

- Implementerandet av en decentraliserad organisation. Tidigare förvaltningar 

delades upp i mindre organisationsliknande enheter med eget resultat och 

kostnadsansvar. 

- Förändring av synsätt till att offentlig verksamhet bestod av interna 

marknader där tjänster köps och säljs till kunder/konsumenter och andra 

beställare. 

- En ökad nivå av kostnadsmedvetenhet där målet med bland annat 

kostnadseffektivitet drev till ständiga rationaliseringar. 

- Applicering av metoder och modeller från privata sektor. Exempelvis 

lönepolitik, personalpolicys men även nya tillvägagångsätt för att organisera 

hela verksamheter 

- Ökad handlingsfrihet och tydligare ansvar för chefer på olika nivåer inom 

organisationerna  

- Större inslag av effektivitetsmätningar och krav på att nå uppsatta mål 

- Ökat kundfokus och högre grad av resultatorientering  

Denna sammanfattning visar på de typiska inslag som NPM innebar i form av ett 

förändringsprogram för offentlig verksamhet.  

Inom NPM fanns uppenbara element från privata sektorn där liknande ideal styrt 

verksamheter under decennier. 25  Vilket var en anledning till att förändringen enligt 

NPM ofta tolkades som en process där offentliga organisationer transformerades till 

företag.  

NPM i Sverige 

                                                   

24 Hood 1991, s 4 - 5 

25 Hasselblad et al 2008, s 10 - 11 
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Svenska sammansättningen av kommuner och landstings med egen beskattningsrätt 

påverkade introduceringen av NPM och komplicerade dessutom processen att 

analysera förändringarna. I Sverige påverkades styrningen av offentlig sektor bland 

annat av lagar och regler. De tidigare regleringarna kring statliga och kommunala 

verksamheter reviderades och ersattes av krav på detaljerade uppföljningar av 

resultat och verksamheten. Kommuner och landsting fick ökat möjlighet att 

kontrollera sina verksamheter vilket samtidigt innebar att personalens professionella 

svängrum påverkades, ofta till det mindre. De nya styrformerna som applicerades på 

offentlig verksamhet inom kommuner och landsting var sällan lagstadgade. Det var 

framförallt departement, statliga verk och riksorganisationerna för kommuner och 

landsting som introducerade nya tillvägagångsätt för offentlig styrning. 26 NPM 

såldes in som ett verktyg för effektivisering och en modernisering av verksamheterna, 

där utbildning av metoderna ingick ofta i kurser- och fortbildningsprogram.  

NPM presenterades som en positiv-, men framförallt nödvändig förnyelse då 

modernisering av styrformerna sågs som ett måste för att kunna bibehålla den 

omfattande offentliga tjänsteproduktionen enligt svensk tradition.  

2.1 Sjukvårdens utveckling 1945 – 1990 

På 1950 – 1960-talet skedde en expansion av den offentliga välfärden. Socialpolitiska 

reformer inrättades: barnbidrag, fler lagstadgade semesterveckor, folkpension, 

obligatorisk grundskola, och utökad föräldraledighet för att nämna några. Den 

växande välfärdssektorn medförde ökade kostnader och andelen av statens 

skatteintäkter som gick till offentlig konsumtion mer än tredubblades mellan 1950 – 

1980, från 11% till 34%. Totala offentliga utgifternas andel av BNP steg från 24% 1950 

till 37% 1973, och 1999 var offentliga avgifterna 55%. 27  

Sjukvården har expanderat och omvandlats från 1960-talet. Samtidigt har 

förutsättningarna för en omfattande sjukvårdstillgång förändrats under de senaste 

decennierna på grund av politiska beslut och nya ekonomiska villkor.  Från 1960 

växte kostnaderna kontinuerligt för den allmänna hälso- och sjukvården fram tills 

                                                   

26 Bejerot 2008, s 137 

27 Pettersson 2002, s 180 
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trenden bröts på 1990-talet. 28 Samtidigt ökade antalet patienter som sökt 

sjukhusvård med 50% år 2000 jämfört med 1960, och då inkluderades inte besök på 

andra vårdinrättningar såsom vårdcentraler. Till detta fanns vissa demografiska 

förklaring då befolkningen ökat med 20% under samma period samtidigt som den 

generellt vårdkrävande andelen äldre (över 80 år) mer än fördubblades från 2% av 

befolkningen till 5%. Ökningen av antal sjukhusbesök kunde förklaras av flera 

faktorer. Den teknologiska utvecklingen och förbättringen inom det medicinska 

området innebar nya behandlingsmetoder av tidigare o-behandlingsbara tillstånd och 

sjukdomar vilket resulterade i fler patienter. Även utvecklingen inom det 

medicinvetenskapliga området förändrat sjukhusens patientunderlag. 

Epidemiologiska sjukdomar likt polio och röda hund har försvunnit tack vare 

vaccinationsprogram samtidigt som det blivit möjligt att framgångsrikt behandla 

exempelvis många typer av cancersjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar.  

Några av de strukturella förändringarna som sjukvården genomgått gick att utläsa i 

organisationsförändringar. Det har genomförts en koncentrationsprocess inom 

sjukvården där färre antal vårdpersonal vårdar ett större antal patienter samtidigt 

som antal vårdinrättningar har minskat. 1960 fanns det 2500 offentliga sjukhem, 

lasarett och sjukhus jämfört med år 2000 då det fanns 84, dock avsevärt större, 

offentliga vårdinrättningar i form av universitetssjukhus och sjukhus. Samtidigt har 

även den genomsnittliga vårdtiden minskat avsevärt från 38 till 7 dagar i 

genomsnittlig vårdtid per patient mellan 1960 – 2000.  

2.1.1 Planering och ekonomisering av sjukvård 

 Rationalisering och ekonomisering av sjukvården började i slutet på 1970-talet. En 

utredning visade att många patienter övervårdades, vilket innebar att de fanns kvar 

på vårdavdelningarna trots att ett faktiskt behov saknades. Politikerna såg det som 

problematiskt och bekymrades över att vissa patientkategorier, framförallt det ökade 

antalet äldre, skulle överkonsumera vård vilket kunde slå hårt ekonomiskt. Det var en 

av de första riktiga osämjorna när det kommer till rättigheter till vård och behandling 

kontra begränsade resurser. 29 Det uppstod ett scenario där det upplevades att det 

                                                   

28 Andersson-Skog & Strömberg, 2001 s 78 - 80 

29 Andersson-Skog & Strömberg, 2001 s 84 - 85 
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saknades kunskap om det faktiska sjukvårdsbehovet för befolkningen, vilket ledde till 

omfattande kartläggningar av hälsotillståndet. Hälsokontroller började därför 

genomföras och data från dessa sammanställdes i omfattande register såsom 

cancerregistret arbetsskaderegistret, smittskyddsregistret och medicinska 

födelseregistret. Dessa uppdateras kontinuerligt och blev sedermera underlagen för 

landstingens vårduppdrag.  

Det var även på 1970-talet som skillnaderna inom sjukvården växte. Såsom skillnader 

mellanspecialistvård och allmänmedicin, vård på sjukhus kontra sjukhem, och det 

bidrog till den ekonomiska syn på vård som tog fart på 1980-talet. I och med Hälso- 

och sjukvårdslagen 1983 blev målen inom svensk sjukvård att förebygga och åtgärda 

skador och sjukdomar till så låga kostnader som möjligt. Bota blev viktigare än att 

vårda. Dagmaröverenskommelserna var även de en del i att fastställa sjukvårdens 

ekonomiska inriktning. Sjukdomar och vårdinsatser prioriterades utifrån de 

hälsoregister som byggs upp vilket innebar att visst beslutsfattande kring behandling 

centraliserades från sjukhusnivå till stats-nivå. Dagmarreformerna var en del i 

utvecklingen där sjukhusen gick från vård av människor med kroniska tillstånd till 

behandling av akuta sjukdomstillstånd.  

Alla förändringar påverkade vårdansvaret som förändrades och fördelades mellan 

landsting och kommuner. Beslut över hur länge patienter skulle vårdas på sjukhusen 

utgick från strikt medicinsk bedömning och när specialistbehandlingen på sjukhuset 

var färdig flyttades patienten till annan vårdavdelning eller enhet. 30 Tydligast blev 

förändringen för geriatrikpatienter men samtidigt medförde förändringarna ett ökat 

behov av fler vårdplatser på eftervårdsavdelningar. Landsting och kommuner byggde 

sjukhem för många av dessa patientgrupper och det blev en tydligare gräns mellan 

vårdgivare och den traditionella omvårdnaden bortprioriterades på sjukhusen. 

Sjukhusen blev därför mer kunskapsintensiva institutioner samtidigt som den 

arbetsintensiva vården flyttade till de nyinrättade sjukhemmen. Landstingen och 

sjukhusen med medicinsk kompetens i grunden erbjöd teknikintensiv specialiserad 

omvårdnad kopplat till specialist- och akutvård via få enheter, samtidigt som 
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kommunernas vård blev mindre medicinsk komplex men istället handlade om 

service, omsorg och eftervård. 

Vårdkedjan förändrades även den och frångick systemet där både diagnostisering, 

behandling och vård genomfördes på samma avdelning till att patienten flyttades 

mellan olika avdelningar inom vården för respektive åtgärd. Ansvaret för en stor del 

av diagnostisering och förebyggning- samt behandling av enklare och vanligare 

sjukdomar flyttades till vårdcentralerna vilket resulterade att vårdcentralerna ökade i 

antal.  

På 1980-talet började svensk sjukvård omvandlas till en nästintill industriell 

produktionsprocess som ansågs kunna effektiviseras, rationaliseras och även 

kostnadsberäknas och prissättas. Förändringen medförde inte bara krav på höjd 

kunskapsintensitet hos sjukhuspersonal, exempelvis nya typer 

specialistsjuksköterskor, utan det innebar även att nya yrkesgrupper såsom 

ekonomer och vårdadministratörer tillkom för att hantera och utveckla den nya 

ekonomistyrningen och patientflödet.    

Offentlig sektor utgick från fördelningsprincip kallad behovsprincipen, vilket 

förenklat innebar att utbudet baserades på det behov som beslutsfattare, 

myndigheter och sakkunniga såg hos befolkningen. 31 Detta var problematiskt inom 

sjukvården då det ofta fanns svårigheter att förutspå behovet, såsom fluktuation i 

sjukhusbeläggning. Behovsprincipen inom offentlig sektor fanns för att fördela 

tjänsterna solidariskt. Pengar och klasstillhörighet skulle inte styra tillgången på bra 

sjukvård utan det var en rättighet för samtliga svenskar. Behovsprincipen reglerade 

även marknadsmekanismerna inom bostadssektorn, familjers olika behov graderades 

vid frågor om bidrag, socialmyndigheters inblandning vid svårigheter i hemmet 

etcetera. Detta medförde att ett stort ansvar föll på de som skulle värdera behovet.  

2.2 Sjukvårdens omvandling 1990 - 2009 

Förändringsprocessen som påbörjades på 1980-talet fortsatte in på 1990-talet då det 

genomfördes en rad reformer och institutionella förändringar förstärkte den tidigare 

inledda uppdelningen av medicinsk behandling, kontra vård av patienter. Det blev 
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bland annat lagstadgat hur kostnaderna för omvårdnaden skulle fördelas mellan 

behandling och eftervård. 32 Reformer såsom: Äldrereformen, Handikappreformen, 

Lagen om stöd och service samt Psykiatrireformen vara några av de institutionella 

förändringar som genomfördes där resultatet blev att patientgrupper flyttades från 

landstingens ansvar till kommunal regi. Kommunerna fick ansvaret för patienter med 

icke-akuta behov och patienternas efterbehandling. Målet med reformerna var att 

hantera sjukvårdens resursproblem och samtidigt fastställda rutiner och skiljelinjer 

över olika typer av vårdansvar. Andersson-Skog & Strömberg anser att det gick att 

tolka reformernas roll som ett försök att ge svara på vilka som skulle vårdas på 

sjukhus.  

Vårdköerna och väntetiderna växte på 1980-talet. Vårdköerna blev större på grund av 

ökad efterfrågan och som svar på det prioriterades det att optimera fördelningen av 

resurser kopplat till de olika vårdbehoven som fanns. Kostnader för olika 

behandlingar analyserades och synen på sjukvårdens uppgift kunde 1990-talet 

sammanfattas med begreppet medicinsk färdigbehandlad. 33 Nya rutiner infördes 

som innebar att kommunen som patienten var skriven i fick betalningsansvaret om 

det bedömdes att patienten ej skulle kunna bli friskare av ytterligare sjukhusvård. 

Detta gällde oavsett om patienten blev fortsatt vårdad inom sjukhuset eller flyttades 

till kommunal vårdenhet.  

Reformerna medförde ökade kostnaderna för kommunerna samtidigt som staten 

införde ett kommunalt skattestopp 1992. Därför förväntades de uppkomna 

kommunala vårdenheterna finansieras inom kommunernas existerande budgetar 

vilket resulterade i kraftigt höjda merkostnaderna. Exempelvis ökade 

merkostnaderna för kommunal äldre- och handikappomsorg år 1995 med 27 

miljarder. Reformerna i kombination med kommunernas avsaknad av finansiella 

resurser resulterade att efterfrågan på privata vårdalternativ ökade.  

2.3 LOV 

Bakgrund- och förarbete till Lagen om valfrihetssystem 
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Den 25:e september 2008 överlämnades en preposition gällande Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) till riksdagen. Prepositionen beskriver hur valfrihetssystem 

användes inom flertal kommuner och diverse verksamheter men att LOV ämnade 

förenkla processen. Lagen förväntades ge riktlinjer och reglera kommuner och 

landstings utnyttjande av valfrihet inom verksamheterna och framförallt flytta 

valmöjligheten till brukaren- och patienten. 34 LOV beskrevs som en form av 

upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling och skulle implementeras inom 

äldreomsorg, omsorg av funktionsnedsättning och inom hälso- och sjukvårdstjänster. 

Prepositionen beskriver hur en nationell webbplats för valfrihetssystem skulle 

inrättas där myndigheter som använde sig av LOV skulle meddelas. Kommunerna 

och landstingen förväntades kunna reglera omständigheterna för de olika 

vårdalternativen med hjälp av utformningen av de olika avtalen. Både privata och 

ideella organisationer kunde ansöka om rättighet som leverantör. Det poängteras att 

lagen utformades utifrån att de olika alternativen inte skulle konkurrera med 

prissättning utan det var med kvalitet i verksamheten som skulle locka kunder och 

brukare. Kommuner och landsting skulle få ansvar över att informera brukare och 

patienter kring de olika vårdalternativ som erbjuds och att det även skulle inrättas ett 

ickevalsalternativ för de som inte gjorde ett aktivt val.  

LOV skulle kräva ändringar i Socialtjänstlagen (2001:453), Sekretesslagen 

(1980:100) samt lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (1971:289). Förändringen 

i socialtjänstlagen skulle innebära att socialnämnden kunde avvakta med beslut om 

bistånd till leverantörer fram tills brukarna fick tillgång till denne. Förändringen 

ansågs nödvändig så det inte skulle påverka patienters val att exempelvis kunna 

avvakta med ett ingrepp, så den kunde utföras av en specifik läkare/sjukgymnast, 

utan att det medföra vite för kommunen på grund av icke verkställt beslut.  

Sekretesslagen krävde revidering för att absolut anbudssekretess inte gällde vid LOV 

och förändringen i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar för att ge domare 

behörighet i mål enligt LOV. 

                                                   

34 Preposition s 1 - 2 



 

 

20 

 

Förarbetet till prepositionen gjordes genom utredningen Frittvalutredningen. 

Utredningen beställdes av regeringen den 15 mars 2007 och genom tilläggsdirektiv 19 

december 2007 fick utredningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till att 

applicera upphandlingsmodellen som användes inom äldreomsorg till sjukvården. 35  

2.3.2 Lag (2008:962) om valfrihetssystem 

I 1 kap beträffande lagens tillämpningsområde beskrivs att LOV gäller när en 

upphandlande myndighet valt att använda ett valfrihetssystem gällande 

hälsovårdstjänster och socialtjänster. 36 Valfrihetssystem enligt lagen innebär att 

enskilda människor/brukare har rättighet och möjlighet till att välja en leverantör, 

som myndighet har godkänt och knutit avtal med, till att utföra önskad tjänst. Utöver 

ekonomiska och juridiska parametrar gällande vid upphandling utskrivna i lagtexten 

går det i LOV 6 kap att utläsa regler angående kommunikation. 37 I 1§ beskrivs hur 

kommunikation med elektroniska medel ska vara icke-diskriminerande. 

Kommunikationen ska alltså ske via vedertagna tillvägagångsätt via allmänkänd 

maskin- och programvara.  

3. LOV i Västerbotten  

Under perioden 1983 – 2015 har det inom VLL skett en omfattande omvandling. 

Förändring har drivits på av teknologiska innovationer och nya organisationsteorier. 

Andra faktorer till omvandling var reviderade ekonomiska krav och brist på personal. 

Problematiken med personal har visat sig både inom organisationen, att det var för få 

som jobbade på en avdelning, men även vid rekrytering. Nedan följer en redogörelse 

av olika operativa problem och faktorer som drivit på förändring inom landstinget 

3.1 Landstingspoliotiken i Västerbotten 

Debatt och förslag om privatiserade lösningar inom VLL fick ett genomslag på 1990-

talet. Vid landstingsmötet i september 1990 lämnades exempelvis tre interpellationer 

gällande nya driftsformer såsom privata boendekollektiv, privata kiropraktorer och 

                                                   

35 Preposition s 18 

36 Lagen om valfrihetssystem (2008:962) kap 1 1§ 

37 Lagen om valfrihetssystem (2008:962) kap 6 1§ 
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privata driftsformer för primärvården inom Umeå sjukvårdsdistrikt 38. 

Landstingsmötet i november 1990 fortsatte trenden och interpellationer angående 

privatpraktiserande psykologer och nya driftsformer lämnades 39. Samma möte 

lämnade Ann-Sofi Löfstedt (fp) en interpellation angående effektivare sjukvård enligt 

Dalamodellen.  

På grund av den då rådande ekonomiska situationen krävde att vården 

effektiviserades för att på så sätt få ut mer vård för skattepengarna. Det eftersöktes 

”prismärkt” vård och valfrihet för patienten och Löfstedt uttryckte hur försök till 

liknande lösningar genomfördes inom Kopparbergs landsting samt i Stockholm och 

Bohuslän. 40 Även på regeringsnivå började liknande värderingar tas uttryck och det 

förväntades prövas inom fler landsting. Svaret på interpellationen gavs av 

förvaltningsutskottets ordförande där det påpekades att direkta försök med sjukvård 

enligt Dalamodellen inte var aktuellt. I besvarandet påpekades det att försök med 

inre marknader i vården tillsammans med översyn av landstingens styrsystem och 

organisation nog var ämnen som skulle diskuteras frekvent framöver. 41  

I december 1990 inlämnade Anders Björkestedt (kds) en interpellation till 

direktionen för Umeå sjukvårdsdistrikt angående vårdcentraler på entreprenad. 

Förslaget beskrev hur två vårdcentraler i länet borde testats lägga ut på entreprenad. 

Detta motiverades med att vården krävde omstrukturering för bättre utnyttjande av 

resurserna samt att privatiseringen medförde en avreglering och decentralisering av 

verksamheterna. Förändrade driftsformer förväntades medföra 25% lägre 

driftskostnad och som argument för detta hänvisades till en vårdcentral i privat drift 

                                                   

38 Tre interpellationer. Privat boendekollektiv Dnr 1564–1990 s 101. Privata kiropraktorer Dnr 1650–
1990 s 103. Nya driftsformer för primärvården Dnr 624 – 1990 Landstingsfullmäktige 27 – 28 
september 1990 

39 Två interpellationer. Privatpraktiserande psykologer Dnr 2037 – 1990. Valfrihet i vården Bilaga 3 s 
168 Landstingsfullmäktige 14 – 16 november 

40 Interpellation av Ann-Sofi Löfstedt om eventuell försöksverksamhet i Västerbotten med effektivare 
sjukvård enligt den s k Dalamodellen. Dnr 2015-1990 s 12 Landstingsfullmäktige 14 – 16 november 
1990 

41 Besvarande av interpellation av Ann-Sofi Löfstedt om eventuell försöksverksamhet i Västerbotten 
med effektivare sjukvård enligt den s k Dalamodellen. Dnr 2015-1990 s 113 – 114 
Landstingsfullmäktige 14 – 16 november 1990 
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som låg i Vällingby. 42 Utvärdering av verksamheten visade på en 30% billigare drift 

jämfört med motsvarande vårdcentraler inom landstingen. Anledningen till detta 

beskrevs vara mindre lokaler, minimal administration, datorisering samt färre 

undersköterskor och inga vårdbiträden. Den privata vårdcentralen hade ca 10 färre 

anställda än en landstingsdriven motsvarighet men de flesta anställda hade högre lön 

men fick jobba mer.  

Interpellationen besvarades av förvaltningsutskottets ordförande och visade på 

liknande visioner, dock något mer återhållsamt. Möjligheterna att förändra viss 

organisationsstruktur och driftsform var under utredning. Detta gällde även direkt 

vårdgivande områden och där var kostnad och kvalitet extra viktigt.  

Det var tydligt att det inom landstinget tilltagit ett intresse för alternativa 

driftsformer och de följde de olika projekt som genomfördes runt om i Sverige. 43 

Utöver ekonomi och funktionalitet framhölls vikten av befolkningens uppfattning och 

upplevelse av de olika driftsförändringarna och om utredningarna av försöken 

visades positiva var det aktuellt för VLL att genomföra privatisering av lämpliga 

enheter.  

Landstinget ställde sig sedermera positiv till alternativa driftsformer. Det 

genomfördes omorganiseringar och försöksverksamheter med kooperativa lösningar 

samt andra entreprenadlösningar. Det infördes särskilda stödstrukturer för att 

hantera exempelvis resursfördelning och även för att marknadsföra de kooperativa 

verksamhetsformerna och stödja de verksamheter som uppkom. 44 Det inrättades nya 

förvaltningar och landstingsdirektörens ledningsstab fick ansvar för uppföljning av 

verksamheterna.  

                                                   

42 Interpellation av Anders Björkestedt angående vårdcentraler på entreprenad. s 7 Dnr 2339-1990 s 7 
– 9 Landstingsfullmäktige 25 – 26 april 1991 

43 Besvarande av interpellationer av Anders Björkestedt angående vårdcentraler på entreprenad och av 
Lennart Degerliden om överföring av vårdcentraler till personalkooperativ. Dnr 2338-1990 och 638-
1991. Landstingsfullmäktige 25 – 26 april 1991 

44 Besvarande av interpellation av Kurt-Lennart Eriksson angående spridning av kunskap om de nya 
driftsformerna som anges i landstingsplanen. Dnr 616-1992 s 47 Landstingsfullmäktige 23 – 24 april 
1992 
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Samtidigt förändrades det ekonomiska styrsystemet inom VLL. Målet var effektivare 

resursanvändning och för att uppnå detta inrättades en intern marknad med köp och 

sälj för serviceverksamheterna. Servicenämnden bildades för att ytterligare optimera 

kapitalanvändningen och hade ansvar över funktionerna för fastigheter, 

materialadministration, transporter och hjälpmedel. Detta organiserades genom att 

bilda serviceföretag. Ett serviceföretag för fastighetsförvaltning, ett serviceföretag för 

transporter och serviceföretag för materialförsörjning och hjälpmedelsverksamheten. 

Tvätteriverksamheten reviderades och för detta bildades ett aktiebolag och planen 

var att samtliga av dessa företag genomgående skulle finansieras av intäkter. 45 För 

ytterligare effektivisering av resursanvändningen inrättades en internbak som hade 

totalt ansvar för av landstingets interna finanser och det infördes även en internhyra.  

Vid landstingsfullmäktige 1996 uttrycktes det att fullmäktige ställde sig positivt till 

privatiseringar om det innebar att landstinget fick minskade kostnader och medförde 

långsiktig fördel. Om det fanns möjlighet att anlita externa entreprenörer var detta 

något som skulle göras. Detta var dock under förutsättningarna att det var med 

seriösa entreprenörer som kunde garantera kvalitet och fungerade verksamheter. 46 

Det poängterades att motivet till upphandlingar med externa entreprenörer inte 

skulle grundas i ogenomtänkt privatiseringsiver utan syftet skulle vara att minskade 

kostnader vilket skulle ge möjlighet att erbjuda så hög sjukvårdsstandard som 

möjligt. Exempel på lyckade upphandlingar var tvätt-tjänster. Upphandlingen och 

avtalet med den nya leverantören medförde minskade kostnader med 25 miljoner 

över en 4 årsperiod.  

3.1.1 2000-talet och förändrad drift av vårdcentraler 

På 1990-talet var det framförallt privatisering av kringservice, såsom tvätt och mat, 

som debatterades och sedermera lades ut på entreprenad. Från 2000-talet övergick 

debatten mot privatisering av faktiskt vårdverksamhet, framförallt primärvård.  

                                                   

45 Korrigering av budget 1992 till följd av förändrat ekonomiskt styrsystem m m Dnr 83-1992 s 55 
Landstingsfullmäktige 23 – 24 april 1992 

46 Besvarande av interpellation av Frank Pettersson om återköp av landstingstvätten m m Dnr 474-
1996 13 juni 1996 
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Tidigt 2000-tal uttrycktes frustration från oppositionen inom landstingsfullmäktige 

att VLL jämfört med andra landsting var passiv när det kom till alternativa 

driftsformer av vårdcentraler. 47 Vårdcentraler på entreprenad förväntades skapa 

konkurrens och därför stimulera till modernisering och förbättring samtidigt som 

privatisering kunde agera ”morot” för att locka läkare till gles bygd där de hade svårt 

att tillsätta distriktsläkartjänster.  

Som svar på oppositionens kritik påtalades att det inte fanns invändningar mot 

alternativa driftsformer inom primärvården. Detta gällde framförallt enheter där 

bemanning historiskt varit problematiskt och de krav som befolkningen ställde på 

vården inte uppnåddes.  48 Två vårdcentraler i länet hade varit ute på anbud, 

Nordmalings vårdcentral samt vårdcentralen i Jörn men inget anbud inkom för 

någon av vårdcentralerna.  

Landstingskontoret skulle bidra med information och stöd till personal som visat 

intresse att överta enheter för alternativ driftsform dock ifrågasattes huruvida 

privatisering faktiskt skulle locka läkare till gles bygd då det fanns en nationell brist 

på läkarkompetens.  

År 2004 var det fem enheter inom VLL som visat intresse för förändrad driftsform. 

Anderstorps vårdcentral, Tegs vårdcentral, Läkarmottagning vid Nordmalings 

vårdcentral, Frejagården och GörSam vid psykiska kliniken i NUS. 49Det fördes en 

kontinuerlig dialog med enheterna och landstingsfullmäktige utryckte sin positiva 

inställning till entreprenörskap, ökad autonomi och mångfald när det gäller 

driftsformer.  

3.2 Umeå Vårdcentral / Dragonen hälsocenter 

Ett exempel på privatisering av offentlig verksamhet var den nyrenoverade Umeå 

Vårdcentral som lades ut på upphandling hösten 2004. Upphandlingen motiverades 

                                                   

47 Interpellation av Maine Bommelin om alternativa driftsformer inom primärvården LTS A 243-2000 
s 14 Landstingsfullmäktige  14 – 15 mars 2000 

48 Besvarande av interpellation av Birger Strömberg och Maine Bommelin om alternativa driftsformer 
i pimärvården LTS A 195 och A 243-2000 s 31 – 33 Landstingsfullmäktige 14 – 15 mars 2000 

49 Besvarande av interpellation av Edward Riedl om alternativa driftsformer VLL 1260:1-2004 s 57 
Landstingsfullmäktige 15 -16 juni 2004 
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med att driftentreprenader fungerade som en metod för att utveckla vården. Trots att 

svensk sjukvård höll generellt hög standard sett till internationella jämförelser, det 

fanns tillgängligt bra vård till låga kostnader, så upplevdes brister i organiseringen. 

Genom utvecklingsarbetet Genomlysningen förväntades bristerna ”komma upp på 

bordet”. 50 Det var emellertid viktigt att privatisering av vårdcentraler inte skulle göra 

så social klass och status styrde människors möjlighet till vård. Samt att krav, 

tydlighet och uppföljning var viktigt vid upphandling av vårdcentralen.  

I upphandlingsbestämmelserna beskrevs hur inkomna anbud skulle utvärderas. 

Utvärderingskriterierna var: Verksamhet och Pris och kriterierna var rangordnade 

och viktade. 51 Verksamhet tillmätes 55%- och Pris 45% av bedömningen.  

Verksamheten bedömdes utifrån verksamhetsidé, kvalitet och referenser. Där 

infattade tidigare erfarenhet av drift av hälso- och sjukvård, planering av 

verksamheten, hur prioriteringsarbetet skulle organiseras, planering av förebyggande 

insatser samt personalpolicy. Kvalitet granskades baserat på beskrivningar av 

verksamheten och hur de förväntades hantera besöksgaranti inom primärvården. 

Även tillgänglighet ingick då bland annat telefontillgänglighet, väntetider samt 

insatser för mätning och uppföljning av patientnöjdhet. Pris utgick från det anbud 

som hade lägsta priset för den efterfrågade tjänsten. Övriga bud utvärderades utifrån 

den procentuella skillnaden i pris till lägsta anbudet.  

Det inkom totalt 4 anbud vid upphandling av Umeå vårdcentral och baserat på de 

uppsatta kriterierna blev Carema Primärvård AB tilldelad rättigheterna för 

verksamheten. De lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samtidigt som 

de hade mest erfarenhet av att bedriva vårdverksamhet. 52 Avtalet som tecknades 

gällde perioden 2006-06-01 till 2011-05-31, med möjlighet till förlängning upp till 24 

månader.  

                                                   

50 Besvarande av interpellation av Torbjörn Olsson om upphandling av Umeå Vårdcentral VLL 2036:1-
2004 Landstingsfullmäktige s 32- 33. 30 november 2004 

51 Inbjudan till anbudsgivning avseende öppen sjukvårdsverksamhet vid Umeå vårdcentral 
Västerbottens läns landsting VLL-714-2005. Dnr VLL5:7 2004 

52 Tilldelningsbeslut enligt 1 kap. 28 §1 st LOU. 2006-01-18 Dnr VLL5:9 2004 
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I följande diagram visas landstingets utbetalda ersättning till Carema: 

 Diagram 1 

 

Källa: Dnr VLL 5:11-2004 

Av diagrammet framgår att initiala ersättningen till Carema var 81 200 000 kr för 

varje tolvmånadsperiod från tillträdesdagen. 53 Ersättningen var låst de första 12 

månaderna men kunde justeras i efterhand beroende på utveckling i 

arbetskostnadsindex54 och antal aktivt listade. Inför 2007 justerades ersättningen till 

82 616 128 kr då arbetskostnadsindex stigit med 2,18% samtidigt som vårdcentralen 

fick 81 färre personer listade55. Från juni 2008 skedde ytterligare en korrigering av 

ersättningen som justerades till 86 462 735 kr för varje tolvmånadersperiod, eftersom 

arbetskostnadsindex stigit med 5,82% samtidigt som vårdcentralen fick 150 fler 

                                                   

53 Avtal sjukvårdsverksamhet vid Dragonens Hälsocentral i Umeå. Dnr VLL5:11-2004 

54 80% av den fasta ersättningen indexerades enligt SCB arbetskostnadsindex, AKI, SNI 2002, 
tjänstemän preliminära siffor M+N+O 

55 Tillägg till vårdavtal om sjukvårdsverksamhet vid Dragonens Hälsocentral i Umeå. Justering av 
ersättning. Dnr Vll528-2004 
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aktivt listade56. Året därefter korrigerades ersättningen till 88 945 944 kr eftersom 

arbetskostnadsindex stigit med 2,34% och aktivt listade ökade med 1071 st 57. 

När avtalet med Carema närmade sitt slut valde VLL att inte förlänga med de 

tillgängliga 24 månaderna utan begärde en omförhandling av avtalet. 58 Bakgrunden 

till kravet på omförhandling berodde på två faktorer. Det första var att 

prisjusteringarna baserat på antalet aktivt listade var bristfällig på grund av 

effekterna från LOV. Patienternas möjlighet att enkelt ändra listad vårdcentral fanns 

inte när ursprungsavtalet tecknades och behövde därför revideras inför eventuella 

framtida avtal. Ersättningen till Carema ökade med 5% respektive 10% 2009 och 

2010, samtidigt som antalet listade patienter vid hälsocentralen minskade med 6% t o 

m september 2010. VLL menade därför att den tidigare bestämda 

ersättningsökningen var orimlig då Caremas kostnader borde minskat avsevärt då 

antalet listade sjunkit. VLL menade även att trenden pekade på att hälsocentralen 

skulle fortsätta tappa listade patienter. VLL ansåg att det var omöjligt att förutse att 

LOV skulle påverka patientflödet så pass mycket som de gjorde, och i 

omförhandlingen lutade VLL sig mot 36§ Avtalslagen där det framgår att avtal kan 

jämkas om villkor uppenbart förändrats efter initiala avtalet slöts. Ytterligare ett 

problem som anmärktes på av VLL var att de fått påtalat att Carmea uppmanat 

människor att lista sig hos hälsocentralen för att kunna erbjudas vaccinering vid 

2009 års omfattande svininfluensa-vaccineringskampanj.  

Andra orsaken var att Carema under avtalsperioden ej åtgärdat ett antal brister som 

påtalats:  

Tillgängligheten hade inte uppnått den nivå som krävdes i upphandlingen. VLL 

undersökte hälsocentralens telefontillgänglighet och visade på att den låg på 74% 

2008, 75% 2009 och 82% 2010. Detta trots att det i avtalet fanns krav på att det alltid 

ska gå att nå hälsocentralen under dagtid. Carema hade även angett i anbudet att 

                                                   

56 Tillägg till vårdavtal om sjukvårdsverksamhet vid Dragonens Hälsocentral i Umeå. Justering av 
ersättning. Dnr VLL5:31-2004 

57 Tillägg till vårdavtal om sjukvårdsverksamhet vid Dragonens Hälsocentral i Umeå. Justering av 
ersättning. Dnr VLL5:32-2004 

58 Avtal sjukvårdsverksamhet vid Dragonens hälsocentral i Umeå. Begäran om omförhandling av 
avtalet med hänvisning till ändrade förutsättningar. Dnr VLL5:37-2004 
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hälsocentralen skulle hålla kvällsöppet fem dagar i veckan, Carema hade dock endast 

haft öppet två kvällar i veckan. 59 

Utbudet av Sjukgymnastik var inte uppnått. Enligt avtalet mellan Carema och VLL 

skulle samtliga listade personer kunna få tillgång till en sjukgymnast vid behov, dock 

fast det under avtalstiden endast två anställda sjukgymnaster till de ca 23 000 listade 

patienter. Enligt avtalet skulle hälsocentralen erbjuda en sjukgymnast per 4000 

listade. En konsekvens av hälsocentralens snåla sjukgymnastutbud blev att patienter 

sökte sig till privat landstingsanslutna sjukgymnasterna vilket medförde en total 

merkostnad på 4 miljoner kronor / år för VLL, samtidigt som Carema sparade ca 2 

miljoner kr / år i personalkostnader via den låga sjukgymnastbemanningen.  

Hälsocentralens rutiner vid Västerbottens folkhälsoundersökningar (VHU)60 visade 

på uppenbara brister och framförallt hade få VHU genomförts. År 2008 fakturerade 

Carema 472av 878 möjliga, år 2009 399 av 908 och under 2010 har 149 av 868 

fakturerats. De två första åren låg hälsocentralen på ca 50%, 2010 17% samtidigt som 

målvärdet låg på 70% genomförda undersökningar. Vidare fanns det oriktigheter i 

Caremas fakturering av utförda VHU. Bland annat hade de fakturerat för uteblivna 

besök och fakturerat för flera besök för samma patient med felaktiga besöksdatum61.  

Ytterligare en anmärkning mot Carema var att hälsocentralen visat en låg möjlighet 

till kontinuitet vid läkarbesök, dvs patienter fick träffa olika läkare vid olika besök. År 

2010 fick ca 60% träffa samma läkare vid två av tre besök. Detta jämfört med målet 

som uppgavs vid anbudet, som var att >80% ska träffa samma läkare 3 av 3 besök.   

Vidare hade Carema brustit i rutinerna vid rapportering. De missade att rapportera 

årsbokslut och även Lex Maria-anmälningar till VLL. 62 

                                                   

59 Avtal sjukvårdsverksamhet vid Dragonens hälsocentral i Umeå. Begäran om omförhandling av 
avtalet med hänvisning till ändrade förutsättningar. Dnr VLL5:37-2004 

60 Västerbottens hälsoundersökningar är en hälsointervention som riktar sig mot 40, 50 och 60-
åringar med målet att förbättra folkhälsan. Fokus ligger på levnadsvanor med mål att motverka ex 
hjärtsjukdom. Samtliga människor inom landstinget som fyller 40, 50 eller 60 ska bjudas in till samtal. 
https://www.1177.se/Vasterbotten/liv--halsa/sunda-vanor/vasterbottens-halsoundersokningar-vhu/ 

61 Den felaktiga faktureringen skulle utredas djupare  

62 Avtal sjukvårdsverksamhet vid Dragonens hälsocentral i Umeå. Begäran om omförhandling av 
avtalet med hänvisning till ändrade förutsättningar. Dnr VLL5:37-2004 



 

 

29 

 

Patientnöjdheten var också något som problematiserades av VLL. Caremas resultat i 

nationella patientenkäten visade på tydlig otillräcklighet i patientnöjdhet jämfört 

med resultaten för Västerbotten i övrigt. Vidare så hade även VLL fått in ett flertal 

klagomål från patienter som nekats att besöka hälsocentralen. VLL menade att det 

riskerade att påverka medborgarnas förtroende för landstinget negativt, samtidigt 

som det medförde att landstingets förtroende för Carema minskade. I 

förhandlingsprotokollet utrycktes det hur ”samarbetet med Carema har till stora 

delar inneburit diskussion om för låg ersättning trots att Carema är den hälsocentral 

som har högst ersättning för sitt uppdrag”  

Carema besvarade landstingets begäran till omförhandling med att de ansåg att det ej 

fanns grund för detta. De redogjorde skriftligt att de gärna förde en dialog med 

landstinget för att reda ut bristerna samt för att gå vidare till ett nytt avtal. 63 Carema 

beskrev att de såg mycket allvarligt på kritiken som framförts och att samtliga 

punkter skulle korrigeras. De hade bland annat startat en rekrytering av sjukgymnast 

samt att de kommer öka antalet kvällsöppna dagar. Carema uppmanade till vidare 

diskussioner och de förväntades presentera en åtgärdsplan vid ett inbokat möte. Den 

29-11-2010 skedde en överenskommelse mellan VLL och Carema om att Carema 

skulle betala ekonomisk ersättning om 850 000 kr till landstinget under 

förutsättningen att VLL återkallade tidigare begäran om vite64. Vårdcentralen drivs 

vidare i privat regi av samma bolag men heter numera Capio hälsocentral 

Dragonen65. 

 

 

 

                                                   

63 Carema sjukvård. Avtal sjukvårdsverksamhet vid dragonens hälsocentral i Umeå. 2010-10.05 Dnr 
VLL 5:38-2004 

64 Överenskommelse ersättning Dnr VLL5:39-2004 

65 https://www.1177.se/Vasterbotten/Hitta-vard/Vasterbotten/Kontakt/Dragonens-halsocentral/ 
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4. Efter LOV- Vad hände med utbudet?  

Hur är då utbudet av vårdcentraler inom VLL?  

Diagram 2 

 

 

 

 

 

  Källa: vll.se 

Som går att utläsa i figuren så finns det totalt 38 vårdcentraler och sjukstugor inom 

VLL. Av dessa drivs fem i privat regi. 66 Fyra av de privata vårdcentralerna finns i 

Umeå, en i Lycksele. 67  

Umeå och Skellefteå är de områden inom VLL där det finns ett flertal vårdcentraler 

och i mindre orter såsom: Bjurholm, Dorotea, Sorsele, Byske etcetera finns det en 

vårdcentral. Vid första anblick kan det tyckas lite, sett till vårdutbud, med en 

vårdcentral per ort. Kan därför vara värt att poängtera att exempelvis Bjurholms 

vårdcentral har 2470 listade patienter, jämfört med Mariehems vårdcentral som har 

13 420 listade patienter och Ålidhems vårdcentral med 18 370 listade patienter. 68  

4.1 LOV - Problematisering 

Lagen om valfrihetssystem (2008:962) trädde i kraft 2009 med målet att stärka 

svenskarnas inflytande över deras våd och omsorg. En rapport från Socialstyrelsen 

påpekar dock att det fanns ett politiskt och ekonomiskt mål med lagen då den 

underlättade etablering av privata aktörer. Förhoppningen var att en ökad etablering 

                                                   

66 https://www.vll.se/startsida/om-landstinget/organisation-och-verksamheter/primarvard 

67 https://www.1177.se/Vasterbotten/Hitta-vard/?q=H%C3%A4lsocentral&regions=24 

68 https://www.regionvasterbotten.se/vara-arbetsplatser/primarvard/umea 
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av privata aktörer skulle innebära större konkurrens vilket skulle leda till 

kvalitetshöjningar. 69 Enligt Socialstyrelsen skulle aktörerna som fanns tillgängligt via 

valfrihetssystemet konkurrera med just kvalitet, inte pris. 2009 beslutades det vidare 

att landstingen hade en skyldighet att erbjuda vårdvalssystem enligt LOV inom 

primärvården. Kommunerna hade inte samma skyldighet att införa ett 

vårdvalssystem men det inrättades istället särskilda bidrag för att skapa incitament åt 

kommunerna. De kommuner som önskade inrätta ett vårdvalssystem gjorde en 

ansökan via socialstyrelsen. Vid rapportens genomförande hade 212 av landets 290 

kommuner ansökt och beviljats medel för implementering av valfrihetssystem, 

vanligast inom äldre- och handikappomsorgen. Det var framförallt de norrländska 

kommunerna som var stora till ytan men med liten befolkning som ej sökt medel. 

Huvudsakliga anledningen till detta var en misstro mot möjligheten att locka till sig 

privata aktörer. Skillnaden mellan stora kommuner med liten befolkning kontra små 

kommuner med stor befolknings möjlighet att attrahera privata vårdaktörer ansågs 

påverka hela kundvalsmodellens funktionalitet speciellt då det i HSL uttrycks ett krav 

på likvärdig vård för samtliga invånare.  

Det var inom primärvården som valfrihetssystemet fick störst genomslag. I 

Socialstyrelsens rapport redogörs att mer än var tredje vårdcentral drevs av privata 

aktörer år 2010. De privatdrivna vårdcentralerna fanns framförallt i större städer och 

tätorter. Det fanns liten representation av privata vårdcentraler i län som exempelvis 

Dalarna, Norrbotten, Jämtland och överlag fanns det få privata vårdcentraler i 

glesbygdsområden.  

Det totala antalet vårdcentraler minskade i Sverige åren 2002 – 2009, men mellan 

åren 2009 och 2010 ökade antalet med 165 stycken varav 135 stycken var privata och 

samtliga fanns i tätorter. I Västerbotten öppnades 5 nya vårdcentraler efter LOV 

implementerades och alla drevs i privat regi.  

Väntetider inom primärvården har diskuterats återkommande och var något som 

förväntades förbättras med ett större utbud av vårdcentraler. 70 Ökad tillgänglighet 

var något som samtliga landsting efterfrågade vid upphandlingar. 

                                                   

69 Socialstyrelsen rapport 2011, s 9 

70 Socialstyrelsen rapport 2011, s 29 - 30 
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Telefontillgänglighet och tillgänglighet till läkare undersöktes två gånger per år inom 

landstingen. Telefontillgängligheten ansågs relevant då initial vårdkontakt oftast 

skedde via telefon. Det fanns två huvudsakliga tillvägagångsätt för att mäta 

telefontillgängligheten. Ett var att analysera statistik kopplat till landstingens 

datoriserade telefonsystem och det andra var att genomföra undersökningar bland de 

som kontaktat primärvården och exempelvis fråga hur de upplevde tillgängligheten. 

Socialstyrelsen beskrev hur 20 procent av de tillfrågade att det var svårt eller mycket 

svårt att kontakta primärvården. En siffra som dock skilde sig beroende på landsting 

och de privata vårdcentralerna hade 3 procent bättre tillgänglighet. Vid mätningen av 

läkartillgängligheten visade det sig att 92 procent av patienter som önskade träffa en 

läkare fick göra det inom 7 dagar och även där hade de privata vårdcentralerna 3 

procent bättre tillgänglighet. I socialstyrelsens rapport poängterades dock att 

tillgänglighet även innefattade ekonomiska och geografiska aspekter. Antalet 

vårdcentraler ökade sedan LOV infördes vilket innebar att en halv miljon fler 

invånare fick minst två vårdcentraler inom 5 minuters bilavstånd. Vidare var det 

44 000 färre med 30 minuters bilresa till närmaste vårdcentral. Den ekonomiska och 

geografiska tillgängligheten var sett till internationell standard hög men med 

uppenbara skillnader mellan tätort och glesbygd. 71 

Det går att utläsa skillnaden mellan tätort och glesbygd på ett flertal olika punkter. De 

som bor i glesbygd hade färre kontakter med vården jämfört med de inom tätort, en 

skillnad i som dessutom ökat de senaste åren. Det fanns en skillnad i antalet 

vårdkontakter och det var korrelerat med utbildningsbakgrund. Personer med 

grundskoleutbildning hade färre vårdkontakter än de med högskoleutbildning, vilket 

var paradoxalt då lågutbildade generellt hade högre sjukdomsprevalens. 

Socialstyrelsens belyser även skillnader mellan olika segment av befolkningen. 

Exempelvis var dödstalen bland utlandsfödda och lågutbildade i ”åtgärdbar 

dödlighet” högre än bland svenskar och högutbildade. Vidare kunde tillskriven 

läkemedelsbehandling kunde variera mellan grupper där högutbildade generellt fick 

dyrare och modernare läkemedel. Fanns skillnader i medicinering till äldre, där 

lågutbildade oftare fick en mer riskfylld medicinering sett till enskilda läkemedel och 

kombinationer av läkemedel. I rapporten poängteras det dock att det var 

                                                   

71 Socialstyrelsen rapport 2011, s 31 
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problematiskt att fastställa bakgrunden eventuell ojämlikhet inom vården då 

skillnaden mellan olika landsting ibland kunde vara större än skillnaderna mellan 

specifika grupper. Skillnaderna i vården kunde således bero på skillnader mellan 

landstingen, snarare än någon form av strukturell diskriminering. Socialstyrelsen 

konstaterar att LOV kunde vara ett hjälpmedel för att uppnå målet med likvärdig 

vård till alla. Det förutsatte dock att information om patienternas valmöjligheter 

nådde ut till medborgarna så de blev medvetna om valmöjligheterna. Samtidigt 

påtalades att det kunde bli problematiskt att locka privata aktörer till 

befolkningsglesa stora län och landsbygd, då det inte gick att komma ifrån 

problematiken med det begränsade patientunderlaget.  

4.2 Privatiseringens kostnad  

Ekonomiska argument är vanliga bland de som vill se ökade privata inslag inom 

sjukvården. Detta trots att de empiriska utfallen sällan pekar på samhällsekonomiska 

kostnadsbesparingar, snarare tvärt om, och orsaken till det beror på flertal faktorer.  

Dels är den halvprivata sjukvården högst beroende av tre former statligt kapital: 

statligt start- och riskkapital, inkomster från statligt kapital och även statligt kapital 

till utveckling av nya sjukvårdslösningar. 72 Ekonomhistorikern John Lapidus har 

granskat de tre största välfärdsbolagen Capio, Attendo och Academedia73 och 

granskningen påvisat att de statliga start- och riskkapital var vitalt vid etablering och 

expandering och tydligt bidrog till att stärka de privata aktörernas ställningar på 

marknaden. Det statliga kapitalet som inkomstkälla för de privata vårdbolagen 

kommer från de fastställda taxorna som både offentlig och privat får per patient. 74 

Det regleras bland annat av LOV men även vid offentliga upphandlingar inom 

sjukvården, exempelvis X kronor ersättning per matportion på en sjukhusavdelning 

från privat måltidsaktör. Trots att stora delar av privata vårdbolagens intäkter 

kommer från skattemedel så är vinstuttag relativt oreglerat. Den bristande 

regleringen om vinstuttag ledde i sin tur till den omskrivna Välfärdsutredningen där 

eventuell begränsning och till och med stopp för vinstuttag för privata bolag inom 

                                                   

72 Lapidus 2018, s 43 

73 Sjukvård: Capio. Äldreomsorg: Attendo. Utbildning: Academedia  

74 Lapidus 2018, s 49 - 52 
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offentlig verksamhet skulle analyseras. Utredningen rekommenderade en 

vinstbegränsning på 7% av operativt kapital men efter utredningen har inte mycket 

hänt. Statligt kapital vid vidareutveckling av de privata vårdlösningarna kommer 

framförallt i from av statlig sponsring i from av subventioner. 75 Privata vårdbolag 

vill, likt de flesta privata bolag, sälja sina produkter och tjänster till så många som 

möjligt. Vårdtjänster är dock ofta dyra vilket gör att statligt stöd blir nödvändigt. 

Exempel på statlig subventionering i detta fall är rutavdrag, ingen 

förmånsbeskattning på privata sjukvårdsförsäkringar samt möjlighet till avdrag för 

arbetsgivare.  

Utöver att privata vårdbolagen är beroende av statligt kapital så blir de generella 

kostnaderna för sjukvården dyrare ju större privat inslag som finns. Trots att 

miljoner människor i USA76 saknar rätt till vård så är sjukhuskostnaderna 17% av 

BNP77, jämfört med Sveriges 10.9% av BNP78. Sjukvården i USA är dessutom avsevärt 

dyrare på individnivå då det exempelvis kan kosta 12 500 kr att ligga en natt på 

sjukhus (utan operation)79.  

Skälen till att privat sjukvård blir dyrare är flera. Vårdbolagen kan kräva allt större 

ersättningar ju större de växer sig. Men den huvudsakliga anledningen är att 

incitamenten för både vårdgivare och vårdtagare ökar. Vårdgivarna vill erbjuda så 

många lösningar/produkter som möjligt samtidigt som vårdtagarna vill få så mycket 

vård som möjligt för pengarna de spenderat. 80 Utöver det finns andra vårdaktörer 

såsom försäkringsbolag och låneinstitut som alla vill maximera intäkterna. Vidare 

ökar den statliga kostnaden när duala sjukvårdssystem växer fram då exempelvis 

administrationen blir mer komplicerad då den måste anpassas efter flera olika 

aktörer.  

                                                   

75 Lapidus 2018, s 54 – 55  

76 Vill poängtera att skillnaderna mellan USA och Sveriges sjukvårdssystem givetvis är väldigt 
omfattande och att USA’s höga kostnader för sjukvård inte beror på privata vårdcentraler 

77 Lapidus 2018, s 113 

78 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/halsorakenskaper/pong/statistiknyhet/halsorakens
kaper-2016/ 

79 https://www.svd.se/dyraste-landerna-att-insjukna-i-pa-resan 

80 Lapidus 2018, s 118 - 119 
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5. Marknadslösningar och konkurrens i sjukvården – vad vill 

medborgarna?  

Hur är då befolkningens syn på privatiseringar inom offentlig verksamhet? Är 

valfrihet och privatisering något som politiker genomför enligt befolkningens önskan. 

Vilka menar befolkningen bäst lämpar sig att driva sjukvård och övrig offentlig 

verksamhet.  

5.1 Attityder till välfärdspolitik  

Professor i Sociologi Stefan Svallfors genomförde undersökningar kring svenskarnas 

attityder till välfärd. Under 1990-talets välfärdsdebatter ifrågasattes välfärdsstatens 

framtid. Det resonerades kring möjligheten och realismen med att behålla en 

omfattande välfärdspolitik samtidigt som det var stigande arbetslöshet och minskat 

arbetskraftsdeltagande bland befolkningen. Svallfors beskriver även hur vissa kritiker 

menade att upprätthållandet av välfärdsstaten bromsade tillväxten samtidigt som det 

hävdades att svenskarnas tilltro till välfärdspolitiken minskades. 81  

Ett medborgligt stöd var nödvändigt för upprätthållandet av en välfärdsstat då 

medborgarna var både finansiärer och mottagare av tjänsterna. Det var mindre 

relevant huruvida välfärdsstaten var väl fungerande eller inte när det fanns en låg 

nivå av acceptans och tilltro till välfärdsstaten bland invånarna.  

Svallfors genomförde attitydundersökningar men poängterade att kausaliteten 

mellan attityder och handlingar inte var entydig men att attityder kunde tolkas som 

”råmaterial” för den tillfrågades åsikter. Det fanns dock ofta en kausalitet mellan 

attityder till välfärdspolitik och specifika partisympatier bland svenskarna.  

Det var två huvudsakliga typer av erfarenheter som formade attityderna mot 

välfärdsstaten hos invånarna. Den första aspekten var direkta erfarenheter av 

välfärdspolitiken där personliga upplevelser av välfärdsstaten formade personens 

attityder. Den andra aspekten var hur den offentliga debatten och extern information 

kring välfärdsstaten formade attityderna.  

                                                   

81 Svallfors 1999, s 7 - 9 



 

 

36 

 

Svallfors anser att ett optimalt stöd för den svenska välfärdsstaten kunde 

sammanfattas enligt följande ”idealmodell”: 

 Bland befolkningen fanns en tillit att välfärdsstaten kunde hantera de 

uppgifter som den fanns där för att sköta 

 Det skulle finnas en acceptans med höga skatter och avgifter, trots eventuella 

konsekvenser detta medförde, för finansieringen av välfärdssektorn.  

 Det skulle finna opinion för offentliga insatser för att säkerställda 

välfärdsstatens drift och förvaltning. Insatser relaterat till exempelvis 

effektivitet och jämlikt utbud 

 Viktigt att det inte fanns en utbredd misstänksamhet mot andra medborgare 

om snyltning, exempelvis som bidragsfusk eller att vissa får tillgång till 

välfärdstjänster på andras bekostnad.  

Idealmodellen inte fungerade som en realistisk utgångspunkt där invånare stödjer 

välfärdsstaten i vissa eller samtliga avseenden. Idealmodellen fungerande istället som 

en utgångspunkt för analyser över exempelvis hur stödet till delar av modellen 

relaterade till varandra.   

5.2 Studie av attityder till välfärdspolitik  

Svallfors har vid ett flertal gånger samlat in data kring välfärdsattityder. År 1981, 

1986, 1992, 1996 och 1997 genomfördes omfattande undersökningar där ett 

representativt urval av Sveriges befolkning mellan 18 – 76 år tillfrågades. 

Undersökningen genomfördes med postenkäter samt telefonuppföljningar vid 

bortfall. Urvalen var mellan 1500 och 2000 personer och svarsfrekvensen mellan 65 

och 76 procent. Det gick att se variationer i svarsbenägenhet mellan vissa grupper 

beroende på år. Bortfallet inte bör haft någon påverkan över resultatet. En eventuell 

bias som Svallfors påvisar var att en undervärdering av stödet till välfärden kunde 

visas då höginkomsttagare varit något överrepresenterade vid samtliga 

enkätundersökningar. 
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Tabell 3. Attityder till frågan ”Skatterna går till olika ändamål. Anser du att den mängd 
skattepengar som går till de ändamål som nämns nedan bör ökas, hållas oförändrade, eller 
minskas?” 

Källa: Svallfors 1999, s 16 

Tabell 3 visar hur det 1997 fanns den tydligaste opinionen för ökade utgifter inom 

många av välfärdsstatens sektorer jämfört med tidigare år. Siffran för sjuk- och 

hälsovård stack ut jämfört med tidigare år men även attityderna kring finansiering av 

Andel som ville öka utgifterna (+) / Andel som ville minska 
utgifterna (-) 

1981 1986 1992 1997 

Sjukvård- och hälsovård + 44,6 

- 3,2 

+ 47,3 

- 3,5 

+ 52,7 

- 4,4 

+ 76,9 

- 2,1 

Stöd till äldre 

(pensioner, äldreomsorg mm) 

+ 30,2 

- 1,0 

+ 37,0 

- 3,0 

+ 60,3 

- 1,7 

+ 69,5 

- 1,7 

Stöd till barnfamiljer  

(barnbidrag, barnomsorg mm) 

+ 31,3 

- 11,6 

+ 42,6 

- 8,4 

+ 31,8 

- 14,5 

+ 41,3 

- 11,0 

Bostadsbidrag + 12,6 

- 35,7 

+ 13,0 

- 35,8 

+ 13,1 

- 38,4 

+ 13,8 

- 33,5 

Socialbidrag + 16,2 

- 21,5 

+ 16,7 

- 22,0 

+ 13,2 

- 26,3 

+20,9 

- 20,9 

Forskning och högre utbildning + 39,4 

- 6,4 

+ 45,4 

- 4,6 

+ 37,6 

- 7,3 

+ 34,4 

- 7,5 

Grundskola och gymnasieskola + 26,2 

- 6,5 

+ 32,2 

- 1,5 

+ 50,1 

- 1,0 

+ 70,4 

- 1,0 

Sysselsättningspolitiska insatser + 69,3 

- 6,0 

+ 56,0 

- 9,9 

+ 61,7 

- 7,0 

+ 46,7 

- 19,5 

Statlig och kommunal administration + 2,4 

- 56,1 

+ 1,9 

- 55,1 

+ 2,5 

- 71,0 

+ 2,8 

- 68,0 
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äldreomsorg och skola förändrades till där en större andel efterfrågade ökad 

finansiering. 82 Det går att utläsa att attityden till sysselsättningspolitiska insatser 

minskat kraftig mellan 1992 – 1997. Svallfors tillskriver förändringen i attityd med att 

en rad insatser genomfördes under 1990-talets början men med utebliven effekt mot 

den ökande arbetslösheten.  

Det generella stöd för ökade välfärdsutgifter som undersökningen påvisade kunde 

förklaras en eventuell opinionsförändring som en reaktion på de nedskärningar som 

genomfördes inom offentlig sektor på 1990-talet. Inget i undersökningen indikerade 

om att svenskarna blivit mer skeptiska till höga offentliga utgifter, utan snarare 

medförde nedskärningarna en opinion om höjda utgifter.  

Tabell 4. Attityder i andel till frågan ”vem anser du i allmänhet är bäst lämpad att sköta följande 
service?” 

1992 & 1997          Stat/Kommun      Privata företag    Familj/anhöriga    Annan83 

Utbildning 86,0          84,9 11,2             11,5 0,4               1,2 1,4               2,4 

Sjukvård 85,3           89,6 14,2            8,9 0,0               0,6 0,7               0,9 

Barnomsorg 57,4           62,4 20,4            17,5 11,2            10,5 11,0              9,7 

Äldreomsorg 83,1            82,1 9,9              10,3 4,6                5,7 2,4               2,0 

Socialvård 88,8           88,1 4,4                4,7 2,1                 1,6 4,8               5,6 

Källa: Svallfors 1999, s 18 

Det går att i tabell 4 går utläsa att en tydlig majoritet ansåg stat och kommuner som 

bäst lämpade att driva välfärdstjänster.  89,6 procent ansåg år 1997 att stat/kommun 

var bäst lämpad att driva sjukvård jämfört med 8,9 procent för privata företag. 

Tabellen visar hur barnomsorg var området med lägst andel attityd att stat/kommun 

                                                   

82 Svallfors 1999, s 15 - 17 

83 Fackföreningar, kooperativ, välgörenhetsorganisationer 
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var bäst lämpad för drift, samtidigt som kategorin ”annan” var betydligt högre 

jämfört med de andra och det tillskrevs kooperativen inom förskolor. 

Tabell 5. Attityder till frågan ”Hur anser du att nedanstående verksamheter bör finansieras”? 

Andel som svarade ”bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter” 

 1986 1992 1996 1997 

Utbildning  79,0 74,6 76,9 74,7 

Sjukvård 89,9 90,3 91,5 91,8 

Barnomsorg 63,3 63,4 62,2 65,8 

Äldreomsorg  - 91,9 88,8 88,6 

Källa Svallfors 1999, s 20 

Attityden till välfärdsstatens finansiering låg på jämna nivåer vid samtliga 

undersökningar. I tabell 5 utläses att även när det kommer till finansieringen är 

barnomsorg påtagligt lägre jämfört med övriga kategorier, samtidigt som sjukvården 

är det som låg högst. Svallfors poängterar att frågans formulering tillät ”status quo-

effekt” då respondenter som sakar uppfattning dras till ”som nu”-delen i 

svarsalternativet. Det kunde förklara varför attityden finansiering höll så jämn nivå.  

Svallfors menar att undersökningen visade på hur svenskarnas attityder var fortsatt 

positiva till välfärdsstaten trots att vissa ansåg motsatsen. Reaktionerna över 1990-

talets gungning i offentlig verksamhet, visade att de positiva attityderna mot 

välfärdsstaten låg djupt förankrat bland svenskarna. 

5.4 Debatt kring marknadslösningar och konkurrens 

En förklaring till etableringen av privata aktörer inom offentlig sektor menar 

Rothstein finns i grundläggande ekonomisk teori. När producenter av olika 

anledningar inte längre kunde ta kunderna för givna tvingades det fram lösningar. 

Argumentet för marknadslösningar, såsom reformer och externa entreprenörer inom 
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vården, fanns i den konkurrens som förväntades uppstå skulle driva fram 

effektivisering och en ökad kundnöjdhet84. Tjänsteproducenterna förväntades bli 

tvingade till att kritisera och underbygga sitt arbete på ett grundligare sätt jämfört 

med tidigare. 85 Debatten om marknadslösningar inom offentlig sektor var dock en av 

de mest missförstådda och samtidigt komplicerade frågorna relaterat till 

problematiken om vad staten bör- och kan göra.  

Det var vanligt att debatten om marknadslösningar färgades av det som Rothstein 

benämner som Nirvana-ansatsen: 

Tabell 6  Marknad    Stat 

                                            

Nirvana-ansatsen 

 

 

Reellt existerande-  

problem 

       Källa: Rothstein 2010, s 253 

   

Olika sidor inom debatten jämförde idealbilden av marknad och stat med motsatsen i 

de reella problemen. Exempelvis den statliga offentliga sektorns demokratiska 

likabehandling med marknadslösningens segregering, eller marknadens 

effektivisering med den statliga byråkratin. Detta syns tydligt i material från 

landstingsdebatter där argumenten stereotyp faller in i en höger – vänsterskala. 

Borgerliga företrädare argumenterar för de positiva fördelarna med 

marknadslösningar, samtidigt som vänsterpolitiker om fördelarna och vikten med 

                                                   

84 Vilket stämmer in exakt med det som stod i förarbetet till LOV-reformen som tidigare beskrivits i 
uppsatsen 

85 Rothstein 2010, s 252 - 254 

Effektivitet 

Valfrihet 

Kreativitet 

Rättvisa 

Demokrati 

Likabehandling 

Segregering 

Kartellisering 

Monopol 

Byråkrati 

Korruption 

Köer 



 

 

41 

 

statlig drift. Detta var en förenkling då varken marknader eller statliga institutioner 

beter sig helt enligt modellen och att det därför istället var mer relevant att jämföra 

ackumulerande kunskapen om respektive område och system.  

Huvudproblematiken angående marknadslösningar kontra politisk styrning låg i hur 

ett fungerande och optimalt styrsystem skulle appliceras för en specifik organisation. 

Insikt insamlat från tidigare forskning och litteratur gällande styrsystem för privata- 

och offentliga organisationer sammanfattar Rothstein enligt följande: 

”Organisationer som inte får ett slags signal när de gör något rätt, och ett annat 

slags signal när de gör något fel, kommer i längden att göra mer fel än rätt”86. 

Ett problem som uppstod för organisationer, oavsett privata eller offentliga, var ofta 

relaterat till brister i signalsystemet, snarare än i personalresurser. Brister signalerna 

inom organisationen blev det av förklarliga skäl svårt att tolka när något gjordes rätt 

kontra fel. Om det inte signalerades på ett sätt när någon gjorde rätt, och på ett annat 

sätt när någon gjorde fel, så var risken att någon av misstag gjorde fel, avsevärt större 

än att någon råkade göra rätt. 87 Det uppstod en extra problematik för signalsystemet 

i styrningskedjan i en parlamentarisk-demokratisk organisation (statlig offentlig 

sektor) där de olika policybestämmelserna med krav på situationsanpassning ofta 

blev orimligt komplicerade och stora. Därför var målstyrning och ramlagar ett 

verktyg som användes ofta vilket Rothstein problematiserar då det förutsatte att det 

var harmoni mellan medborgare och stat samt att myndigheterna förutsattes veta 

medborgarnas bästa, vilket empiriskt både stämmer och inte stämmer.  

Ett svar på den komplicerade processen med styrsystem inom offentlig sektor 

svarades med avsikten att det skulle ”styras underifrån”. Detta skulle innebära att 

invånarna genom fria val agerade signalsystem. Det förväntades bli tydligt för 

producenterna om de inte motsvarade förväntningar då medborgarna helt enkelt 

skulle välja bort dem. Både politiker och tjänstemän utanför och personal inom den 

tjänsteproducerande organisationen skulle få uppenbara signaler när något gick fel 

och att de inte gjorde rätt. Det fanns både normativa- och effektivitetsmässiga 

                                                   

86 Rothstein 2010, s 253 

87 Rothstein 2010, s 254 - 255 
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fördelar med detta systemet, det vill säga att bevilja konkurrens mellan olika 

producenter.  

Valfrihetslösningar var inte per automatik optimalt. Vilket styrsystem som lämpades 

bäst berodde på vilken typ av organisation som skulle styras. Ett problem i 

privatiseringsdebatten inom VLL att de positivt inställda pekade på effektiva, 

välskötta privata företag med en välfungerande styrning som typexempel, och 

argumenterade för att det skulle fungera likadant inom offentlig verksamhet. Detta 

var en förenkling då offentliga uppdrag ofta skilde sig från privat sektor samt att 

uppbyggnaden av offentlig sektor var mer komplicerad sett till marknadskonforma 

regleringar och marknadens struktur. Den privata marknaden klassificerades som 

produktivt driven, den tillät valfrihet och uppmuntrade innovationer samt att det slår 

ut ineffektiva producenter. Den statliga marknader och andra sidan styrdes helt av 

tillgängliga resurser.  

6. Sammanfattning och slutsatser 

Att svensk sjukvård genomgått en institutionell förändring och moderniserats de 

senaste decennierna har konstaterats på flera ställen i denna uppsats. Förändring har 

skett på makro och mikronivå vilket således medfört en omfattande omvandling av 

sjukvårdsutbudet för befolkningen. En avgörande faktor bakom sjukvårdens 

rationalisering var de finansiella. Brist på kapital. När välfärdssektorn vuxit sig så 

pass stor samtidigt som makroekonomiska faktorer påverkade statskassan tvingade 

det i slutet på 1970-talet fram en situation där förändring var nödvändig. De 

operativa problem inom svensk sjukvård på 1980-talet medförde krav på 

effektivisering och de bidrog mest troligt till de stora förändringarna som 

genomfördes på 1990-talet. På 1990-talet reformerades nästintill hela vårdsektorn. 

Institutionella förändringar ledde bland till att patientgrupper flyttades från 

landstingen till kommunerna och det är lätt att tillskriva all förändring som 

konsekvens av kraftiga ekonomiska krisen som Sverige genomgick. Samtidigt 

moderniserades offentlig verksamhet enligt NPM där nya styrideal var drivkraften 

som skulle leda till modernare verksamheter. Tecken på detta märktes inom VLL där 

hela ekonomiska styrsystemet revideras 1992. Ett tydligt inslag av traditionellt 

privata lösningar inom offentlig verksamhet, signumet för NPM. 
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På 1990-talet fick privatisering och alternativa driftsformer ordentligt fäste inom 

VLL. Initialt var det framförallt stödfunktioner inom landstinget som förändrades, 

såsom fastighetsfunktioner och tvätt. På 2000-talet övergick privatiseringsdebatten 

till att innefatta vårdcentraler och vårdenheter. Även fast det fanns yttranden om 

privatisering av vårdenheter på 1990-talet, så var det på 2000-talet det fick fäste och 

det var framförallt då det implementerades. Jag vill påstå att det skedde en form av 

”normalisering” av privatiseringsdebatten inom VLL, då det gick från icke-

existerande, till att gälla stödfunktioner, till att innefatta renodlade vårdenheter. En 

tydlig informell institutionell förändring. Detta går sedan att sätta mot resultaten som 

presenterades i Svallfors undersökningar gällande svenskarnas syn på vilka som de 

vill ska driva vårdinstanserna där det var en klar majoritet som tyckte sjukvård skulle 

styras i statlig regi. Värt att påpeka att resultaten från Svallfors undersökningar var 

när ”liberaliseringen” av offentlig verksamhet gick på högvarv, vilket blir intressant 

att sätta i perspektiv med teorin om Stat och marknad och det går att konstatera att 

institutionell förändring sällan är så enkelspårig som det verkar.  

De ekonomiska argumenten bakom LOV på nationell var inte renodlade 

sparingsåtgärder utan de ekonomiska fördelarna skulle komma via den konkurrens 

som förväntades uppstå vilket skulle leda till att brukare skulle få mer och bättre vård 

för pengarna. Värt att poängerna ytterligare en gång att vårdbolagen, inom LOV, inte 

skulle få konkurrera genom prissättning. Att kartlägga och visa på ekonomiska 

empiriska data var inte målet med denna uppsats. Detta leder till att det inte i denna 

uppsats går att konstatera att LOV och privatisering av vårdcentraler har kostat VLL 

X kronor, eller att vården blivit X kr dyrare eller billigare / vårdkontakt.  

Det som kan konstateras, med ökningen av utbetald ersättning till Carema för 

Dragonens vårdcentral 2006 – 2009 som bakgrund, indikerar på att det är oerhört 

komplicerat att vid offentliga upphandlingar kalkylera för kostnader inom vården 

trots att det borde finnas ett gediget underlag att utgå ifrån. Vilket understryks i 

uppsatsen av Rothstein kring hans problematik gällande signalsystem inom offentlig 

verksamhet.  

Vidare går det inte frångå det faktum att privata vårdbolag har ekonomisk vinst som 

ett mål. De bedriver inte välgörenhet. De har incitament att hålla ned kostnader och 

att få sina patienter att komma tillbaka igen och skapa fler vårdkontakter för 
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patienterna. Det behöver självklart inte innebära att de privata vårdcentralerna 

”lurar” patienter till fler vårdbesök. Men det går samtidigt inte att utesluta ett 

scenario exempelvis där patient som med överviktsproblem som behöver träffa läkare 

och dietist får träffa de var för sig på en privat vårdcentral. Det vill säga två besök 

vilket innebär två patientavgifter och samtidigt två ersättningar från landstinget till 

vårdcentralen, där det inom en offentlig vårdcentral kunnat styras ihop så patienten 

fick träffa båda samtidigt. Dragonens Hälsocentral fick kritik på flera punkter från 

VLL vilket ledde till omförhandlingen. Flera av problemen som VLL påpekade var 

relaterat till ekonomisk sparsamhet. Den bristande tillgängligheten, begränsade 

utbudet av sjukgymnastik samt kontinuiteten vid läkarbesök pekar alla mot 

ekonomisk återhållsamhet som höll nere kostnaderna för Carema men ledde till 

merkostnader för VLL och i slutändan skattebetalarna. Den ekonomiska 

sparsamheten från Carema, tillsammans med den operativa problematiken som lett 

till missnöjdhet bland patienter vilket VLL menade kunde leda till att förtroendet för 

landstinget riskerades att minska. Detta är intressant att sätta i kontext med 

undersökningarna som Svallfors genomfört som presenterats tidigare i uppsatsen. 

Som tidigare nämnt visar de tydligt att befolkningen har högst förtroende- och 

önskan att vård ska drivas av offentlig verksamhet. En fascinerande aspekt på detta 

är tanken att bristande privata vårdalternativ inte bara påverkar förtroendet för 

privat vård, utan även för landstinget som helhet som ger de tillstånd att bedriva de 

privata verksamheterna.  

Den konkurrens som LOV förväntades skapa har i viss del skett runt om i landet, 

framförallt i storstadsregioner, men det är svårt att konstatera inom VLL och det bör 

ifrågasättas hur konkurrens ska kunna medföra förbättringar om det de facto saknas 

konkurrens.  Som tidigare beskrivet finns det fem privata hälsocentraler inom VLL, 

av dessa finns fyra i Umeå88 och en i Lycksele. Att konkurrensen som finns inom 

Umeå medför viss förbättring för patienterna finner jag inte orimligt. Det kan säkert 

ske vissa positiva effekter av konkurrensen som uppstår, speciellt då de fyra privata 

vårdcentralerna även ska konkurra med de flertal landstingsdrivna. Men hur blir det 

då i Dorotea där det finns en sjukstuga/vårdcentral, som dessutom drivs av 

landstinget, och den närmsta konkurrerande sjukstuga/vårdcentral finns i Åsele, 5 

                                                   

88 Dessutom ligger samtliga centralt i Umeå 
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mil bort. Boende i Dorotea har noll valmöjligheter vilket går mot grundtanken i 

svensk sjukvård, nämligen att all befolkning ska ha samma möjlighet till likvärdig 

vård. En liknande problematik som Strömberg beskriver gällande färdtjänst i gles 

bygd. Om nu konkurrens leder till bättre vård, då borde vård som inte utsatts för 

konkurrens vara något sämre? Samtidigt finner jag det talande att de privata 

vårdalternativ som finns inom VLL år 2018 var de som år 2004 visade önskemål för 

förändrad driftsform. LOV har alltså inte medfört en ytterligare ökning av privata 

vårdalternativ inom länet.  

Även värt att poängtera att det för att kunna utnyttjas LOV och välja vårdcentral 

kräver en tillgång till dator och kunskap om det. Det är givetvis en majoritet som har 

möjlighet till detta men samtidigt så exkluderar ett digitaliserat val en del av 

befolkningen. Exempelvis äldre människor som på grund av bristande kunskap och 

utan teknologiska förutsättningar ej får möjlighet att välja. Vilket dessutom nog är 

den patientkategori som har flest vårdkontakter.  

6.1 Slutsats 

Den omvandling som svensk sjukvård genomgått de senaste 40 åren är en 

förutsättning för LOV-reformen. Utöver den uppenbara tekniska förutsättningen så 

har även initiala synen på sjukvården förändrats succesivt. Ett hopp från 60-talets 

vårdpraxis med lång anläggningstid för patienterna till dagens intensiva vård med 

privata inslag skulle inte kunnat ske över en natt utan kräver succesiv förändring på 

många plan. Drivkraften bakom den institutionella förändringen var till stor del 

ekonomisk, att det behövdes mer vård för pengarna, samtidigt som vården blev allt 

mer komplex och kunskapsintensiv.  

LOV medför sina fördelar. För människor i större städer är det smidigt att kunna 

välja vårdcentral baserat på olika preferenser och det är inte orimligt att viss 

konkurrens bland vårdgivarna medför fördelar för vårdtagarna. Samtidigt finns det 

en tydlig djuprotad åsikt bland svenskarna att sjukvård generellt bör skötas av statlig 

verksamhet vilket går i kontrast med politikernas uppfattning. Det är även ett 

problem att befolkningen inte får möjlighet att utnyttja valfriheten till samma grad 

inom landet och det urholkar hela huvudargumentet för reformen. LOV påverkan på 

tillgängligheten av vård har varit ytterst marginell. Det har inte bildats ett flertal nya 
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moderna vårdcentraler. Därför är det viktigt att ifrågasätta om det är värt det. Är 

kostnaderna för de komplicerade administrativa system som uppstår och eventuella 

extra vårdkostnader för vård som uppstår på grund av privata vårdaktörernas önskan 

om fler patientbesök. VLL utryckte bokstavligt i kravet på omförhandling med 

Carema att de hade högst ersättning för sitt uppdrag samtidigt som bolaget menade 

att de fick för låg ersättning. Samtidigt är Caremas Hälsocentral i Umeå ett bra 

exempel på den problematik som kan uppstå när privata företag tillåts inom offentlig 

verksamhet. Samtidigt går det givetvis inte att sia om hur hälsocentralen hade 

utvecklats om den fortsatt vara ”Umeå Hälsocentral” och drivits av landstinget.  

Det går att argumentera för att regleringspendeln, kanske med all rätt, är på väg att 

svänga tillbaka. Det bör ifrågasättas om den relativt fria vårdsektorn ska vara så fri. 

Vad är poängen med det? Är det värt det? Om det gick att visa på att vården blir x% 

bättre eller billigare när privata aktörer är inblandade så självklart, kanske till och 

med om vården blev bättre OCH dyrare så vore det kanske värt det. Men just nu är 

det bara en luddig marknad där skattepengar försvinner ur landet samtidigt som 

vårdkostnader och väntetider stiger allt mer, samtidigt som det är oklart om det är 

något som befolkningen verkligen vill.  

Vill argumentera för att det finns en fördel i en omfattande offentlig vård, där 

samtliga invånare har samma förutsättningar. Det må finnas något positivt med att 

vissa har möjlighet att välja vårdcentral, men är det en nödvändighet? Många 

debattörer skulle försvara privatisering av vårdcentraler, men även exempelvis 

framväxten av nätläkartjänster och privata sjukförsäkringar som ett svar på- och som 

en konsekvens av den offentliga vårdens brister. Vilket kanske stämmer till viss del. 

Men då bör prioritering och resurser fokuseras på att lösa vårdens brister snarare än 

att försöka jobba runt de. Kanske nutidens moderna teknologi, omfattande statistiska 

underlag tillsammans med de medicinska framsteg som skett inom sjukvården skulle 

kunna få en omfattande stor byråkratisk sjukvård likt den på 70 – 80-talet att 

fungera bättre och tack vare det kunna leva upp till Hälso- och sjukvårdslagens, och 

även folkhemmets grundtanke, nämligen likvärdig vård av hög kvalité till samtliga 

invånare.  
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8. Källförteckning: 

Otryckta källor 

Elektroniska källor:  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagmarreformen 
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Dnr 616-1992. Interpellation angående kunskap om nya driftsformer. 
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Dnr Vll5:28-2004. Tillägg till vårdavtal som sjukvårdsverksamhet vid Dragonens 
Hälsocentral i Umeå. 

Dnr VLL 5:31-2004. Tillägg till vårdavtal som sjukvårdsverksamhet vid Dragonens 
Hälsocentral i Umeå. 

Dnr VLL 5:32-2004. Tillägg till vårdavtal som sjukvårdsverksamhet vid Dragonens 
Hälsocentral i Umeå. 

Dnr VLL 5:37-2004. Avtal sjukvårdsverksamhet vid Dragonens hälsocentral i 
Umeå. Begäran om omförhandling av avtalet  

Dnr VLL 5:38-2004. Carema sjukvård. Avtal sjukvårdsverksamhet vid Dragonens 
hälsocentral i Umeå 

Dnr VLL 5:39-2004. Överenskommelse ersättning  

Satens offentliga utredningar (SOU): 

SoU 1982/93:10 

Lagtext: 

Lagen om valfrihetssystem (2008:962) kap 1 1§ 

Socialstyrelsens delredovisning: 

Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv. Artikelnr: 2011-2-8 
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